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ANNAES 
DO 

.. -. 
CAIARA DOS SRS. DEPUTADOS 

. 
SEQU~r:!~O A!:r~o DA :C:5:QI~~A-SET!l'I.o\ tEQ.!SLATUEA 

PitOitOGjlÇÃO Djl SESSÃO DE 1879 

( ComJlrclwndiàa (t sessrro extraordinaria convocadit em ~O de O utulwo .) . 

633-79 

TO:LtiO V. 

RIO DE JANEIRO 
TYPOGRAPHIA NACIONAL 

187'9 
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SESSÃO E:\1 H DE SETE~IBRO DE '1879. 

( PAGS. 1 a 2i) 

•rrabu lbo.s. 

ltcd;l.CI;ftu do projcclo 11. 21:J A ~o!Jrc :t berva mattc.-Pareccr :sourc a Ílll[Jressão ua:(ol.Jra:s do J)r. Gomes tlC 
~ouza.-Rcclau~:1•:ües sobre o projccto de seculal'isa~ão dos cemitcrios.-llequerimcnto :sobre colonias tlc 
~antaCalh:ll'iHa.-ncqwwimcnto soh1·e occurrencias no Hio l~randc llo Xorlt>.-.mssão à China. 

:Saldanha .\lariuho. Lourr.n~o de Alhnrruerqnc, ~loreir!l Bt·andão, .\lareira de Ban·os (ministro de t<.;lran-
~eirosl, .Toaqu1m :\ahnco. 

SESSÃO EM 4 DE SETE?\IBRO DE 1879. 

.- ( P A.GS. 2&: a .í6 ) 

Trabalhos. 

Parecei' soiJrc a~ elcit,;õcs ~:m ::iergipc.-Projecto sobre as prclençücs dos pl!armaceuticos 8cb<tsthio Au
gusto Loureiro c Augusto (;orues de Almeida Lima, forriell\Iarco Jnlio Alexandre Sandrin, bacharel Fl'an- . 
cisco Ctemeatino de Yasconccllo:s Cllavcs.-)folcstia da canna do assucat·.-Encerramento e vota~ão elo pro
jecto.-Privilcgio solll'e o vallc do Xingú.-Crca~ão de um lheatro norma!.-Promoção do tenente Jo~é 
Tg-nacio Hilu~it·o llOIHa.-PI'iYileg-io sohre o faJ,t·ico do fio do sarcor,arpo liC 1'\l(fl\Ciro.-~lissão :1. Chin:!. 

Oradores. 

13uarquc de Macedo, Freitas Coutinho, Antonio ele Silrucir<~ .. ~lalheir·os, lgnacio :\lartins, Joaquim Xabuco, 
Zama, ~Iartim F•·ancisco, l~al(lino elas xe,"es. 
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IND!CE. 

SESSÃO EM 5 DE SETEMBRO DE 1879. 

( PAGS. 46 a 63) 

•rrabaU1os. 

Appro\"ação das redacções dos projectos ns. 76, 170, iSü, 253, 2:>7, 279, 261 de 1879.-Projecto sobre o 
estudante João de .Menezes DOJ'Ia.-Xegocios da pro\'incw. do Paraná.-l\Iedtdas sobre a prostttULÇao. Recla
mações sobre publicações nas gazetas.-Limites entre :\li nas e Go~·az.-Obras de mathematicas do Dr. Gomes 
de Souz'l.-)lonte-pio ás filhas solteiras dos officiaes da at·mada.-Pcnsão a D. Joanna Thereza Alves Franco. 
-:\lonte-pio á n. Ca.rlota Tavares e sua irmã Henriqneta Tavares.-:.\latricula do estudante Theophilo Dias 
de .:\!esqui ta e outros.-Projeeto n. IH sobre fabricas de fumos.-:.\lissão á China..-Credito ao ministerio rla 
marinha.-Auxilios á lavoura. 

Ot•adot•es. 

Alves de Aranjo,AI1'onso Penna, :\lartim Fmncis~o, cesa.rio A!,·im (:f..osecret:uiol, Candido rle Oliveira' 
Hygino SiiYa, Felicio do> Santos, Fraitas Coutinho, flezerra de :\lencr.es, Fahio Reis. 

SESSÃO EM 9 DE SETE:MBRO DE 1879. 

(PAGS. 6i a 82) 

Expetlientf!. 

Requet·imentos: de Zeferino Carlos de Oliveira DuartC', padre Jo~quiw \'crissi mo dos Anjos. 

Trabalhos. 

Parecei' sob1·e a companhia do. gaz Projecto soht·e terras ue,·olutas ern .Minas Geraes- Projecto sobre 
a ·navegação dos rios S. Francisr:o, Velhas e Paracatú.- lllissão á China.- Apresentar;ão de redacçües. 

I11.1arqne de Macedo, Canlido de Oli\'eir,t, Lima Duarte, AJ!onso Penna. GaYiiio Peixoto. 

SESSÃO EM 11 DE SETE?\IBRO DE 1879. 

( PAGS. 82 a !03) 

Expediente. 

lteqnerimento 't~e Ernesto Epaminondas Rodrigues da SilYa. 

Trabalhos. 

Parecer sobre a pretenção dos opet·arios do 1u·senal de marinha da C·jrte. A[3prova~ão de 
redacçr,cs. - ProjP.cto sobre cxporta~ão da herva matte.- Requerimento sobre negocios da provincia. 
de Santa Catbarina.- Reclama~.ão sobre o projccto de secularisa.ção de cemiterios.- Votação do 
projecto sobre auxilies á lavoura.-Monte-pio ás it·mã~ Tavares.- Privilegio de cortar e preparar 
p3dra de John Dikson.-Fahrico de fio de S..'lrcocarpo.- Impressão das obras do Dr. Gomes de Souza.
.)Jissiio á- Cl1ina.·· Orçamento do Imperio. 

Sergio de Castro, :llello e Alvitu, Sa.lda.niJa :\Ja.rinllO, ~1\•reira de Barros ( nlinistt·o de estrangeiros), 
Jonqu-im Xnhuco. 
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INDICE. 

SESSÃO EM 12 DE SETEMBRO DE 1879. 

(PAGS. !03 a :128) 

Trabalhos. 

Apresentação de redacções.- Requerimento sobre negocios do 
su stitutivo sobre auxílios á lavoura.- Missão á China •. 

Oradores. 

Seraphim, Cesario Alvim, Sergio de Castro, Tava1·es Belfort, Felicio dos Santos. 

SESSÃO EM 15 DE SETEMBRO DE 1879. 

( PAG::i. 129 a !52 ) 

Expediente. 

Requerimento de Gustavo Antonio de Souza LisbOa. 

Trabalhos. 

Projecto sobre a pretenção do tenente coronel Ignacio Luiz de Araujo Costa á remissão de juros por 
arrematação de gados pertencentes ás Jazeu das do Piaully .- P rojecto sobre monte-pios.- Pareceres sobre 
as pretençües de D. Senhorinha Pimentel França, Francisco Octavio Pereira Bastos, Companhia Ferro-Carril 
do Ceará, Açudes no Ceará, Lauriano José Martins Penha e major Francisco Antonio de Carvalho.-Emendas 
do senado sobre o pagamento do capitão Antonio Pedro Heitor e o meio soldo de D .. l\laria do Carmo Ande
rete Corrêa.- Assumptos da província de Pernambuco.- Approvação rla redacção do projecto sobre a 
missão á China. Contas do almoxaril"e !lo arsenal do Rio Grantle elo Sul. l'a~ador do Rio Sr~nde. Con-
trato do gaz. 

Seraphico, B~arqne de ~laceilo, Flores, Fernando Osorio, Barros Pimentel, Joaquim Nabuco. 

SESSÃO E.M 17 DE SETEMBRO DE 18i9. 

( PAGS. !53 a i8G) 

Expedien t.e. 

Hequerimento de D. i\Iaria Xavier de Campos, Antonio Luiz dos Santos Werneck c Job Servio Fel'l'eira. 

Trabalhos. 

Pa1·eccr sobre a pretenção de S<tbino Antonio Martins Algarve.- Parecer sobre o projecto de integridade 
t.Ios estabelecimentos agricolas e fabris.- Reclamações sobre apresentação de pareceres.- A resenta ão 
e uma m erpellação ao Sr. ministro da agricultura.- Reclamações sobre a discussã'J do projecto de divisa L

de l\Iinas e Goyaz.- Eleição da villa de Breves no Pará.- Fabrico do fio de coqueiro.- Reforma do Dr. Fio-
. rencio Francisco Gonçalves.- Licenças ao juiz de direito Francisco Clementino de Vasconcellos, ao bacbarel 
Augusto Carlos de Almeida Albuquerque e ao desembargador Vicente Alns de Paula Pessôa.- Auxilios á 
lavoura.-Contrato do gaz. 

Oradores. 

Sergio de Castro, Saldanha ~1a1·inho, Auréliano .Magalhães, 1\Ianoel Pedro, .\loreira de Barros (ministro 
de estrangeiros), Joaquim :\"abuco, Hygino Silva, Cesario Alvim (La secretario), 1\Ionte, Moreira de Barros, 
Josl! Caelano, nuarque de Macedo. 
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.t) INDICE. 
==================-=-=~--------------

SESSÃO E~I 19 DE SETEMBRO DE 1879. 

(PAGS. i86 ':t 22í) 

Trabalhos. 

Projecto solir.:: um collcgio eleitoral na Vacaria.- Parecer sobre a secularisaç:1o dos cemiteríos.- Recl<l.
mações sobre occurrencias do Rio Grande do Norte.- Requerimento solJre a reforma da instruc\)ãO pu-
!Jliea.- Assumptos da província de Minas.- Auxilias à la-rom·~· 

Oradores. 

B€zerra Cavalcanti, Felicio dos Santos, Franklin Doria, Aureliano illagalh'ics, Buartrue de Macedo. 

SESSÃO Et.I 22 DE SETEMBRO DE 1879. 

(PAGS. 22i a 2i!) 

Expedient.e~ 

R·~querimentos do Dr. illaximiano iiiarques de Carvalllo, João Nunes Bueno, e Jo,tquim Borges Carneil·o. 

Tt•abalbos. 

Projeeto sobre o estudante Carlos Walk.u. Yota(jâO da 3." discussão sobre auxilies á 1:~ 1·oura. Fabricas 
de cigarros e gr[,xeiras.- Contrato tlo gaz. 

01•adores. 

C~sario Alvim, Tavares Delfort, Buarque de Macedo, José Caetano, Freitas Coutinho, :.\Iartim Francis•~O. 

SESSÃO EM 29 DE SETEMBRO lJE ·1879. 

(PAGS. 2.5.1 a 2M) 

Expedieo~;e. 

Requerimento do desembargador Ant<;uio F~<mcisco de S.il!es, Dr. M.tx:i tnia no :1fan1 a•;:-, de Can alhu, e 
Awo:lia Januaria tle Andratla. 

Apresentaçfío de redac~ües.-Pareceres c llrojecto sobre as pretençücs de Serapllina Pereira Alve:; tlc 
Araujo, Candido José da Silva, D. Candida Iria de Souza e Vasconcellos, gabiuclc littcrat·io do Pará, estudantes 
Bazilio ~Iagno de Araujo, Manoel Peixoto CUl·sino do Ârnarantc, !llatllias Jo~é Tt>ixcim c sarg.~nto .~rna.J,Jo 

Luiz Zigno.- Occurrcncins da província do Paraná.- Secularil;a~ão de ccmitcrios.- Contra ti) tlo gaz. 

Oradore~S. 

Sergio de Castro, Saldanha Marinho, Galdino das Neves. 

SESSÃO K\J 30 DE SETE::-.IBRO DE :l879. 

{ P AGS. 255, a. 266) 

Trabalhos. r. 

Parecer-sobre eleições de S. João de :1\!erity.- Requerimento sobre documentos.-Rcclamac,:úcs solH'c 
<l~tas do conselho de Estado.-Reclamações sobre occurrencias com os escravos da companhia do l\Iorro Ve
lho.-Vot~~ão da L a tllscussão do contrato tle gaz.-Secularisação dos ceroitcrios. 

Jofto Brigido, AITonso Penn:~, Jo:tqninl ~:;)Jll(!O, Cesf!rio Alvim, Galdino, Antonio Carlos, J0~llJUim 

.Nabuco. 
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INDiCE. 1 
====================·------

SESSÃO EM 1. o DE OUTUBRO DE 1879. 

.. ( PAGS. ~66 a 28S) 

Traball1os. 

Lic:enr~a ao desembargador Antonio Francisco de Saúes.-Obseryaçües sobre factos da província do Pnra
!l.í. Seeularisd~Jo de eemiter io~.=Orr:.unento do Imperio. 

Orn.clores. 

Sergio· de Cash'03 Martim Fi·ancisco3 Tavares Belfort3 Bez')rra de Menezes, Jo:uruilú Nabuco, Antoni(} 
Car1L1s, M:moel Eustaquio. 

SESSÃO KM 7 DE OUTUBRO DE 1879. 

l PAGS. 289 a 292) 

TrabnH1os. 

Pas~arnento d•) general Osorio i l\Jarcrnez do Herval ). 

Or:,dot•es. 

Alv·es de Araujo, Ccsnrio AI vim, l<'lô•·es,l\tarcolino de Moura. Joarruim Nabuco, Diana, Zama. 

SESSÃO EM S DE OUTUBRO DE 1879. 

( PAGS. 292 a 313 ) 

Expedlent.e. 

i\ectuel'itüento.> ele Christiaflo Alhe1·to Viannr. Ritt, e Emilio Estaeio Belltlondy. 

Trabnlllos. 

Apresentação de um projecttl sobre o registro civil.-Requeriiuento pedindo iuforlllaçües sobre as a!
fandegas do Uio Granel c do Sui.-Interpellal}ão ao Sr. presidente do conselho sobre a missão :í. China. 

Oradores. 

Zama3 Francisco Sou ré. ( ministt·o do imperio ), Diana3 :Manoel P"eilro, Danin; Cans~nsão de Sinirnbú ( pre
sidente do conselllo), Joaquim Na.!JucoJ 1\Iartim Francisco• 

SESSÃO EM 10: DE OUTUBRO DE 1879. 

(PAGS. 314: a 328) 

Trabalho~; 

l'arccer sobre as elei~ües de Caràpebús.-Rcquerimentos diversos.-Interpellat;ão verbal sobre modifica
~iio rninisteriai.-Questão sobre ordem de traballlos.-Negocios da provincia_do Pará .-Secularisaoão de cc-
miterio8.-Contralo do gaz. -

Oradores .. 

Bezerra. Ca,·aicanti, Leoncio de Carvalho, Joaquim Nabuco, Francisco Sodré (ministro do imperio), Ta
vares Delfort .. Manoel Pedro3 Affonso Penna, Antonio de Siqueira, Buarqne de ~Iace<lo, Jeronymo Sodré, Sal
danha Marinho, !ltartim Frant:isco, Barros Pimentel, Danin. 
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8 IN O ICE. 

SESSÃO EM 1i DE OUTUBRO DE 1879. 

( PAGS. 328 a 3i8) 

Parecer sohre eleições em S. João ue Itaboraby .-Requerimento sobre a navegação uo rio tlas Velhas. 
-Vot~.ção em 2." discussão do projecto sobre a i li umin<tção a gaz. -Requerimento sobre occurrencias do 

Rio Grande do Norte.-Explicagões sobre ~odificação ministerial. 

Or•adores. 

Almeida Couto, Candido de Oliveira, Ga!dino das Neves, Bezerra Cavai can ti, Cansansão de Sinimbü 
( presidente do conselho}, Saldanha Marinho, Tavares Belfort, 1\Iartim Francisco, Manoel Pedro, Affonso 
Penna, Paranaguà (ministro da guerra), Galdino das Neves. 

SESSÃO EM 17 DE QIITIIBBO DE 1879 

( PAGS. 351 a 3ií6 ) 

Expediente. 

Requerimentos da associação de caridade da villa do Rosario e Pedro Augusto Tavares Junior. 

Trabalhos. 

Parecer sobre a pretenção de Antonio Pedro Nery • ..:..Requerimento sobt·e negocios do Ceará.-Projecto 
sobre a reforma da instruc~ão publica. 

Leoncio de Carvalho, Theodoreto Souto, Bezerra Cavalcanti e Felicio dos Satitos. 

SESSAO EM 20 DE OUTUBRO DE 18i9. 

( PAGS. 356 a 361 } 

Trabalhos. 

Projecto para continua.~.;ío tle soccorroscom as provincias nagellad~s pela s~cca.-Passamento do Barão 
de Vi lia Bella, deputado por Pernambuco. · 

Oradoretot.. 

Buarque. de Macedo e Joaquim Nabuco~ 

SESSÃO EM 24 DE OUTUBRO DE 18i9. 

( PAGS. 361 a 390) 

Expediente. 

Requerimentos tle Antonio Ferreira Rulino . Junior e José Maria Yaz Pínlo Coelho Juniot. 

Trabalhos. 

Parecer sobre favores cqncedidos ás filhas de officiaes da armada.-Apresenta~.ão de uma. interpellação 
ao Sr. ministro do imperio.-Reclamações díversas.-Emendas do senado sobre fixaÇão de forças.-Diversas 
reduc~Ges.-Emendas do senado ao orçamento geral. 

Oradores. 

Buarque de l\lacedo, Joaquim :'laburo, Leoncio de Carvalho, Galdino das Neves, Theodoreto Souto, Affonso 
Penna, Costa Azevedo, Paranaguá (ministro da guerra), Manoel Pedro. 
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lNDlCE. 9 
~~·.c:.::.:.:=-=-=-.:~.·======== 

SESSÃO EM 25 DE OUTUBRO DE 1879. 

( PAG3. 39() a &21) 

Trabalhos. 

L)àservações sobre o ex-presidente da Parahyba.- Emendas do senado ao orl}amen to ge1·a1 do 1 mpe
rio.- Encerramento e votação.- Declara~ão de Yotc>, 

Oradores. 

Buarque de :.\!acedo, :\Ianoel Pedro, Saldanha 1\Iarinbo, Gavião Peixoto, Candido de Oliveira, Joaquim 
~abuco, Affonso Celso ( ministro. da fazenda ). 

SESSÃO En-I 27 DE OUTUBRO DE 1879. 

( P AGS. m a 4~2 ) 

Trabalhes. 

Projecto sobre a associação de caridade da villa do Rosario.- Parecer sobre eleições em Capivary .
Redacção do orçamento geral do Imperio. Approvação do parecer sobre eleições em Carapebús.- Set::ula-
risação de cemiterios.- Contrato do gaz. 

Oradores. 

Saldanha ~larinh(•, Tueodoreto Souto, Affonso Penna. 

SESSÃO EXTRAORDINARIA E:\1 30 DE OUTUBRO DE 1879. 

iiessiio Imperial de encerraanento e nbet•tura. 

( PAGS. !. a 4) 

SESSÃO EXTRAORDlNARIA EM 4 DE NOVEMBRO DE 1879. 

( P AGS. 5 a 15 ) 

Expediente. 

Requerimento de Alberto Fontoura Freire de Andrade. 

Trabalhos. 

Projecto sobre a pretenção de Lauriano José .illartins Penha Junior.- Apresentação de uma intcrpella
ção ao Sr. ministro de estrangeiros.- Observações sobre a ordem dos. Lraba lhos.- Eleição da com missão 
de resposta á falla do throno.- Dispensa ao estudante Carlos Wallau.-Lieença ao desembargador Salles.
Entrancia da comarca de Oeiras.-a.a discussão da secuíarisaoão de cemiterios. 

SESSÃO EXTRAORDINA.RIA EM 13 DE NOVE~lBRO DE 1879. 

( PAG. !6 ) -

Adiamento da assembléa geral. 
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NOMES PARLAt.iENTAHES. PA,GINAS. 

AtltotüO de Siqueira...................................................... 28, 3!7, 318, (sess[o cxh·aor

dinaria) !), Annexos :IH. 

Alves ele .. \raujo .. ............ ;. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . • 47, 289. 

AfConso Pen11a.......................................................... ... 48, 31, 68, 256, 317, :u:t, 361, 

q33, Annexos z. 
AOurehano Magalhaes ............. ,. ...... .•..•...................•.....•. ~.. iô7, i89. 

Antonio Carlos ............................................................ 259, 277, Annexos71, 7ti. 

Almeida Couto.................... . .. . ... . . .. .. .. . .. .. .. . . . • .. .. . • . .• • . .. . 333. 

Affonso Celso (ministro da fazenda) ................................. :.... MS. 

BuariJ:r..e de M~,eedo.... •• .. . . .. .. .. .. .. . ..... • .. .. . • . .. • . • ... . .. . .. .. .. . ... 26, 3(), 31, 66, 88, 13'7, li2, 216, 

225, 221), 31S, 357' 362, 363, 

372, 391, 397, 422. 

Be1.errn. de Die11ezes ........ 't • • .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 55, 272. 

Barros Pimentel . .. • .. .. ••.. .• • • •• . . • . .. . . •. • . • ... . • .. .. .• . . • • • . . . ... .. . . .. i.íO, 319, 323. 

nezerra Cavalcanti......................................................... 187, 334, 353, 31H·, 3:>5, Annexos 

79, S9. 

Cesa.rio Alvim ..... ,........................................... .. • • .. . • . .. • 31, 49, :1.01>; 159, 22?.>, :25S, :293, 

36~. 

C::mdido de Oliveira ................................ ;..................... 49, 66, 333, !10~. 

Ca.nsansão de Sinimbú ( pre;:irlente <lo conselho).......................... 303, 33i, 336, 338. 

Costa AzeYeLlo....................... ... .. . .. . .. .. . . . . .. • .. . . . .. ..... • .. • .. • 36í., 3i3, (sessão extraordinn.• 

ria ) 6. 

Diana ...... ~ ................................................................ 201,:~ 293. 

Da.nin •. ....................................... ..... e.·....................... 297_, 319. 

Epam:nonclas de l\Icllo ............ ,....... . . . . • • • .. .. . .. .. . • . .. .. ... .. . .. Annexos 39. 

Freitas Coutinho ............................. : ........................ : ... 26, 53,227,228,229. 

Felicio dos Santos ........................................................... _ 53, :1.21), :ISS, 3::55, Annexos 4ã. 

Fabio Reis ......................................... •....................... ·57 • 
. ··.~ 

Flores ..................................................... ,............... 'J38. 

Fernando Osorio ...... ..... ; ..................................... , . . . . . . . . • !38 .. 

Frankli11 Doria. .. .......... · ................. , ...................... ~-.. .. .•. ..... i89. 

Francisco Sodré (ministro do imperio)... ... • ......... ............ ..... ..... 293, 3Ui, 3!6. 

Fr,\nco d~ Sà ................... . 
··········~·····~··························· Annexos 13. 
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INDICE. 

NOMES PARLAMENTARES. PAGINAS. 

Ga!dino das Neves .•••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••.•..•.••.••••••••. 3~. 253,259, 33í, 31.7, 363,Anne

xos 57 • • 
Ga \"ião Peixoto .••.....•.•••....•••........•........•..............••..•... 

HygitlO Silv·a .•...•• .•...•................................................. 

Jgnacio ?tlartins ..•.... ....•.••...•.....••.••....... ~ •.......•.•..•...•..... 

Joaq11in1 NalJuco .•• .•.•••.••....•••.•••..••.•••...•.••....••••..•..••.•.•. 

losé CaettltlO •.•••••• •••••••••.•••••.•••••.••.•..•..••.•. · ••.•••.•••••••••••• 

João Erigido... . . • • ... .. • • • • • . • .. . • . ..................................... . 

lcrOt1ytno Sodré ........••• •••....••..•...•...•......•. • ...•.•......• , ..... 

Lourenco de Albuquerque ........... ;............. .. .. . . . .. • .. .. 

Lin:a Duarte ............................................................. . 

Leoncio de C'lrvalho ..................................................... .. 

:Moreira Brandão .......................................................... . 

1\lorei:·a de Barros (ministro de estrángei1·os) ............................. . 

l!allleiros ... ............................................................... . 

llel!o e Alvim ............................................................ . 

lfello Franco ................................................................. . 

77, 402, Annexos Ui. 

52, :1.59. 

30. 

20, 30, 3:1., 96, :1.40, :r.sg, 256, 

239, 277, 292, 307, 315, 323, 

326, 35S, 362, 363, 375, 376, 

( sessão exlraordinaria ) 9. 

3:1., 169, 22i.i. 

25~. 

318. 

3 

68, (sessão exlraordinaria) 9. 

3:1.5, 352, 354, 362. 

6. 

:1.6, SS, !5S, 16S, (sessão cxtra

ordinaria) i. 

29. 

31, 84. 

Annexos :!3. 

l\la rli m F J'ancisco. • . • . . • • • . . • . . . . • . • • . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . • . . .. . • . . . .. . . • 32, 49, 51, 228, 270, 312, 318, 

337. 

111ano~l Pcldro........ .... • .. •• • . • • . .. . . • • . •• • . . .. . • . • . • . . ... • . . . . . .. •• • •. . :1.;>7, 297, 3iJ~, 316, 339, 3í3; 381 .• 

391, 422, (sessão extraordi· 

naria) S,Annexos 2ti. 

!.ron te....................................................................... 160. 

llanoel Eulltaquio... .• . . • . • • . . • . . .. • . • . .. . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . •. . . . • . . . • . . !!78. 

llarcolino Moura •• • • . . • • . • . • . . .. • • . •.• . . . . • • • . • .. . • • . • . . . .• . • .... . ... .. . . • . 29!. 

Olegarlo .... ············~· .................................... · ........ -..•...... 53. 
Par:maguá (ministro da guerra)............................................ 21.5, 376, 380. 

Sergio de Cn.stro ••••..• ::-.. •. . .. ... .. • . ... •. •• •••.•.•. .• •• .• • • . .• . . • .• • . • • . . 53, Si, :1.05, :1.57, 243, 267. 

Saldanha Marinho ......................... ·................................. 2, 31, Si, !57, 2í5, 31S, 334. 

346, 392, Q-25. 

Seraphico .................... ~ ............................................ !05, :1.31. 

Ta.vares llelfort.. .• . • • . •• . •• •. •• • •. . • .. • . • . • . . . . . . • . •• .. . . . ... • . • . • . • • ••• . • i25, 22;:;, 226, 27!, 3!5, 33l\, 

3U. 

Thcodoreto Souto............................................................ 3:.>2, 36~. 4:25. 
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Pag. 227, onde se diz : -nas leis que regulam esla ma teria- diga-se : -que especialmente regnlam 

esta materia. 
Pag. 228, onde se diz: -Neste caso entendo qu·~ seria mal! aceitavel- diga-se: -neste caso poderia 

parecer mais aceitavel. 
Pag. 228, onde se diz : -Entendo que é inconYenienle o a'liamento ua ma teria.- diga-se : -ainda 

assim entendo que é inconveniente o adiamento da materja. 

Pag. 233, onue se diz:- tive em vista uma pressão igual e mais um con.>umo de cinco metros cubicos

t.liga-se:- tive em vista uma pressão igual e mais um consumo de cinco pés cubicos. 

Pag. 289, na aeta de ô de Outubro, depois das palavras:-que enlltton o pai.:- Mrescente-se:-a morte 

do ínclito general Osorio, l\Inrquez d·o Herval. 

Pag. 289, na. referida acta, depois das palavras:-na 2. a parle-aereseente-se:-e linalmente que nomeav:t 

para a com missão que tinlla de representar a camara no funeral, os Srs. Alves de .-\raujo, Joaquim Na

bueo, Diana, Zama~ Antonio Siqueira e Costa Azevedo. 

Pag. 353, depois das pa.lavras:-0 S1·. ministro retirlt-se co1n as mesmas {OI"II!allda~/es I!Om que entrou

aereseente-se:-Oecupa a. cadeira da. presidencia o S1·. 2. o secretario. 

Pag. 3:», depois das pa.lavr:ts:-Rerp~-eil·o pol'la11to cí ca.mm·a que- supprirna-se tJ que se segu·~ até a 

pala vra-credtln mc.lustn>. · 
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C!MABA DOS SRS. DEPUTADOS. 

---~ 

para. a missão á China. Discursos dos Srs. Moreira de Barros 
(ministro do estrangeiros) e Joaquim Nabuco. . 

dolpbo Dantns, Costa Ribeiro, Seraphico, Barão da 
Estancia, Barros Pimentel, Saldanha Marinho, 
Souza Carvalho. Freitas Ribeiro de Menezes, 1\la-

não haver expe-

riano da Silva, Espindola, :Moreira Brandão Fer- wu Y; a segun a, so n. -t>'J:, a respeito e ega
reira de Moura, Horta de Araujo, Daniu, Florencio dos, .doações. e outros bens d_o Hospital de .Miseri
.de Abreu e Sinval. · · cordra da crdade de Ct~mprnas ; e a tercerra, sob 

Compareceram depois da chamada os Srs. Ma· 'i ~- 87 -:t •. ~ra~audo dos estudos tecbnicos p~ra a 
noel Eutaquio, Marcolino :rtioura, Sergio de Cas- lmh~ d~vrsona entre S~nta ?at~anna e _Parana. 
tro, Pompeu, José Basson, Lourenço de Albuquer- F01 lida e mandada 1mprrm1r a segumte 
que, Fabio Reis, Barão de Villa Bella, Liberato . -
Barroso, Flores, Barão Homem deJfello, José Ma- REDACÇAO. 

rianno~ Ruy Barbo~a, Lima D~arte, ~lareira ~e Redaccão do p1;ojecto n. 213 A de 1.879. 
Barros, Abreu e Silva, Frankln1' Dorw, Rodn- • 
gues Junior, Americo, Malheiros, :Monte, Galdino, A assembléa geral resolve: 
Antonio de Siqueira, Joaquim Tavares, Beltrão, Ar. 1:-:~>0 governo imperial fica autorizado a·· : 
Mano.el· Carlos, Meira de Vaseoncellos e Franco despender ·até a quantia de ~O:OOOr$ com a intro- , ! 
de Si. ducção da he1~va mate nos principaes mercados dos·. · 

Compareceram depois de nberta a sessão os Srs. Estados-Unidos e da Europa. · 
Corrêa Rabello, Carlos Affonso, Baptista Pereira, Art. 2. o Essa introducção ser-á feita por meio 

• 0':- . ' • _ de annuncios avulsos e na im rensa dos ·orna '· 
fayette, Freitas Coutinho, Augusto Franr·a, Mello mais acreditados, podendo ser encarregados das ·; 
Franco, Azambuja :.a-Ieirelles, Martinho ·campos, respectivas publicações os consulados gera-es do- ,: 
Costa Azevedo, Souza Lima, 'Camargo, Epami- Brazil. · · ·' 
nondas de ·1\iello, Joaquim Serra, Soares t:-andão, Art. _3. o Ficam revoga~as as disposições em . ~ 
Fernando Osorio, Diana, Silveira Martins, Candido contrano. 
de Oliveira, Antonio. Carlos, T~vares Belfort, Aure- Sala das commissões em 3 de Setembro de 
lia no :àfagalhães, Esperidião, 1\Iartím Francisco, -R. Dantas.- Ruy Ba1·boza. 

,. . A. :1..-TOl\IO V~ · 
- ·;,: 
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Sessão em 3 de Setembro de 1879. 

\ . E' lid0 e mandado imprimir o 5eguinte 

I PARECER. 
\ A commissão de fazenda, a quem foi presente 
o projecto n. :28i deste :mno, que autoriza o go-

.. .-. .,.. .,, . • • ,... • I 

, com a impressão das memorias mathcmaticas do 
Dr. Joaquim Gomes de Souza, considerando que 
se trata de auxiliar a publicação de trabalhos que 
reso vem a gumas as questoes sc1ent cas que 
careciam de solução; 

ConsidE'rando que semelhante publicação con
,corre para illustrjr as 1ettrns patrins; 

\ 

E' de pHt"c.:r·qne o projecto entre em discussão 
e que s.:jrt adaptado. 

Sala da~ c:ommissões, 2 de Setembro de 1.8i9.
.!B1tal·que d·· .1[(tccdo.-Barros Pimentel.-L. cle.Al
l>uouetque. ' . 

• • o . 
'der até a onantia de cinco contos de réis com o 
ifim de indemnisar ao edictor Broclmus, em Lei
i )Si!!, ela imprcssuo das memorias mathematicas do 
. •l'. Joaquim omes e ouza. 
·; Art. 2. o Para este effeito poderá o governo, na 

·~alta de sobras da receita sobre a despesa orçada, 
usar de qualquer operação de credito. 
í Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 
i Paço da cama_ra dos deput.ados, 25 de Agost? 
tle 1.8i9 .-Joamwn Serra.-Smval.-Franco de Sa. 
f-Fabio Reis,.::..... Tavates Bel{ort.-Bel(ott Duarte. 

. ::·. a an -.a_ ar1 o a. enccw :
lsr. pre:::idente, vou occupar a tribuna por poucos 
~10~1en tos, . com~ça.n~o por ch~~ar a att~nção do 

,de algumas províncias, em relação á n1ateria eccle
lsiastica. 
i A questão que, para melhor ser illudida, se diziu 
)morta, Sr. presidente, re1ive, e com todo o calor 
ié novamente agitada pelos bispos intrm1sigentes. 
/Na provineb de l\'linas, o bispa.ào de l\Iarianna, que 
·viveu semnre pacificamente sob a administração 
do venerando D. Antonio, cuja morte será sempre 
lamentada naquelle bispado e em todo o Imperio, 
está agora perturbado, attentas as ordens impru
dentes expedidas pelo actnal diocesano: consta
me que orclens têm sido dadas pnra obstar, por 
·exemplo, H casamentos, baptisados, etc., sob o 
pretexto de que os nubentes ou padrinhos sejam 
maçons. . . 

Reapparecem, pois,crs bUlias não placitadas,e que 
o ultramontanismo er, a )Czar disso fazer exe-

· cutar. 
. Quando a actual administração começou a go
Yernar, entendi-me immediatamente com o nobre 
ministro do imperio, ·então, para que esclare
cesse o paiz, dizendo-nos officialmente si esta-
vamos na obrigação de obedecer a essas celebres 
bullas do J;~OntificadG romano, independentemente 
·de bencpla"cito imperial. . 

Tive resposta satisfactoria em despacho do go
verno, despacho no qual solemnemente se decla
rou que taes ])ullas contra a maçonaria não só não 

'.haviam sido aceitas~ nem placitadas; como que, 

por isso, não tinham nem podiam ter valor nem 
execur.ão no p_aiz. 

Contra isto se pronunciam agora e descomunal
mente diversos diocesanos, ante os quaes nem 
a constituição politica nem governo valem alguma 
causa. · 

província o l\1arnnhão que, so a a mtJ?.IS
tração sensata e digna do virtu9so Sr_. Sarmva, 
esteve sempre em paz, começa hoje a agttar-se l!Or 

;- 1" • • .. ")o •"!"-

g-em ao Pará e' de consultar Ô general em chefe 
da cruzada ultramontana, "Voltou á sua dioees_t?, e 
lá está ngitando o~povo, perturbando as conscte~
cias e a paz das ramilins, decretando a persegUI
ção dos macons, obstando a seus casamentos e a 
que concorr'am á Igreja nos llaptisados. 

Aqui mesmo,lJcm perto do governo, em Queluz, 
província de S. Paulo, o reverendo parocho ne
gou sepultura no cemiterio publico a um indivi
duo sob )retexto de ue era ma on. 

O povo nãc esteve por isso, abriu as portas _o 
cemiterio, fez o enterramento do cadaver, que tao 
arbitrariamente era repellido pelo vi gari o. 

o ... • 

~ to ' .. \.' ._ 

tado por ver burlado· o seu capricho, dirigiu-~e ao 
presidente da camaru muníci1)al nos scgumtes 
termos lê : 

« Illm. Sr. presidente da camara municipal.-:
Tendo fallecido nesta cidade Francisco Antomo 
da Silva Lima, acatholico, e não havendo nD; ár9a 
do cemiterio Iogar para. as pessoas a quem a Igreja 
nega sepultura, recusei -me concede!- u aquellc 
fallecido, conformando-me .com as leis da m_esma 
igreja. Entenderam, porém,arrombar o p9rtao do 
cemiterio. onde, sem autorização de nmguem, 
sepultaram o dito fallecido, violando assim as iiJ?.
munidades do ccmiterio catholico, em rcferencw 
a a m1mstraçao o pnroc o. 

• Em vistn do occorrido,cumpre_-me lev_or ~o c~
nl1Hcimento de V. S. que de hoje em diante n~o 

• ~ I o ~ •-. • o I 7 "' 
' ' 

terio, ordem nos entcrramentos, etc.; etc.; cum
prindo ú municipalidade providenciar a tal res-
peito. · _ . 

• Deus guarde a V. Ex. -Ill m. ?r. J~ao B:~ptrs~a 
Gonço:lves da Silva Campos, mmto dtgno presi
dente da camarn munjcipal de Q~elnz.-qnelp.z 
de S. Paulo, 6 de Agosto de :1.8J9,-0 v1gano, 
Law·ianno Joaquim de Serpa. • 

Para os padres ultramontanos basta ser maçou 
para ser acatholico (Apo_iados). Verdacle ~ que 
talvez não se possa no pa1z achar um cathollco de 
primeirtt agua (a não ser alguma beata) nas con
dições exigidas pela actu~.l igreja de_ Roll!a, 
(apoiados); porquc,sem receiO de errar1:l_!e se ~o~e 
af!i.rm:1r que nesta camara, e nas cond1çoes exigi
das por essa igreja ip.tolerante,_ não ha ~ siqu~r uq1 

• 1- • 

O Sn. SEnAl'mco :-Eu sou catholico apostolico. 
romano, ,,., .. 

O Sn. S.uD.ÁNliA 1\IAruNHO :-Não· ha um catho
lico apostolico romano nesta casa (apoiados e não. 
apoiados) comeÇando por V. Ex., que não cumpre 
todos os preceitos da igreja. : · 

O Sn. SERAPHrco:-Posso ser máocatholico, mas 
sou catholico: · 

. 0 Sn. SALDAl\"H.t MARINHO ,:-Será.,· mais . affirmo 
qrie ós que não jejuam, não comem peixe ás sext;:~s. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:20 - PÃ¡gina 6 de 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão em 3 de Setembro de i879. 3 

e sabbados, não ouvem missa, não se confessam, 
não adaptam o syllabns, etc., estão longe de ser 
catholicos romanos como os ultr:'l.montanos o que
rem (Apoiados, não apoiados c apartes.) 

O S~. Ru~ BA.nBOZA :-Nem crêm em tudo quanto 

O Sn. S.uDANliA MARINIIo:- E' verdade. l\1as 
emfim, vamos ao que importa. 

O vin·ario de uêluz des citado or ver ue se 
dava sepultura a um cadaver, com o qual S. 
Revma. antipatl~isou, abriu mão de sua. posse sobre 
o cemiterio. 

O Sn. CEs.uuo ALVIl\r :-E' de Minas? 
O Sn. SALDANHA MARINHO :-E' de· Queluz, 

S. Paulo. 
Não acrescentarei, Sr. presidente, consideração 

:1lguma aos factos que tenho relatado: não neces
.sitam commentarios. 

dos cemiterios. Satisfazia-se com· esse projecto a 
necessidade em que está o paiz para que factos 
como este que acabo de mencionar não se re-
produzam. · 

E nem os cemiterios podem ser jãmais de 
jurisdicção ecclesiastica; o cemiterio é de juris
dicção municipal, entra na alçada da policia, .e 
devem estar sujeitos ás prescripções relativns á 
hygiene publica. O padre romano tem-se apos
snclo, especialmente nos pnizes onde ha uma 
IgreJa o s n o, ae u o qunn o po e in uir no 
animo da população, não Jlle escapando nem o· 
cadaver t 

Seja como fôr ; não me considerarei offes.dido. 
E' questão de cumprimento de dever, e a res

ponsabilidade ar.ompanha sórnente itquelles que 
por ·qualquer motivo, especialmente inconfessaver, 
deixam de satisfazer os encargos de sua missão, e 
sacrificam a um ca. richo ou a um inte1·esse ual-
quer, o beneficio, o i:ateresse legitimo do paiz. 

Chamo a ~ttenção de V. Ex., Sr. presidente, para 
o cumpri_m~nto do regimento. O tellll)O em que 
• · IS oes e ar s _ pa. ec res es a 
l)assado; cumpre á mesa dar esses projectos para 
ordem do dia. A prett:rição até hoje observada 
virá de influencia do governo? Si é t.i'sim, pese 
sobre elle toda a responsabilidade. 

Pela minha parte, tenho feito o que me deter
mina o mandato que do povo recebi (Jiu i to bem.) 

O Sr. Lourenço de Albuquerque 
(ern tempo) diz ue, com?, aiud~ ~ão são passad~s 

Ex.. quer motivar algum 

' ~~L ~ 

de negocias concernentes á colonisnção daquella 
provincia. Suppõe que o póde fazer dentro dos 3/~ 
de hora. do expediente. . 

O Sn. PRESIDENTE observa que o nobl'e deputado 
não póde fallar sobre esta materia sinão no dia 
proprio. 

O Sn. LoURENço DE ALBUQUERQUE diz crne deseja 
mandar um requerimento. · 

. • SI " • iz Ó , u 
requerimento, mas para fundamental-o precisa de 
urgencia. · 

que a sua jurisdicção é apenas espiritual, quer 
entretnnto exercer jurisdicção até sobre o ca
daver I Esse padre sabe harmonisar as causas; e 
com tanto geito para seus interesses, que nté quer O Sn. PnESIDENTE:_,Só pedindo licenra a e:l.-
conrundir o espirito com a materia. mura. ·' 

O projecto que npresentei deixou nté hoje de . o Sn. Loun&'iÇO DE ALDUQll'E.I\QG.E: diz que ndsse 
merecer a considernção das illustres commissões a caso pede as. Ex. que consulte á cn:nnra ~~(.lb!:l 
que foi sujeito. concede :1.5 minutos para justificar um rcqupri-

Pelo que pertence a ca.samentos,apresenteioppor- mento; e espera que seus collegas não lhe reeu-
tunamente, ha. sete mezes, tambem um projecto - f · d · 
para a adopção do casamento civil. Outrns medidas sarao este avo r, tnnto mms que preten e occupur-se 
semelhantes foram por mim propostas, e certo de um :J.ssumpto de interesse publico,. 
ninguem me poderá imputar um interesse pnrti- Foi concedida a urgencia pedida. 
cuia r nisso.· Não me tenho occupado sinão do 
interesse publico, o reconhecido. O Sr. Lourenço de Alliuque:t·· 

Porque uté :.~gora, no fim da 2." sessão da nctual que:- Eu falta.ria a um dever de lealdade, si 
leo-islatura, apresentados estes ro·ectos desde 0 não .m~ a1~ressasse em tomar a defcs~ do •.enge-
começo a ." sessao, não têm e es mereciao ate · ó , 
hoje a dttenção, que mnteria tão grave e mo- das colonias Itajnhy e Príncipe D. Pedro .. 
mentosa exige? Pela minha parte, a minha res- O nobre deputado por Santa Catharina baseou· 
ponsabilidade está salva, resta que cada um se suas nccusações em um artigo publicndono p~riu· 
defenda ela parte que lhe ~be, no descuido que dico Regeneracão, cuja má vontade a este funccio
infelizmente tem havido pox tudo quanto mnis di- · nario e de longa dntn, pois remonta ao 1emp0 em 
rectamente interessa o paiz. · que foi elle nomeado. · • , ·1 ·· ... 

Por vezes tenlio· pensado no procedimento desta Senhores, attribuir ao Dr. Carvnllio Borges o 
camara sob ré esses objectos, e até me tem pare~ facto de- haverem abandonado as colonias a seu 
cido que o descuido, o silencio, o pouco caso, têm cargo muitas familias de immigrantes, é assignar 
vindo só em odio ao autor desses projectos (Não a tão cleploravel ncontêcimento . uma. causa qt\e de 
apoiados.) nenhum modo explica-o. . \'. 

' j 
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4 Sessão em 3 de Setembro de 1879. . 

O Sa. liiELLO E ALVJl\1 :-E' declaração dos co
lonos feita perante o chefe de policia. 

O Sn. LounENço DE ALBUQUERQUE :-Asseguro ao 
nobre deputado que niio sorprendeu-me a noticia 
da deserção desses.colonos; eu a esperava. . .. . . . . 

A camara sabe que as colonias do Estado são 
regidas pelo regulamento de 19 de Janeiro de 1867, 
expedido pelo illustrado Sr. conselheiro Dantas, 
quando ministro da agricultura, commereio e 
obras publicas. Considerado na generalidade de 
suas dis osi ões, este re"'ulamento é ó melhor u~ 
podíamos ter naquelle tempo; mas o certo é que 
raras vezes foi executado. S3nta Cath3rina, visit~i o estabelecimento colonial 

Itajahv c príncipe D. Pedro, percorri 3lguns de 
seus · ll'inci aes districtcrs examinei os variados Peço licença para lêr dous de seus artigos: 
r3mos de sna administração, c logo depois escrevi « Art. 32. Haven o trabalho na colonia, serão 
ao Sr. ministro da agricultur:.1., annunciando o nelle empregados os colonos, que o quizercm, nos 
facto que infelizmente acaba de realizar-sê. Nem \ primeiros seis rnezes. 
isto, Sr. presidente, abona a mi?ha pc1·spicacia : I . « Art. :;;3. o. dircctor fará a distribuição dos s~~
qualqner observador de medw.no bom· senso, VIÇOS de nHt!leu·aque a c~da adulto de uma famrlw 
havia de preYel-o do mesmo modo e com igual J correspondam, pelo menos, 15 dias de salario por 
c-erteza. ; mez, ou90 dias no semestre. -

Sr. presidente. depois de 18í4, isto é, desde que j • Para esta disposição computam -se dous me-
eomecou a execútnr-so o contrato Cr1etano Pinto, , nores por um adulto. • 
não bonve m~is cuidado na esc~lha dos emígrant~s Em gerul, os directores das colonias deram falsa 

vindo muitos outros avezados ú ociosidade, ao 
vicio e até ao crime .. 

O Sn. l\IELLO E Ar.,·nr:-Estes tiveram meios para 
fret:n·em n::rvio em l\Iontevidéu para transportnl-os 
:i Europa. 

O Sr. LounENÇO DE ALBl:QüERQtm:-A razão é ou
tra o nilo póde ignorai-a o nolJre deputado. Affir· 
mo-lhe que a muitos colonos aproveitou o indulto 
assignado pelo príncipe Humberto, qu::mdo succe
deu,a seu pai no throno da Italia. 

Aconteceu tambem que esses immil,\Tantes, em 
grande numero, foram pessimam~!lte localizado~: 
recrberam lote~ em terras tão alcantiladas e estere1s 
que ningnem devia esperar que ellcs se de\licas
sem ao trabulho da lavonrá, tomassem amor ao .. , 

Ante este facto, que attrahiu desde logo minha 
altenção, o que fazer ? :Mandei. p1edir e en.trcg~r 
outros lotes em melhores cond1çoes a esses Immi
g-rantes, pois seria cruel·condemnal-os a um tra
balho Jlezadissimo e sem proveito, nem para elles 
nem pnra o paiz. Esta medida f o i em 11arte exe
cutada durante a minha administra1.:ão e com a 
maior economia possível. Deste modo, pensava 
·eu, só -retirar-se-hão aquelles que absolutamente 
não quizerem trabalhar na Iavonra. 

Infelizmente, Sr. presidente, era grande o nu
mero destes, e direi porque. 

O Sn. l\fELLO E Ar.vnr :-Conforme o seu traba
lho ; isso não quet· dizer nada. Podiam tomar em· 
preitndas. 

U;o.r Sn. DEPunno:-E' muito, é um desproposito. 
O Sn. LounENIJO DE ALnGQUERQUE:-Desproposi

to, sem duvida algumn. 
O resultado niío 11odia deixar de ser o que :1 ca

mnrt~ jú previu : os colonos alnmdonaram comple
tamente seus lotes, ,e de lavmdor·cs, que deviam 
ser, fizeram -se jornaleiros. 

O Sn. MELLO E ALvrM:- Mas não podia ser isso 
sinão nos primeiros seis mezes depois da chegada .. 

O Sn. LouRENÇO DE ALnUQUERQUE :-Perdôe-me 
0 nobre deputa~o; na colonia ~Lajah_y, em 1878, 

o ' ) 
tribuiam serviços por conta do Estado a colqnos 
chegados em 1875. 

O Sn. MELLO E ALVIM :-Isso era um abuso~ 
O Sn. LouRENÇO DE ALDUQUERQ1JE :-Resolvi 

desde logo, Sl'. presidente, acabar eom este abuso ; 
e c0mo extirpai-o de 11m só golpe seria despo
voar :l.S colonias, e, J)Of uma condemnavel impru· 
dencia, inutilisar os sacrificios accumulados; de 
muitos annos, preferi outro alvitr·e : combinei com 
o eng-enheiro Carvalho Borges na organização de 
uma tabellú que reduzia os snlarios, supprimia as. 
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Sessão em 3 de St:tembro de 1879. 5 

empreitadas e excluía pouco a pouco das férias ou i O Sn. MELLO E ALVIM : -Não asseverei que era 
folhas de trabalho os colonos antigos. i conservador; ignoro :tté que tenha politica; disse 

A princi?io esta pro•..-idencia g~rou grande ~es: 'j que tinha lido em um jornal que era conservador. 
conte!ltamento, ~ouve mesmo n~mtas reclamaçoe~' O SR. LouRENço DE ALBUQUERQUE:-Bem; V. Ex. 
manttve-a todnvta, e !lssegur~ a camara que mu~- l decla.rou que elle tem sido sustentado por capricho 
tos colonos desde entao appl!cnram-se com mms . · 
assiduidade á cultura de seus lotes. O SR. :MELLO E Atvur:-Considerei o dírector e 

Mas, senhore~, o mal tinha lançado J'aizes mui
to rofundas ara ue cu tivesse a es eran a 
de prevenir-lhe todos os effeitos; meu intuito 
foi circumscrevel-o o mais possível; e creio que o 
consegui. 

A camara comprehende perfeitamente que colo
nos apanhados nus ruas das cidades da ltalia, esca
\)ado:; :ll!{uns das prisões publicas; além disso 
localisados em pessimas terras, e habituados desde 
o começo a um regimem corruptor, não podiam 
offerecer garantia alguma de estabilidade. 

Pela minha arte nunca alimentei esta es e-
rança, e para provai-o lerei um trecho do relato
rio com que passei a administração da província. 

Eis o que a tal respeito escrevi: 
• Apezar dos melhoramentos jú realizados e do 

aspecto mais animador que ora apresentam, (as 
colonias ltajahy e Príncipe O. Pedro) não ~rei? qu~ 

< ' 
má quulidade de grande parto de seus terrenos, em 
geral accidentados, seccos e pedregosos, assim 
como aos vícios adquiridos pelos colonos nos annos 
anteriores. 

« Estou mesmo p1·o{undamente cont,encido ;. e o 
mani(estei pot diversas vezes ao ministerio da agti
cultum, que rnuitas {amilia.s, talvez mais de cem, 
emig1·arlio desde que cessa.rem, os auxilias prove-
11Íentes das trabalhos de construcção de estradas. • . . 

Como poi;; o nobre deputado atlribue ao director 
um J':1cto, cujas causas são patentes. e que já estava 

• • ' 9 . 

S. Ex. foi injusto, e si esse facto realizou-se em 
pro1~orções maiores, foi devido ií'so á outra causa 
que o nobre deputado não póde desconhecer ; 
fJUero rel'el'ir-me, senhores, aos manejos emprega
dos pelo agente consular da Italia em Santa Ca
tharina. 

O Sn. · MEr.r.o E Atvnr: - Niío apoiado, peço a 
])a lavra. 

O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:- Garanto a 
V. Ex. que a policia de Sauta Catl1arina muitas 
vezes teve necessidade de pl"oteger os interesses 
dos subditos italianos contra esse agente; e agora 
se diz que de cada colono que retirou-se recebeu 
elle uma certa quanlía, creio que 10;$000. 

O SR. MELLO E ALYIM :-Quem? O vice-consul? 

não o individuo. 

tambem eu não sei si o Sr. Dr. Carvalho Borges é 
conservador ou liberal ... 

O Sn. MELLO E ALVIM:-Nelll eu ... 
O SR. LouRENço JJE ALBUQUERQUE:-... nunca 

indaguei por suas crenças; assevero, porém, á ca
mara que elle não cnvolYcu-se em eleit,;ões, ao · 
menos durante o meu tempo. 

O SR. MELLO E ALVIM :-Apoiado; ao contrario, 
~ · · rr ~ a 

O SR. Loun.ENço DE ALBUt\UERQUE :-Perdoe-me 
V. Ex ; tive as provas, e posso dar-lh'as, si qui
zer. 

O SR. 1\IELLO E ALYilii :-Estimarei vêl-as. 
O Sn. LounEKÇO DE ALBUQUERQUE :-Sr. presi

dente, élur<mte meu tempo o Sr.· Dr. Carvalho 
Borges não envolveu-se em politica. 

O SR. IIIELLO E ALVIM:- Peço ao nobre depu-
. IU ac e avan-

o • 
telligencia e dedicação pelo estabelecimento que 
lhe foi confiado. _ 

O SR. MELLO E ALvm :-Não apoiado;" os factos 
provam o contrario. 

O Sn. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :-Quando vi
sitei as colonius Itnjahy e Príncipe D. Pedro, ob
servei é certo, ·alguns defeitos em sua adminis
tração' e tal era a minha parcialidade em favor do 
Dr. càrvalho Borges que não occultei esses de
feitos; ao contrario, immedíatamente commilni
quei-os ao governo. 

Mais tarde, talvez um mez antes de retirar-me 
da proyincia, recebi uma denuncia contra elle, 
na qual o accusavam de maltratar os colonos. O 

uc fi~ ~u,Sr. presíd~nte? l'!fandei q~e oDr: c.~~fe 

O Sn. LounENÇ•) DE ALBT:QUERQUE : -O agente averiguações, e recommendei-lhe que me cqmmu· 
con:ular .da ltalia. . nicasse por telegramma o resu~tado desse mque-

Ets-aht a causa proxtma do facto que o nobre rito porque, si os factos argmdos fossem verd~
deputado tão injustamente attribuiu ao Dr. Car- deiros, e11 pediria immediutamente a ex.oneraçao 
Talho Borges. j do director. . 

O S M A. • • -,;r Re"'ressando da sua diligencia, em que demo~ . 
. R. ELLO E ..r:u.VlliL- Responderei a ~. Ex. rou-se creio que doze dias, o !_)r. chefe de policia 

O SR.· LoURENÇO DE ALBUQUEHQUE:- Estou prom- assc"'urou-me que, em relaçao ao Dr. Carvalho 
pto; 11companhal-o-llei com muito gosto. Borges a denuncia carecia de fundamento, 
· Senhores, o nobre deputado disse por fim que o . . Eis a'lli por que el~e continuo.u a dirigir as ~o~ o

. Dr. Carvalho Borges é conservador e tem sido }mas. Sustentei-o, nao por sentimentos de affetçao, 
sustentado por capricho. que grande não podia ter a um homem que 
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6 Sessão em 3 de Setembro de '1879. 

poucas vezes vi, mas unicamente pelos sentimen
tos de justiça, que, com muita satisfação o digo, 
nunca sacrifiquei a interesses, a- suppostas con
veniencias de partido, nem a caprichos de quem 
quer que seja. 

• L I• :- pOia O; 
nunca pedi o menor favor a V. Ex. 

O SR. LotJRENÇO DE ALBUQUERQUE:-Sem duvida. 
• ~ ·, is, a ei ão, nã · c ric s 
que sustentei no seu logar ao Dr. Carvalho Bor
ges, e sim por um dever, porque elle desempe
nhava perfeitamente o emprego, que lhe tinha 
confiado, não o actual governo, mas o ministerio 
transacto. 

. Sr. presidente, em abono da administração deste 
funccionnrio eu poderia adduzir muitas provas ; 
não o farei todavia, por falta de tempo, e porque 
julgo isso dispensav~l. EntretantC! porei_em re-

R. l ELLO E Yni:- ImiUUIU O O pessoal .. 
cessando o serviço ••. 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:-Era impos
sível que um administrador economico e que 
cortou desapiedadamente por tantos abusos, não 
creasse inimigos. 

Creio, senhores, que é esta a sua melhor defesa. 
O Sn. ::\IELLO E Ar.vil\r:-Eu prometto responder 

a V. Ex ... 
O Sn. LoURENço DE ALBUQUERQUE :-E eu o 

acompanharei de boa vontade. 
O SR. :l\IELLO E Ar.vm:-. 

trario do que V. Ex. acaba de dizer e mostrar a 
razão exacta dessa reducção de despeza. 

PRI:IJ:EIUA PARTE DA ORDEl[ DO DIA •. -

Apresenla~ão de um requerimento do Sr. Mo-
reira Brandão. _ 

O Sr. ~loreira Brandão :-Sr. pre
sidente, nunca foi minha intenção occupar-me dos 
negocios dn província que represento, no terreno 
que collocou a discussão o nobre deputado, a quem 
tenho de responder, não para tratar de as
sumptos import~ntes e de verdadeiro interesse pu
blico, mas, para defender amig-os que foram injus
tamente accusados ; liberues distinctos que foram 
apresentados a esta. c~mara e a~. publico cop1o ho-

A primeira vez que me coube a palavra, Sr. pre
sidente, tratei da sêcca, calamidade horrível que 
tem devastado aquella e outras províncias do 
norte, e por essa occasião julguei que era do meu 
dever defender alguns dos amigos a quem me 
referi, especialmente um, que então se achava na 
administração da província, e que foi injustamente 
censurado em publicações feitas na imprensa desta 
côrte. 

O pouco que disse, deu logar a q:ue o nobre de
putado fizesse um longo discurso, reproduzindo as 
accusações feitas e fazendo outras tão injustas 

quanto apaixonadas, nas quaes fui eu tambem ea· 
volvido por meio de allusões que si não foram 
muito claras o eram todavia bastante .. para que as 
não deixasse passar sem reparo e procurasse dis· 
si par as duvidas e suspeitas a que fui exposto no 

• .. • r • 

isso de fallar segunda vez e então o nobre depu· 
tado na minha ausencia, sem que eu pudesse pre
ver que lhe caberia a palavra na occ::~sião, fez 
o ro rscurso ao ex enso como o pnmerro, em 
que, sendo eu o ·objecto principal da discussão, fui 
ferido por uma maneira por que não esperava crue 
o fosse. 

O Sn. BEZERRA CAVALC.um:- Hespondi as ac- · 
cusações pessoaes que me fez. 

O Sn. 1\IonErnA BnA .. .--..--n.Ao: -Era minha obriga
ção responder immediatamente, mas V. Ex. sabe 
que não se falia ~.~sta casa qu~ndo se quer ; porém, 

t. o (.' 
gundo a affiuencia dos trabalhos e natureza das 
materias que são dadas pura ordem do dia. 

Pedi a alavra )arares )Onder inscrevendo-me 
na drscussão de varios projectos em que es prece· 
dentes permittem tratar-se de assumptos seme
lhantes; mas não me foi possivel obter a in-

~· - -
' ' prejudicassem, e fui assim obrigado a conservar-

me em silencio. · 
Decorreu muito tempo, e eu deixei de pedir uma 

urgencia, não só porque sou naturalmente aca
nhado e no meu mô.o estado de saude desejo oc· 
cu par a tribuna o menor numero de vezes possi
vel, como porque, tendo passado a opportunidade~ 
já não desejava aceitar a luta sin5o quando a 
isto me impellisse uma nova provocar:ão. · 

h o· "ií • 

do que tinha de responder a um discurso profe
rido pelo Sr. senador Diogo Velho, sobre factos 
occorridos na cidade do Rio Grande elo Norte, não 

· · . , i re~pos a, e preva eceu-se 
do ensejo para ajustar contas com algnns liberaes 
da mesma província,. que qualificou de falsos li
beraes, e talvez sem aperceber-se, ou sem o que
rer. disse que este ern o seu principal intuito. 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-1\:fuito deliberada
mente. 

O Sn. l\!oREinA BRANDÃO :-Não era mnis possí
vel conservur-me silencioso, pedi de novo a pa
lavra e hoje venho cumprir o meu dever. Torno 
::i dizer, entro com o maior constrangimento neste 
deb::~te, não o provoquei, guizera evitnl-6; mas 
não posso fazel-o porque ja não sou sómente o 
accusado, não se trata de mim que, graçns a Deus, 
não preciso de dcfes:1, trata-se de amigos que es- · 
tão na provin~ia, algu~s dos quaes não. são geral-

' ~ sem sem contestação as injustiças de que são 
vi ctimas. · . 

Tendo de fallar hoje em uma hora apenas, que 
me foi concedida, procurarei ser o mais resumido 
que me fôr 11ossivel, e pedirei ao. nobre deputado 
que não me interrompa, para que eu possa con
cluir o que tenllo a dizer; promettendo ser breve 
e como sempre conveniente. 

6 SR. BEzERRA CAVALCANTI :-E' conforme. 
O Sn. MoREIRA BnANDÃÓ:- Não é porque os· 

apartes me incommodem , mas porque preciso · 
aproveitar o tempo, e constantemente interrom-
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Sessão em 3 de Setembro de 1879. 7 

pido; como tenho sido de outras vezes, não po
derei dizer o que é nccessario para esclarecimento 
dos factos c perfeito conhecimento da verdade. 

com difficuldades para responder ao nobre depu
tado, tenho estado hoje mesmo rcceioso de não 
J)Oder me utHisar da urgencia, que me foi conce
dida ha dias, e que, por outras urgencias pl)sterior
mente votadas, ficou prejudicada nas sessões ante-
riores. . 

Entrando na matcria, direi que o nobre depu
tndo, no discurso a que me refiro, insistiu nas 
accusaçõcs que anteriormente havia feito ao digno 
1.. o vice-presidente da )fovincia do Rio Grande 
e 1 o r te, r. 1cente Ignac10 Pereira. Ja o e

fendi e entendo que não é necessario repetir o que 
tive occasião de dizer a seu respeito. 

membro de uma familia importante, chefe reco
nhecido do partido liberal no mais rico munici
J)io da provincia, eleito por varias vezes deputado 
provincial, entrou commigo c o nobre deputado 
em uma chapa sen:ltorial. Em conversas que ti
nhnm havitlo entre nós, em combinações que tí
nhamos feito, o Dr. Vicente Iguacio Pereira tinha 
sido além disso indicado p~ra vice-presidente da 
província. · 

n. 
chnpa? 

O Sn. l\IonEIRA BR.>\.NDÃo :-Foi na ultima elei-

O Sn. DEZERr.A CAVALCANTI:- Não houve chapa 
algum::~; cu estava perseguido então. 

O Sn. 1IonEIIL\ Bn.u·i"DÃO:- Houve e foi combi
nada entre nós, tendo eu me incumbido de a 
transmittir aos pontos de seu destino. 

O Sn. BEzEnnA. CAVALCANTI:- Eu não fiz chapa 
nenhuma. 

O'Sn. l\IOREIRA BRANDÃ0:-0 nobre deputado 
não fez, nem podia fazer chapa, mas não póde 
negar que concordou commigo, qúal devia ser 
o terceiro candidato, que comnosco fosse recom
mendado aos eleitores liberaes. 

O Sn. BEZERIL\. CAVALCANTI:- Está enganado. 
O Sn. 1\IonEIRA BnAl'I'DÃO:- Pois eu affirmo sob . . 

< • ' 
e prova-o o resultado da eleição, tendo obtido o 
Dr. Vicente votação igual á do nobre deputado. 

O Sn. BEZERRA. CAVA.LCAl'I"TI :- Cada um póde 
dizer o que quizer. 

0 Sn. UOREIRA BRAl'I'DÃO : - Além disso apre
sentarei documentos que' mostram a alta ccmsi
deração em que é tido aquelle cavalheiro; doc~
mentos e testemunhas que o nobre deputado nao 
póde recusar. 

O Dr. 1\Ianoel Januario Bueno Montenegro, 
pessoa da inteira confiança do nobre deputado, 

seu parente e amigo intimo, logo que se inau
gurou a presente situação, dirigiu ao Dr. Vicen
te a seguinte carta, que é assaz -expressiva ( lê) : 

• Natal, :to de Fevereiro de :1.878.-lllm. amip;o. 
Dr. Vicente. Seu merecimento intellectual e poli ti co 
autoriza-me a es erar ue se· r o 

vice- presidente desta província, e como tal ante
cipo-lhe os meus comprimentos • Seguia-se· are
commenda~ão de up1 bacharel_ de Pernambuco J)ar_a 

: ' (. ( 

nava assim : « Precisamos de moços intelligentes 
que ajudem o nosso amigo Dr. l\Ioreira na im
prensa, para a qual está muito habilitado o meu 
rccommendado. Confio que me attenderá tendo 
em consideração a prioridade no pedido .• 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- Eu posso dizer 
até que elle é um moço bonito, mas niio é essa a 
questão; trata-se do modo como procedeu na 
administração da provincia. 

« Natal, lO de 1\Iarço de 1878.- Como 0 consi
dero um distincto correligionario, um amigo digno 
de todos os meus res eitos fa o-lhe esta ra 
dizer-lhe que me tem aqui as suas ordens, esti
mando que me dê occasi5o de lhe ser uLíl em seu 
servico. 

• Ãcredite que muito o aprecio, c por tanto con
fesso-lhe que manda na minha vontade. 

a: O CoiTejo do N01·te teceu uma intriga; porém, 
V. tem o bom censo de entender de outro modo 
e eu desejariu ter occasião de conYersal-o acerca 
do assumpto, que será melhor explicado pelo Dr. 
Amaro, quando ~hegar no dia :1.7. • 

-a am a outra carta na qua o Dr. l\1ontenegro 
se exprime por este modo (lê) : 

• São excessivamente honrosas e sómcute filhas 
< a no · z , õ :s I "' 
dignou-se felicitar-me. Applaudo com toda a efru
são-do coração os sentimentos que externou rela
tivamente á politica e aos acontecinlent()s. De vi"fa 
voz lhe diria o que por falta de tempo e de expres
são agora deixo de fazer em apoio de seu pensa
mento, louvando-lhe a prudencia de manter-se na 
firmeza da idéa, sem dar maior ímportnncia a um 
facto que, explicado, não tem o valor que maligna
mente se pretende dar. O illustrado Dr. Vicente, 
será sempre o honrado Dr. Vicente.» 

E'. um cavalheiro desta ordem que foi aqui tra
tado por uma circumst:mcia do partido liberal do 
Rio Grande do Norte, que foi aqui considerado 
como não estando á altura do cargo que foi cha · 
ma do a exercer. 

O Sn. BEZERRA C.wALCA.NTI dá um a arte. 
O Sn. ~fonEmA BRANDÃo:- E' um dos !Iberaes 

que na província tem prestado melhores serviços 
ao partido~ é um de seus membros mais notaveis. 

0 Sn. BEZERRA. C.\\' ALCANTI :-0 pnrti do é qu0 
jul~a-

0 SR. MOREIRA. BRANDÃO :-Eu aiulln pOd~jria 
trazer, para contestar ao nobro dcputndo, outra 
opinião não menos valiosa. Antes do ussumir n 
administração da provincia o Sr. Dr. Vicente l~n:J
cio, e mesmo depois, foi elogiado pelo Liberal, JOr
nal que é orgão do nobre deputado. 
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8 Sessão em 3 de Setembro de 1879. 

O SR. BEZERRA. CAVALCANTI :-O jornal foi fun
dado por v. Ex. e tinha contrato ofticial. 

O Sn. MonEIR.A.BRANoÃe:- O jornal foi funda
do por mim, deaccõrdo com V. Ex., achando-nos 
em opposição e est~ndo _!10 P?dér os conservadores. 
- . . 
tr2to a que se refere e a que fui inteiramente 

• estranho. Hoje está entregue a S. Ex. e a pessoas 
de sua inteira confiao ·a e intimidade. 

Pois bem ; este jornal elogiou o Dr. Vicente 
Ignacio ainda depoi:- que elle deixou a administra
ção, e, no meu discurso, farei inserir o artigo a 
que me refiro. 

O SR. BEzERRA CAVALCANTI:- Tinha contrato 
p~ra a ~ublict~.ção do expediente, mas depois não 
drsse mars nada. · 

O Sn. MoREIRA BR.-\J."'iD.Io :-Disse, quando o Dr. 
Vicente já não. estav:a na administraçã? e o con-

• > 

pelo mesmo contrato era prohibida a publicação 
de artig-os que contivessem censuras ao presidente, 
mas, não havia clnusula que o obrigasse a elogiai-o, 
e o l em ez- e os mais p o o· • 

rante a sua administração, antes e depois. 

ção, em favor do hospital de caridade desta ca
pita!~ como me deu a saber pelo officio que me 
fez a honra de dirigir em data de i7 do corrente, 
cumpre-me scientilicar a V. Ex. o reconhecime)ltO 
desta presidencia e o apreço em que teve o acto de . . s . 
mento de vivo patriotismo e verdadeira philan
tropia em que se inspirou a suu curta., mas fecunda 
administração. 

zenda para mandar recolher u'o cofre do thesou~~ 
provincial a imporlancia daquelle donativo, allm 
de ter a applicação a que é destinado. • 

Não sei o que mais se possa exigir para plena 
justificagão e esplendido triumpho do vit:e-presi
dente Wo desarrazoadamente a~g-redido. 

Relativumente ao Sr. Br Joaquim Cavalcanti 
Ferreira Mello, a quem o nnbre deputado se refe
riu, d~rei sómentc .qu~ dos processos que lhe fo-

tendo sitlo absolvido. As suspensões que lhe fo
ram fulminadas não foram justas~ como ficou pro
vado. 

Tratou o no re epu <1 o e um 1gno no-grau-

O artigo é o seguinte, publicado em o n. H i 
dense, o Sr. Dr. Lniz Carlos Lins Wanderley, 

de a ql!-em fez uma accusação gravíssima.. . 
·a e arço: 

• Ao deixar a administração da província o illus
tre Dr. Vicente Ignncio Pereira, eil-a repleta de 
orgulho e de saudade. 

• De f2cto, administração breve, mas adrninis
Lraeão fecundíssima ! 

; Dir-se-hia ·que trocára a extensão do tempo 
peln intensidade dos beneficios reaes. 

• Caracterisou-a a grande idéa da justiça .. 
« E a ·nstiça é a ultima ratio na conquista pa-

cific~• da regencraç:ão e nossa some a. e, ra a
lhatln de. decepções. 
-. s~ 1l p~~it~ca. não. trouxer o c~nh? da .i t~stiça, 

tinha vendido a eleição do Assú pelo conti"ato tle 
uma caf.a rle mercado. satisfazendo interesses me• 
ramente pessoaes e sácrificauuo os do partido. 

O SR. BEZERM. CAVAT.CANTI :-Isto é incontes
tavel ; já foi dito o anuo atrazndo no senado pelo 
Sr. conselheiro Sil r eira Lobo. 

O Sn. MoREIR.\ BnANoÃo:-Por informar.ões do 
nobre deputado. · 

Senhores, não ha maior iujustiga; o Sr. Dr Luiz 
Carlos é conheci o por a guns os sen 10res ~
pulados, de quem foi co!leg·a ; elle goza ge1·nlmente 
d~ melho~· conceito; não tem ac~os, quer. ua sua 

• ' • • ' l progresso ; e ma1s uma vez tr·nra a lJOZ SI, e para possam autorizar semelhante juizo. 
si, pelo desmen~ido forçado da theoria pela pratica, E' de tal ordem n accusa~iio, que não posso 
o desprezo c o anathema i!os pc;,vos. qualificai-a. 

• Governar pela injustiça, pela violação do di-
reito, não é v:mtagem, nem merito, porque não O Sn. BEZERRA CAVALcANTI :-V. Ex. em con-
honra o governo de homens esc;ravos, mas de na- sciencia sabe que clla é verdadeira. 
t:ães livres. o SR. 1\lonEmA BIL~XoÃo:-Sei que não é, nem 
. • Si ~om a justiç? e .a .verdatlc fõr- o gove!no pó de ser ve1·dudeira. 
Imposstvel ~ar~ o md1Vrduo, ou para o partido, i\.ccusou-·, 0 Sr Dr Luiz Carlos de havet· con-
manda a dignrdade, o dever da honra, que re- I •• "d ~L: I : =- d. s n· rr 'T lh 
signe-se o poder; porque, então, não ha sujeição COll'l o para a e eiçao o r. IOoO e o. 
ao hmnem, mas submissãél ao ptincipio, tiio racio- Tenho em n~eu yoder docu~nenlos q1:1e proram 
nal, quão democraLico, da soberania do povo; que elle contnbum no collegro do Assu para que 
porque então a presumpção legitima não é contra o ~u e .o nobre deputa<!_o fossem~s votados; ? c.t,ne 
m_s:iu, mas contra o fim que se quer realizar. mfehzmente se deu nao lhe pode ser attnomdo 

• O Dr. Vicente Ignacio Per~ira, espírito culto, o Sn. Br.zEHRA CAYALCANTI:-Foram os liberaes 
r ct illi ad c racão altivo tivera renunciado · · 

o governo, si a injustiça fôra condição delle. retama. 
· • O Dr. Vicente Ignacio, nos poucos dias de sua 
admiui~tração, revelou o tino político de que é 
dot<Jdo. • · 

Finalm.ente ,o actual presidente da província Dr. 
l.obato, com a circumspecção e critei'io que nin
guem lhe póde contestar, logo que nssumiu a ad
ministração, dirigiu ao Dr. V. Ignacio o seguinte 
ofiicio (lê): 

• Acolhendo com a maior satisfação o offercci
mento que V. Ex. se dignou fazer de seus ordena~ 
dos vencidos, durante o tempo de sua administra-

O SR. :MoREIRA BnA"-"l>Ão:-Em outros pontos 
outros fizeram o mesmo, e, entretanto, o nobre de
putado não tem para com elles igual severidade. 

O SR. BEZERHA C.',:VALCANTI:-Eu direi a razão; 
é es5a verg-onha do partido que eu realmente de
sejava vingar 

O SR. MoREIRA BRANDÃO:- Vou adiante, meus 
senhores. Fez-se uma actusação muito grave ao Sr. 
João Carlos Wande,·Iey, dizendo-se que ellc fôra 
assassino de dous presidentes. O nobre deputado fez 
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Sessão em 3 de Setembro de 1879. 9 

ess:~ accu~aç:ão, e, por essa occasião. eu protestei e 
promr.ui :1 presentar êm favor do uccusada uma do
fesn completa. 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- Ah t cu referia-
me ao Correio Natalcnse. · 

OSR. l'lloREIRA BRANDÃo :-A cartaéaseguinte, 
O SR. BEZERRA CAVALCA.NTl :-O nobre depu- que transcrevo do mesmo jornal, como nelle foi 

tado não póde contestar que ~lle foi ind_igitado .publicada, contendo o principio e o fim : 

U:llr Sn. DEPUTADO:- Depois da eleição do Assú 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Houve, sem du
vida :dguma ; tanto :que o Dr. Luiz Carlos não 
pôde Sf'l' dt~tmtado provincial porachar-se incom
patível. 

O Sn. MonEIRA BRANDÃO: -Houve uma l•~i pro
vincial autorizando o presidente da província a 
fnze1· esse contrato, que se realizou antes da 
eleição. 

• o 

ve-~e a npprov:wão desse contrato pPlos votos dados 
ao Sr. Diog-o Velho. 

O Sn. BEzEnnA CA rALCANTI : - Isto é o que não 
é abgnlutomente exacto : negociou a eleição do 
Sr. Dio~·o Velho pela approvaç:to desse contrato 
pelo presidente Passos Miranda. 

O Sn. 111onmnA BRAl\"DÃo : - O nobre deputado 
não póde dizer isso. 

O Sn. BEzEnnA CAVALCA:'i"TI : - Affirmo pela 
~~ rn . . 

O Sn. MonEmA BnA~:DÃO :-0 Dr. Luiz C;•rlog é 
conhecido, como disse, por <t!guns dGs honr:~dos 

.. ~ . . ~s n 
dit:Jr que elle seja capaz de semelhante indigni
dade. 

Mas, vamos ao ponto em que me nchava. 
Sennores, o Sr. João Carlos Wanderley foi pin

tado nesta ensa como homl:}m perverso, completa
mente perdido e carregando com a responsabili
dacle do assassinato de tlous presidentes. 

Pois lwm : existe publicada no jornr.l que aqui 
trago uma carta dirigida ao Sr. Joiio Carlos, em 
que o nobre deputado lhe pedia o seu auxilio na 
eleição do Assú. 

O Sn. BEzEnRA CAVALCANTI:- Quando? 
O Sn. MOREIRA BRA.KDÃO: -Na ultimo eleição. 
O SR. Br,zEnn.o. CAvALCAllõTJ:- Pois bem: faoa o. 

favor de lêr essa carta. 
U. l 011EIR .\N Ã :-...., j , 

de lêt· todos os documentos que tt·ago, mas hei de 
publicnl-os no meu discurso. 

O Stt. BEZERRA CAVALCANTI:- Bem; quero ver. 
O SR. i\IonEIRA BRANDÃo:- .A carta foi puL!ieada 

no· Correio do Natal. 
O Sn. BEZERRA CAVALCANTI: -Isto foi :mt•)S do 

. diluvio. 
O SR. MonEIUABR.\NDÃO: -Foi lla pouco. O jor

nal ainda existe e continúa a ser publicado UI ca
pital da Jll'oyineia. · 

A. ~.-TOMO V. 

diga o sobrinho e meu amigo Dr. Luiz Carlos, 
concluiu pairarem em meu espírito ácerc:J d~ fide
lidade e sinceridade de seus princípios poli ticos. 

• Agradeço a fineza, e, crendo na affirmação de 
SU;• constancia política, como de sua fidelidade aeo; 
a,migos e correlig-ionarios, applaudo o trecho pro
phetico em que diz V. S.- que é chegada a sus
pirada occasião em que espera com totla con!iança 
que taes suspt)itas de uma vez des<1pp:~recerii•j. 

• E' com effeito chegada essa occasião solemne 
em que par 1 anos smceros, como recon 1ec;o que 
é V. S., devem dat· provas de su<~ fidelidade e de
àicaçiío á causa c1:Jffimum, ouvindo a p;Jia?ra de 

7 i~ .... 

o ~ .n·epo.is: reréri~"ció-"5e" á ·!:ós"tiiúl;l(ie "ciué ~tl·l;áli~iiâ 
fazer o presidente á sua canuidntnra, prosegni u 
asstm :- • r ao o sanccwnara por r.er.o ... com 
o seu ~poio, e com todos os amigos cPahi ajndar·me
ha a profligal-o dignamente. 

• Assim o espero do seu zelo pela nossa r:ausa e 
dignidade, o que saberemo~ agrndecer. Set1 ~enro 
e meu amigo, contemplado na no:;sa ch:~:là, que 
já corre o sertão, foi ngora substituião por Anto
nio Galdino de Araujo Cunha, proprietal'io em 
Goyanninha, por termos sido advet·ti~os t:le achar
se incompatibilisado pelo contrato da casa do mer-

' . :- • ! ~ , ' . . ~ . " 
dermos eu e o Dr. Moreira Branuão que isso o 
prejudicat•i:t em outro Jogar em que o d':sajêllllOS 
apoiar. 1 

• 1 ossns pn :JVras sao smcel'<lS, e nossas m en
ções insuspeitas ; confiamos que nos creir.m c es-
peramo~ que nos ou<;am. _ . 

• Estimo que goze saude coin sua E~:ma. fnml
li&, dispondo de tJUem p!·eza ser-D.: V. S.-P. 
correligionario e ilmigo "obrigado- .tiln:n·o C ar· 
neiro JJeze1·ra Cavalcau.ti.-Natal, 28 de .Agosto de 
:1.8í8 • • 

Um homem perdido, assassino c perverso não 
devoria ser tratado pela nobt·e deputado por modo 
tão ;•ttencioso e amigavel. 

Sr. presidente, vou agora apresentar o proprio 
te~temunho do nobre deputudo, as suas proprios 
palavras, em contestação ao que disse ultimamente 
nesto. casa. Refiro-me a um discurso que S. Ex. 
proferiu em :1.853. 

O SR. BEZERRA CAVALCA.NTI dá um ap:trte. 
u. llionEmA RAZ.."DAO :- no re epu a t;J 

contestou- me, mas eu vou lêr. um trecho do seu 
discurso, que prova o que affirmei ; considero de 
tanta importancia este documento que não posso 
deixar. de o lêr (lê): 

·Para que a camara possa :~preciar um pouco essa 
politica e fazer uma idéa, ainda que ligeira, dos 
meios de que lança mão esse circulo (referia-se ao 
Sr. Octaviano Camara e seus amigos) para con
quistar ou conservar o poder, eu produzirei al
guns factos. Quando em 1850 falleceu na província 
o digno presidente de então, o Sr. Ar;lujo Neves, 
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Sessão em 3 de Setembro de 1879. 

e~se circule>, achando uma occasí~o azada para 
de5fec!Hil' um go1pe mortal contra a opposiçü9, 
accusou-a de en1enenamento ns pessoa: do presi
dente; o golpe proüuziu o seu em~ito e a opposição 
foi supplant3da; mas, porventura os que haviam 
f dto semellw~te accnsnção, subind? ao poder,trata-

<->lli ..... l ._ (. -

petente processo para verificar a e:s:istencia desse 
crime horroroso e descobrir os seus autores, afim 
ãe · · · . · r tü a merecida uni cão? Não o r ue 
isso não pas::avn de um manejo para conqmstar as 
posições offieiaes, e, conseguindo o fim, pouco se 
lltes daYa dos meios de que haviam hmçado mão. :l> 

O SR. BEzERRA CAYALCA.'>TI d;\ um aparte. 
o Sn. }Ion:Srru. B:tUNDÃo:-0 nobre deputado 

disse que não llassava de um manejo de que os 
ndversarios se tinham servido, e que a elles pouco 

· import<lV<:m o;; rr:eios para conseguirem os seus 
fim. 

ortnnto, :ra;o :1 este respetto o propno este-
munllo do nc;bre •1cputado. ,.. .. 

O SR. BEZERP.A CA-,-ALCANTI dá um nparte. 
O Sn. "Jio!\E!R.\. DrtA);D:\o:-Senhores, a accusa

çlío é graYis~i~11a, e porque o nobre deputado tem 
es:ado ultimameD.t~ -am luta com o Dr. João Cnr· 
n:: \Van er.<~· ·: SU<1 am1 1a, nao evra trnzer a 

est:J casa uma accusação desta ordem. 
O SR. BEZERIL\ CAxALcA:·;·rr:- Censurei a ad

ministração do vice-presidente, porque quiz.resta· 
belecer intluencias taes. 

O &l. ::VIOREIR.'\. BRAXDÃO :-Como disse, não posso 
demorar-me muito em cuda UIDil das propositões 
que enuncio. 

O nobre dcpnt;::do, Sr. presiàente, trataR do do 
Rir) Grande do :\o~·te, chegou a ponto de dizer que 
os presidentes que a mm1stravam aque a pro
vinda p~ctuannn com os assassinos para se fa.ze
rem ele!:!er. fazendo como que suppôr que havia '. ......, . ... , . 

O SR. BEzmn.\. C.\ VALCANTr:-Já disse que nãe 
crD um partido. e r:~ um corri! h o. 

O Sn. )Iom::nu D:u);oÃo :-üm corrilho só nii<l 
podia eleger os presidentes. 

O Sn. BEZERíU. C.\XALCANTI :-De posse do poder 
constantemente 0 traficando com ambos os par
tidos. 

O SR. )IoRE!IlA DnA:...'"DÃO :-0 Robre deputado 
imaginou a vrovincia c h da de salteadores e assas
sinos, e es5es homens fazendo deputados> gover
nnndo a província e s~us presidentes. 

O SR. BEZEPJtA CAVALCA!\""TI :-Nao imaginei a 
provincin cllein ele s~lteadores ; disse que era um 
corrilho que traficou sempre com ambos os par
ti.do~ para se manter no poder. A prova pelo con-

' o ~ 

O SR. l\IoREIRA Bn~umÃo:-Quando, nesta casa, 
se fallou de ladrões de casaca e de luva de pellica; 
quando se fizeram accusuções gravíssimas a pessoas 
qu.e foram encarregadas d:~. distribuição de soe
carros na pro;incia do Rio Grande do Norte; 
auando o nobre deputado e eu protest~mos contra 
êsta injuria q;J.e era. lançada à província, parece 
que não devia o nobre deputado vir asseverar que 
tem estado occupando alli posições importantes 
homens cobertos de tantos crimes. 

O S:r.. BEzEnr .. A f:Av.uc.um chi um aparte. 

O Sn. MoP.EinA Bn.umÃo :-Parece gue o nobre 
deput::~do, irritado pela opposição que lhe têm feito 
alguns indivíduos na provinci;~, e pelo que contra 
el!e se tem escripto em um jornal que a !li se pu
blica, procurou pintar os seus inimigos ou des
alfeiçoados como os maiores scelerudos. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI d:i um apart.~. 
O SR. Mo:aEnu. BRA.."~i'DÃO:-Si eu tiv·esse tempo, 

faria 3"'ora uma com ara ão do discurso do nobre 
deputado com os poemas de Homero. 
· Diz Bossu que, quando Homero conipoz os seus 
poemns, a lllyada e a Odysséa, não teve êm vista 
os seus príncipes Achilles e Ulysses, mas depois 
fez-lhes a honra de dar os seus nomes aos heróes 
que imaginou. 

Em um sentido diverso o nobre deputado pintou 
um quadro horroroso : espalhou pela província os 
maiores pen-ersos do mundo; deu-lhes os nomes 
das pessoas que lhe são infensas. 

O Sn. BEZERRA C.\VALCANTr:-Y. Ex:. é mais 
poeta do que eu. 

. ... .. . 
ha nada de desairoso quando comparo o discurso 
de V. Ex. aos poemas de tão distincto poeta ; o 
nobre de utado, elo contrario, deve lisougea.r-se 
muito a comparaçao. 

O SR. BEZERRA CAVALC-'•·''TI :-Oh! senhor, pois 
não. O que digo é que V. Ex. é melhor poeta do 
que eu. 

O Sn.l\IonmnA BRANDÃO :-Senhores, o nobre de· 
putado não deve vir a esta cn.mara fazer-se éco de 
accusações desta ordem. Quem tem sido mais ata
cado, mais a.ggredido, do que o nobre deputado ? 
Mns o nobre deputado quererá que fo~se c~gto 

verda· 

··O SR. 1\'!oREmA BRA!mÃo - : Pois bem. Mas, 
digo eu> o nobre deputado, porque se diz isto ou 
aquillo contra Pedro ou contra Paulo, quererá 
que se dê por verificado aquillo de que mesmo 
o nobre deputado tem duvidado ? 

O SR. BEZERRA. CA v ALCA.~TI : - Não· faço sinão 
acc.usações conscientes e conscienciosas. 

O SR. !l1oRErR.-\. BRA!\DÃO : - ?!Ias o que é ver
daàe é que o nobre ·deputado já a.c.cusou aqui 
alguem, por facto de que anteriormente o havia 
defendido. 

0 SR. BEZERRA CAVALC.U."TI :-Não defendi ; 
isso não é defesa. Eu accusava. o Sr. Octaviano 

t ndo 1 antado a accusa ão não 
tinha. intluido para se instaurar o processo afim de 
verifica.r-se o crime e punir-se o assassino. Isto 
foi o que eu disse aqui. 

O Sn.. I\IOREIRA BRAl\'"DÃO :-Sr. presidente, feli· 
cito o nobre deputado e congratulo-me com elle 
por ver que hoje faz justiça ao honrado e digno 
presidente da provincia, o Sr. Dr. Lobato, que, 
no seu jornal, tem sido tratado de modo pouco 
favoravel e que aqui foi injustameJ1te accusado 
pelo seu intimo amigo, o Dr. Jtiontencgro, em 
mais de um artigo de imprensa. · 
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é ex:acto 

o.l. "-.C ( ' 

todas ns concessões que é possível imaginar. 
O Sn. BEZERRA CAVA.LC.Urn:-Quaes são ellas? 
O Sn. MonEIRA BnANnÃo:-0 nobre deputado tra

tou de uma carta que recebeu, em ·que se dizia não 
só que eu dava como razão de não ter immediata
.mente respondido ao seu discurso o pedido de um 
ministro, como tambem que eu affirmava estar se
nhor da situação. 

O Sn. BEZERRA CAVALCA.N'ri :-,Recebi, é verdade, 
e posso mostrai-a quando quizer. 

O Sn. ManEIRA BnA.:.'mÃo :-Não duvido que o no-
re epu a o rece )esse uma car a. e a guem. 
O Sn. DEzEnRA CA VA.LCANTI : -De alfruem muito 

sério e que se refere ao testemunho do sou con-
cun a o que 01 quem tsse que vm cur a e 
V. Ex., ~seu sogro, declarando isso. · 

O SR. MonEIRA BRANoÃo:-Em primeiro logar, 
nunca dei como razão de não ter immediatamente 
respondido ao nobre deputado a pedido. de um .mi
nistro· mas, si a désse, seria cousa muito natural, 
porque realmente ~inistros ha qu_e, sendo nossos 
amirros communs, nao podem dese]ar a nossa lut~; 
mas"' não escrevi isto, nem podia dar como razão 
tal pedido. 

O SR. BEZERRA Can.tCANTI:-Pois desminta a 
seu concunhado. 

O Sn. MoREIRA Bn.~•o.!i.o:-Quanto a manàar di
zer que estou senhor da situação, que tenho a ~eu 
favor o go>erno, o nobre deputado sabe perfmta
mente ue eu era inca az de mandar dizer isto. 

Arrora tambem lhe digo que tenho aqui cartas, 
nas quaes se me diz que V. Ex. escreveu:-o Mo
reira está aniquilado (·riso); eu conto com este_ e 
aquelle ministro, e hei de fazer tudo quanto .fur 
nece~ario para mostrar que elle nada vale. 

O SR. BEZERRA C.<\.VAtCA.l'l'TI:-V. Ex. apresente 
alguma destas cartas. 

O SR. ·MoREIRA BRA1-<"DÃO:-Si o nobre deputado 
quer, eu publico. · 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI:-Pois eu me retiro 
da politica inteiramente, si me apresentar alguma 

carta que eu tenha mandado dizendo que V. Ex. 
está aniquilado. 

0 SR. 1\IoREllL\ BRA!\"DÃO :-Eu n::io digo que V. 
Ex. mandou. como V. Ex. não pó de dizer tam
bem que eu mandei. 

O Sn. BEZERRA C . .WALCA~-rr :-Já lhe disse que 
foi o seu concunhado quem viu carta de V. Ex. 
que dizia isto. 

O Sn. :MOREIRA Bu:-;oÃo :-A pessoa e quem o 
nobre deputado falia é um membro do partido 
cGnservador .... 

O Sn. BEZERIU .. CA.VALCA:-iTI :-Pois desminta-o .. 

. ~ . . ~ 

ou menos o que se dá a meu r~speito. • 
Eu já disse que o tempo esta pass::ndo, e sou 

obriO'ado a: ir correndo para tratflr de alguas 
dos pontos que julgo mais importantes. . 

Vou agora referir-me ligein;meute ao .ultimo 
discurso do nobre deputado ue que fu1 eu a 
)ictima. 

o Sn. BEZERRA C!.YALC.:i.~TI :_- ELl rei>pomli a 
arguições desleaes que me fez V • Ex. 

o Sn. MonEIR.\ BnA:SnÃo : - Arg-uiçuc3 desl.e::tes 
e pouco generosas me fez V. E:-:. em mmha 
ausencia. . 

u 1sse a ::> e". t: ' :::. " 

nobre deputado, dispondo de todo~ .o:: meios o fi· 
ciaes, de todas as autoridade~ s:;tpe~wres da .P~·o
viucia e contando com o aporo mteu·o do Igtn;s
terio procedeu commigo de modo que eu na o era 
ouvido nos negocias de maic:r fmp?rtancia,e vi-me 
obrigado ás vezes. a tolerar l~J~Strça~ qt~e eu en
tendi que eram fertas a correhg10nar~o:> rmportrm· 
tes, para _não dar l?g-ar a um romptmento on a 
uma scisao no partrdo . . 

o SR. BEZERRA CA VALC:o\l'."TI :- Iss~ nfio .e e~a~tc~, 
é inteiramente o contrano. O rolllprmenLo 101 i;. 
Ex. quem o fez desde que púde obter o goverao 
seu. 

O Sll.. l\IoREIR.A BR.U\DÃO : -Eu p-eço a V. E:«., 
Sr. presidente, que r:ogue ao nobr~ deputa~o qne . . 
a hora· está dada e eu não terei tempo de dizer o 
que desejo, nerii o qu~ é absol~tamente indispe·n.
savel para o fim que trve em vrstu. 

o SR. BEZERRA CAVALCA1-."TI :-:-Desde que V ... Ks:: 
se enunciar com -çerdade, eu uao me pronuncuwN 
mais. 

o SR. :MoREIRA Bn.;,NnÃo:-Eu sou incapaz de 
faltar á verda<.le (A.poiados). · 
· 0 SR. BEZERRA CAY.U.CAl"'~I:- Ü me~ discurs,o 
está impresso e diz o contrano do que \ . Ex. ai· 
firma. 
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12 Sessão em 3 de Setembro de ·1879. 

O Sn. PnESIDEXTE:- V. Ex. póàe conlinuar ., minha vida particular O!! publica encontra algum 
sem responder aos apartes. acto que me possa desa1rar, eu peço que o apre-

0 Sn. MoREIRA Bur.."DÃO :-O nobre deputado I sente francamente. 
entrou. senhores, na minha vida politi~a, e como · O SR. BEzEnnA CA. YALCA.NTI :-Eu já mais diffamei 
que pretendeu mostrar que eu alg•1mas vezes tive I a :~lguem em linguagtlm sorrateira 011 anonyma: 
um procedimento pouco regular durante a oppo- . accuso sempre direetame.nte. 
sição para obter não sei o que. O Sn. MoREIRA BnA.i.'i"DÃO:- O nobre deputado 

O Sn. BEzERRA CAVALCANTI: -Tambem não é chegou mesmo a suppôr que eu como que soffria 
exacto tambcm não é v rd de. · · · · , · 

O Sn. Il!oREIRA BRANDÃO :-0 nobre deputndo genito, a que chamou idrosincr~sia moral, pela 
disse que eu, apr·esentando-me candidato á eleição qual eu me snbmeUia ao dominio daquelles a 
de deputado provincial, tinha feito um artigo lau- quem devia dirigir. A palavra parece-rne que não 
datorio a um presidente. foi bem empregada; a sua accepção verdadeira 

· creio que é outrn, mas no sentido em que o nobre 
O Sn. BEZERRA CAYALCAXTI :-Isto é verdade. deputado a empregou, eu direi que dou-me p_or 

é falsis- feliz por me ter attribuido uma moles tia qtle feltz
mente me torna inoffensivo para com os meus 
semelhantes. 

eu sem l\las o nobre de utado diz ue cu fui desleal 

• : com a minha assignatura sempre. 
O SR. !\IonEmA BnAxnÃo :-Eu nnnca ataquei o 

nobre clepatado sinão iambcm de rosto desco
berto. Lutamos por muitos <mnos ua provineia, e 
:rru.nca fui C<lpnz de umn deslealdade ou de uma 
insidia. O nobre deputado f<lllou em que minha 
união com elle, depois de alguma reluct~wcia da 
minha parte, tinha sido lambem com vistas de 
entrar em um:l lista senatorial. Mas nesse caso nós 
podíamos lucr:~r igualmente; o auxilio com que 
o nobre deputado podesse concorrer, podia eu tam
bem dal-o elo mesmo modo. 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- Isso conforme, 
sm opposiç8:o principalmente. 

O Sn. MnnEIRA. B~..;\XDÃO:- ~o discurs~ que eu 

da v'ida particuiar do nobre deputado ; mas S. Ex. 
até como que quiz dar a. entender alguma cousa 
com relação á minha vida de advogado. Eu não 
posso alongm·-me em considerações desta ordem; 
a felizmente creio (!Ue não preciso defender-me 
perante a camora dê qualq·uer allusão. 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- Eu não fiz allusão, 
citei um facto. O nobre deputado não póde con
testar que foi advogado de João Cunhahú. 

O Sn. MonEinA BRAXDÃO : -Eu quero simples
mente fazer um pedido ao nobre deputado ; si na 

p~ra com elle e que, estando nós unidos, eu en
tendi que era chegada a occasião de descarregar 
o golpe. no mo~en:o em que pa.recia poder dispôr 

par-me . 
. No começo ~es~a sit~açã~ o. nob_r~ deputadG 

~ ~ r .. • .... 

nomeação dos vice- presidentes, que o nobre de
putado pôde obter, essas indisposições cresceram. 

O SR. BJ,ZEHRA CA.VALCAl'\TI:-Nã~V.ha tal. Pelo 
contntrio, estas nomeações fizeram patentear o 
tramo. · 

O Sn. i\IouEmA BnANDÃO :-Tive cartas de muilus 
das influeneia~ de pontos importantes da provincb 
onde se fizeram m:mifestações destu ordem. O di
rectorio 1'ln capitr.l só mente ·por atteno~o a mim e a. 
meu pe r o e1xou e azer e um mo o so emne 
manifestaçõ~s iguaes. 

O Sn. BEz~nnA CAVALCA::'iTI :-E eu sou !presi-
en c co rrectorw . 
O Sn. 1\IoREU\A Bn.~~DÃ0 :-Qa:mdo o _nobrJ de

putodo se indispoz com o Sr. Dr. Elysetl ... 
O SR. BEZEP.RA CA\'A.LCA::'iTI : - Por causa de 

v. Ex. e de seus amigos. 
ô SR.JiilonEIRA BnANDÃO :-... em consequencia de 

artill'os publicados contra nós e amigos nos,:os, nas 
v esperas du eleição, tendo de sa hir para um dos 
pontos da provinci<t, t"VC comm~go uma- coJ~fe
rencia, em que declaro~ _que nao . era p~ssrvel 
deixarmos de fazer opposrçao ao pres1dente aa pro
vincia, m:ts que não cónvinha fazer immeuiata
mente. 

O SR. BEZERRA CAVALCAl'.'"TI:- Não é exacto. 
O Sn. l'!IOREIRA BRANDÃo: - E' exacto · V. Ex. _ 

teve uma con erencra comigo, na qua.J mostrou·-
queixas. ( Contesta cão do Sr. Bezerra Cavalcanti.) 
Ante,;; de ir f'ara 'Nova Cruz, o nobre deputado 
conferenciou commigo, em consequencia dos arti
gos publicados aqui e em Pernambuco, e 4isse q~e 
não era possível -deixar de ~OID;~r uma attitude se
ria ~ hostil. Na sua ausenc1a, ]a havendo desgosto 
profnnilo da parte do presidente, o Sr. Dr. Elyseu 
convidou-me para organizar a chapa dos deputa
dos provinciaes. Disse-lhe eu que, estaB.do ligado 
ao nobre deputado, não podia acceder ao convite, 
porque o nobre deputado devia entrar na com-
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Sessão em 3 de Setembro de 1879. 13 

binação. Isto prova a minha lealdade, que o nobre O SR. MOREIRA BRANDÃO:- Isso procedeu de 
deputado tão mal reconhece. um acto que o nobre deputado exigiu do presidente 

da província. . . ·-O SR. BEZERRA CAvALCANTI :-Pois não ... 

R. EZERRA AVALCANTI:- . X. 01 que 
me disse que fallava-se no presidente da Parahyba 
e não sabia quem deveria ser ex:cluido. 

O Sn. MoREIRA BRAi\'llÃO : -V. Ex. foi que de
clarou que uma pessoa pei;feitamente informada 
lhe havia nssegur11do que havia candidato recom
mendado pela presidencia, em prejuízo seu. ' 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI : -Não é exacto : 
ah_i está o protesto assigp.ado por_ V. Ex. e por 

O SR. MonErnA BRANDÃO : -E' exacto. (Con
testacão do Sr. Bezerra Cavalcanti.) . -
deputado me referiu este facto, eu perguntei-lhe : 
tem certeza de que o presidente procede deste 
modo ? O nobre deputado disse : tenho certt>za. 

as como sa e . erm1t a, rsse o no re eputa o 
que não lhe diga o nome da pessoa que me fez a 
revehlção ; foi cousa muito intima~ 

O SR. BEZERRA CAvALCANTI :-Isto foi em telação 
á combinaç;ão com os conservadores. 

O Sn. MonEmA BRANoÃo:-Foi em relação á sua 
candidatura. Eu disse ao nobre deputado: si apre
sentnr-se outro candidato, conte o nobre deputado 
commigo. 

. . ' 
nosso rompimento declarado com o presidente, 
sabe que eu ainda fui convidado para uma recon
ciliacão. 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- Como tambem eu 
fui. 

0 SR. MOREIRA BR,\NDÃO :-0 nobre deputado 
tinha indispo!'ições. 

O SR. BEZERRA CAVALC.u."Tr :- V. Ex. tinha 
mais ; a questão era do Cearámirim com os seus 
amigos. 

O Sn. MoREIRA BRA:r-.-nÃo :-Deixe essas indis
])osiç(;ies com os 111eus amigos. Elles me con.\lecem 
c me fazem justiça. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-A questão foi por 
causa delles. 

O Sn. MoREIRA BR,umÃo : - Eu recusei-me 
ainda a. qualquer transacç~o co?l o presidentt::! e 

eleitoral estreitamente ligado ao nobre deputado, 
com quem trabalhava de accôrdo. 

Posteriormente deu-se o que já referi nesta 
caso, e que occasionou a· separação dos liberaes 
do Assú e o rompimento em opposição do jornal 
publicado pelos Srs. Drs. Luiz Carlos e João Carlos 
Wanderley. 
- 0 SR. BEZERRA· CAVALCANTI:- Não dei impor
tancia a isso, nem com isso tenho cousa a:Iguma ; 
refiro-me á nomeação do vice-presidente por 
V. Ex. indicado. 

O SR. BEzERRA CAVALCANTI : - Isso está res
pondido com documentos. 

SR. MoREIRA BRANDÃo : - ... sem que eu fosse 
ao menos prevenido. 

O SR. BEzERRA CAVALCANTI:- Mas a uestão 
nao e essa ; nunca a e1 nisso : a questão é com o 
vice-presidente que V. Ex. sustenta, e que fez 
opposição a mim e ao partido liberal. 

O SR. MonEmA BRANDÃO :-Eu, Sr. presidente, 
apezar deste facto e do procedimento que teve o 
nobre deputado para commigo, que por certo nã0 
foi conveniente nem leal, vim para esta cõrte no 
intuito de procurar por todos os meios firmar a 
uniiio à o p!lrtido. 

O SR. 1\íoREIIlA BRANDÃo:- Deu-se o facto das 
demissões dos L" e 2. 0 vice-presidentes da-pro-

. ·, . - - c ara e 
opposiçã•). Qual foi todo o crime que pratiquei? 
Qual foi a minha deslealdade? em que consistiu? 

-em a resentar o n m · 
desses Jogares ? 

0 SR. BEZERRA CAVALCAl\"TI dá um aparte. 
O SR. MOREIRA BRANDÃo :-Senhores, eu já disse 

que quando escrevi para o Rio-Grande do Norte 
communicando essa nomeação, o fiz do modo 
por que poderia fazer aquelle que mais desejasse a 
união do partido e prezasse a lealdade. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Mas então n:io fi. 
zeram a o ~ -
deputado. não tem a quem defender. 

O SR. l.IonEIRA BRANDÃO :-Eu recommendei 
to da a m ·· c7 - , • 

política liberal sem prevenção alguma. Neste sen
tido escrevi constantemente e até expedi diversos 
teli;grammas, um dos quaes foi visto por um dos 
nobres ministros. Tenho cartas de amigos da 
província queixando-se de demissões feitas pelo 
vice-presidente, e este, em um:1 carta que me es
creve, da qual eu transcreverei um dos trechos, 
declara-me os motivos por que foi obrigado a 
fazer algumas mudanças, algumas demissões ur
gentemente reclamadas no seu entender pelo in
teresse publico. 

Senhores, em todo este procedimento, qual foi o 
acta de deslenldade que commetti? Defender o 
Dr. Vicente Ignacio, que tinha sido accusado, e 
accusado por que fórma? Attribuindo-se-lhe não 
só violencias, mas até, e é isto o que eu mais la
menlo, trazendo-se á imprensa accusações que com-

. · a ; quan o, sen ores, e e 
procede e tem procedido sempre em sua vi dá· do 
modo o mais irreprehensivel e exemplar, não 
querendo até receber durante a sua administração 
o minguado ordenado a que tinha direito. 

O SR. BEzEnRA CAVALCANTI :-Não fiz accusa
ç~o alguma pela imprensa, respondo pelo que 
drgo. 

O SR. MoRREmA BRANDÃo:- Querer-se· que eu 
condemnasse o Dr. Vicente Ignacio e que aban
donasse a este e a outros amigos que tenho na pro
víncia, era exigir de mais. 
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1.4 Sessão em 3 de Setembro de 1.879. 

Não fiz, senhores, sinão cumprir um dever, mos
trando que no procedimento do '\'ice-presidente 
não tinham entrado os motivos que lhe eram attri
buidos ; e, emquanto fiz isto, o nobre deputado 
at:tcou a diversos amigos meus, nossos correligio
narios ... 

R. RA 
narios, não ; eu não 
cantes. 

todos os tempos ... 
O SR. BEZERRA CAVALC.\NTl :- Especuladores 

de tod0s os tempos. . 
0 SR. MOREIRA BRANDÃO :--0 Dr. Vicente lgna· 

cio Pereira tem especulado 't 
0 SR. BEZERRA C.\ VALCA:t•m : - 0 que disse do 

Sr. Dr. Vicente Ignaeio Pereira repito-o : fez 
reacção e protegeu o crime. · . 

O Sn. j}loREIRA BMNDÃO:-Mas Sr. residente 
nas discussões que o nobre deputado e eu temos 
aqui sustentado, nunca ataquei nem feri nenhum 
dos intimas amigos do nobre deputado. 

' isto com :t maior moderação, e que procurei ape-
nas fazer a defeza de correligionarios que tinham 
sido injustamente aggredidos. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI:-!'ião.ataquei amigos 
de V. E:x.., ataquei inimigos do partido. 
. O SR. :MoREIR.A. BRA:'."DÃ0:-0 nobre deput:tdo 
disse que na província o jnizo a meu e seu res
peito tem sido manifestado por cartas e que está 
completamente tra~cf:~mo, qu~ ea tenho sido a_c-

publicou duas cartas, um~ do tenente-coronel 
Man~e~ _Onofre, chefe do partido conserrador no 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI dá Ulll aparte. 
O Sn. :\IonEmA BR.-\.J.'\DÃo:-T:tlvez seja muito 

custoso a V. Ex.. encontrar uo partido in dispo· 
sições contra mim. 

O SR. BEZERRA CAVALC.\NTI:~Isso é o que pensa. 
O SR. l\IoREIRA BR.-\.J.'\DÃO:-E •.• e mais, uma 

carta de um homem que é meu comp:tdre, o Sr. 
João Baptista Simonetti, na qual diz que eu tenho 
culpa do que se tem feito por alli, em sentido que 
não é favoravel ao nobre deputado. 

O Sn. BEzERRA CAVALCANTI:-Que não é favo-
ravel ao partido. · 

O Sn. Mor...ruR..-\. BR.\!o."DÃO :-. Sr. presidente, si 
eu quizesse ler cartas, nas quaes o nobre deputado 
~ · õ s n uaes se me 
incita a um rompimento formal, nas quaes se me 
diz que eu com o nobre depuwdo não terei o 
apoio de meus amigos, si quizesse lêr cartas 
nesse sentido ... 

O Sn. BEZERRA C..;.vA.tCA:!'l"TI : - Póde lêr as que 
quizer. 

0 SR. l\lOREIRA BRANDÃO :-... tinha muitas 
e :tqui mesmo ténho diversas, que publicarei si 
fôr forçado a isso. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Si quizer. 

O Sn. MoREIRA BRA!oo"DÃO:-Sr. presidente, eu 
disse que o nobre deputado é incontentavel. 

O Sn. BEZERRA CAvALCANTI;- Eu, não, nem ao 
menos tenho filhos e genros para arranj:tr ; o meu 
filho tem 2 annos e 3 mezes. 

O Sn: BEZERRA C.\VALCA!\"TI dá um apnrte. 
O Sn. MoREIRA BR.·\.1'.-DÃO :- no re e puta o 

deixa-me f:tllar? -
O Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- Pois não, quanto 

quizer. 
O Sn. MoREIRA BRAJo."DÃO: -0 nobre deputado 

llhama deslealdade o meu procedimento em de· 
fender a amigos, que foram por ellc injustamente 
accu:;ados. Eu digo que o nobre deputado é incon· 
tent:tvel e provo, porque, senhores, o nobre depu· . " . 
injustiça a 
beral. .. 

importantes 

O Sn. llioREIRA BRA!.'t"DÃO:- ... para com uns 
é de~asiadamente rigoroso e para com outros ~e-

, "' ff ... 

' ' vezes, de faltas que não commcttcram e a outros 
justifica de culpas graves. 

O nobre çleputado, senhores, accusa a [llguns li· 
beraes de Assú e Canguaretama, porque derrun 
votos. :t conservadores, ainda mesmo a um, que 
para rss0 não concorreu; entretanto, o nobre de
putndo sabe que em outros municípios da pro· 
vincia, em outros collegios, o Sr. Diogo Velho foi 
votado. 

0 SR. BEZERRA CAVALCA.:\Tl:-Tínll<l. lá O juiz de 
direito, que trabalhou nesse sentido. 

O Sn. :MoREIRA BnAJ.'"\'DÃo:- Mas, perg-unto ~w 
nobre deputado, quem era o juiz de dirdto? 

O Sn. BEZERRA · CAVALCA?o."TI :-E depois prove 
V. Ex:. que houve negociação endlacáo. 

O Sn. MoREIRA llRANDÃO: - O Dr. Morato. O 
nobre deputado lança assim umn accusnção u um 
juiz de direito que é seu amigo. 

O SR. BEZERRA CAYA.LC.o\?iTI :-O que tem isso? 
O SR. CARLOS AFFoNso dá um aparte. 
O Sn. l\IOREillA BRANDÃo:- E nin(J'uem diz o 

contrario ; quem mais atacou esse procedrmento 
do que eu ? Mas- eu estou dizendo ao nobre depu· 
tado pelo ,Rio Grande do Norte, e peço ao nobre 
deputado que ucaba de dar-me o aparte que at· 
tenda; outros liberaes na provincia praticaram 
o mesmo, os eleitores de Macáo, por exemplo, vo
taram todos no Sr. Diogo Velho; entretanto, o 
nobre deputado, longe de condemual-os, os con· 
si de~ muito,_ e nelles deposita a maior confianç-a. 

O Sn. BEZERRA. CAVALC.-\NTI:-Considero-os taes 
como são : são eleitores, são amigos politicos ; mas, 
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Sessão em 3 de Setembro de 1879. 15 

não lhes entreguei a provincia para fazerem re
acção no seio do partido. Est::~ é que é a questão. 

O SR. :MoREIRA BRANDÃo:-Pois não foram es
colhidos pelo nobre deputado para occuparem · 
todas as posições ? 

O SR. BEZERRA CAVALCA.?<··rr :-Jvras ninguem os 
quer proscrever, pelo contrario, 'estão todos aqui
nhoados e considerados. São elles que me querem 
proscrever, fnzendo reacção violenta e injusta con
tra mim no seio do partido. 

com V. Ex. 
O SR. :1\IouEIRA BRANDÃ0:-0 nobre 

da no menção de autoridades policiaes para 1\Iacáo, 
e que eu não fui attendido. · 

0 SR. BEZERIU. CAVALCANTI dá ~m !aparte. 
O Sn. 1\IoREIRA BRANDÃO:- O nobre deputado 

sabe o que se deu a esse respeito e o que nós con-
versamos. - ----

0 Sn. PRESIDENTE : -Está esgotado o tempo que 
0 nobre deputado pediu para o seu discurso. 

O Sn. 1\Ionn:IRA BR!u'\DÃO: -Vou acabar, mas 
V. Ex. vê que não é possível que eu discuta deste 
modo ; sou obrigado constantemente a responder 
"' c . 

O Sn. BEZRRRA CAVALCANTI:- Estou rectificando 
os factos. 

O S:a. PRESIDENTE:- O meio é pedir o nobre de
putado novamente urgencia á camara. 

O SR. l\IonEmA BR.\NDÃO:- Vou terminar, Sr; 
presidente. · 

O Sn. BEzERRA CAVALCANTI :-Em l\facáo foi o 
juiz de direito ; vamos a outro ponto. 

O SR. MoREIRA BRANDÃO :-0 nobre deputado 
veja qu~ o Sr. presidente já me advertiu que a 

O Sn. BEZERRA C.WALCANTI :-Então não me 
argúa. 

::SR. · OREIRA RAN Ã :-.i. ã é em 
l\lacáo, em Touros não só o Sr. Onofre esteve com 
os conservadores durante todo o seu domínio, 
como ainda na ultima eleição votou em um can
didato conservador e deu aos conservadores todos 
os votos par~ deputados provinciaes. 

Eu sou sempre e em todos os tempos o pri
meiro a condemnar semelhante procedimento, mas 
o que não admitto é que hoj~ se queira entender 
que alguns desse~ individuas devem ser pro-
scriptos,e outros nao. · · 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI dú um aparte. .. 
0 SR. MOREIRA. BRANDÃO:- O nobre deputado 

é incontentavel, quer o domínio nbsoluto ; o nobre 
deputado quer na província homens que obedeçam 
cegamente á sua vontade. -

O SR. BEZERRA CAvALCA.L"'iTI :-Essa intriga já.é 
chapa muito velha. Eu quero política sã e ho
nesta. 

O Sn. MoREIRA BRAl-."DÃ0:-0 nobre deputado 
na sua accusação contempla homens honrados e 
os mais considerados da província. 

Eu desejo murchar de aecôrdo com o nobre de
putado, na dirccção política dos negoc}os do Rio-· 
Grande do Norte, ruas nunca poderei concorrer 
para qae sejum proscriptos (;l.q:Ue!les que considero 
homens importantes da provmeta. 

O Sn. 'MoREIRA BRANDÃO :-0 nobre de .utadú não 
admitte accurdo ou harm.oni~ em qae .não tenha 
sempre uma direcção completa e absoluta. 

O SR. BEZERRA CA.VALCA...'<TI :-Isto 6 com leta-
mente inexacto. 

O Sn. MoREIRA BRANDÃO : -E' verdade. O nobre 
deputado recebendo todas as concessões do governo 
considera-se contrariado. 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-Quues são todas 
essas concessões d<_! govern.o ? Qm,_y_ma_ULi.s..to l-

as esta accusacão compete ao governo fazel-u, 
não é V. Ex. -

n SR. i.'IIonEIRA BIL~"nio:-0 nobre de utado 
tem estudo na província muitas vezes ou quasi 
st~mpre de accurdo com os presidentes, dispondo do 
poder e das graças, mas,entretant?, mostra-se sem-

e .,.... _, -. 

' 
prios amigos: 

o S!t. BEZERRA C.wELCANTI:-Não é exacto. 
O SR. MonEmA. BRA.>''\DÃO:-Isto é que propria· 

mente se poderia chümar idiosyncrasia, que não 
e .sutra cousa mais do que uma disposição especial 
pela qual as mesmas causas produzem em um in
dividuo effeitos diversos do que produzem em 
outros. 

O SR. BEZERRA CAYALCANTI:-Isso agora êde· 
feito meu, corre por minha conta. 

O Sn. l\fonEmA BRANDÃo:- Si eu quizesse at· 
~ . . . .. . . 

- < ' 
deria assim fnel-o com vantagem, mas creio que 
deve variar o diagnostico, e si não receiasse oJfen-

. · ue o nobre de utado soft'rc de outro 
mal. 

Este mal, é um que em grão elevado e por modo 
assustador tem apparecido ultimamente no purl;l· 
mento inglez, é o obstruccionismo. 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-Ponha-me isto em 
trocos miudos. 

O Sn. ?i!oREmA Bau."DÃO :-0 obstruccionismo é, 
como diz Walbert. de proveniencia irlandeza e n:io 
sendo em origem ínais qu~ uma simples indispo
sição, tornou-se depois um tlagello. 

Os irlandezes que têm assento na camara dos 
communs, observa o mesmo escriptor, não pre
vocam sómente scenas violentas, multiplicam dif
ficuldades, suscitam incidentes: pronunciam sobre 
questões minimas discursos interminaveis, fazem 
de tudo questão, usam e abus_am d_e todos os re· 
cursos para e ermsarem as Is o , 
a pacieneia do sptalcer e de seus colleg-as para des
abafo de suas paixões e consecu~ão de seus fins. 

O nobre deputado deye ser ~ms p_rudente e co
medido paranão lhe serem appllcavms as palavras 
citadas. 

Si o seu grande intento e, como diz, fuzer gu~rr~ 
ao crime, póde estar certo de que me encontrara 
sempre prompto a tomar parte nella. 

o Sn. BEZERRA. CAvAL~"TI :-E' o que eu não 
vejo, pelo contrario, vejo o crime protegido. 
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16 Sessão em 3 de Setembro de 1879. 

O SR. MoREIRA BRANDÃo :-0 crime não é o que 1 do paiz, sobretudo quando reconhece elle que as 
o nobre àeput::tdo imagina, não está sómente com finanças do Estado não são prosperas. 
aquellas pessoas que não estão com o nobre depu- Quanto ao credito, o nobre deputado fez 
tado ou que não gozam das saas sympathias. apenas uma observação, em relação á justificacão 

o Sn. IlEZERRA CAVALCA:'\TI :-Vamos lá apre- de motivos apres~ntada pelo ministro, na qup.l cie-
.,. . , " ' clarou que podena fazer a des eza necessana com 

O SR. l\lonEIRA BnA;-;nÃo:-Na província do Rio 
Grande do Norte, na minha provincia, a minha po
litir·<~ não 1em ~ido nem será outra si não considerar 
o:; homens eminentes do meu partido; não tenho 
ini:nigos nem mesmo entre os íntimos do no!Jre 
deputado. Procurei sempre esforçar-me para que 
aquelles <JUe têm mr~recimentos e serviços sejttm 
recompensados. 

O Sn. PnESIDENTE:-Observo ao nebre depnt3do 
que já excedeu o tempo. 

O SR. ~IunEIRA Bn.-1.NnÃo :-Obedecendo a V. Ex. 
e ao re.,.imcnto.eu vou terminar, m~s, como sempre o ~ .. • 
mu tem acuu ec1 o e co o 1 o '- un· 
as obserrações que tinha a fazer. 

Sem pc:der responder a todos ~s J!&ntos dos dis-
. r •)r .J 

como elle,presto o meu apoio ao ministerio actual: 
como prestei desde que tomei assento nesta cas~, 

orque entendo que em todas as SU3S recompos1-
çoes ni;o ttHII a era o o s1~u programma e l'S 11 n3s 
condições de poder rt\alizar os beneficios que delle 
deve esperar o partido liberal, no qual tenho de
dicado toda a minha vida c todos os meus esforços, 
desde que entrei na vida pu~lica. Desinteressado 
c sincero, acompanhal:o-hel emqunnlo entender 
que os interesses do p:uz e especwlmente os de 
minlw província são devidamente nttendidos, 
emqüanto me ço,nvencer ~e.9ue a politica do go
vel'llo ~ a polltJCa da opmwo em nome da qual 

• ' ' • rr • 7 l:r 

caminbl) c neste intuito grandes destinos lhe 
estão rcscn ~1dos: seja o ministerio fiel á sua 
o ri .,.,,m, rosiga c~m resolução e firmeza, terá os 
nppl~usns os co.atemporm~eos, a gra 1 ao c as 
bcnt;;IOS da postcndade (Jllutto bem.) 

SEGU:SDA PAUTE D.\ ORDE~I DO DIA. 

rontinunçiio da 2 .a dbcussão do credito para a 
misão á China. 

O S•·· 1\l:orelra de B:u."ros (ministto 
de I!Strrmgei1·os) vai responder ao nobre deputado 
por Pernambuco que em ultimo Jogar tqmou parte 
nesta di~cussiio, em termos breves,. por que nem 
as conveniencias aconselham e nem o assumpto 
exige que este debate se prolongue. 

O nobre deputado não se deu ao trnbalho de 
combater propriamente o credito pedido pelo go
verno ; disse mesmo que, si se tratasse simples
mente de uma missão afim de estreitar nossas re-
!ações com o Celeste Imperio, ou de se fazer uma 
viagem de circumnavegação do gloho, embora re
conhecesse a sua inutilidade e a má situação do 
paiz, estava prompto a dar o seu voto. Crê o orador 
que S. Ex:., nesta parte, procurou antes:revelar 
as suas disposições satyricas em relação ao as
sumpto do qne discutil-o pelo lado das conve
niencias publicas. 

Nem se j)Oderia de outra fórma. considerar sua 
declara~ão de dar o seu voto com mais facilidade 
para uma missão de resultado ne~,;ativo do que para 
a realização de um fim reclamado pelas urgencias 

a m1ssao a una nas orça~ o orçamento em vigor, 
ou da proposta feita, si ella continuns~e a vigorar 
durante todo o anno. Concluindo d'ahi que o or
çamento era dotndo com excesso e demonstr:rnt o 
pouco cuidado com· que havia sido elalJora,lo, 
visto que dava margem para se fazer uma des
peza imprevista tiio importante, independente de 
credito extraordinario ou supplementar. 

Renovando esta censura já feitn no senado, mos
trou S. Ex. que lê só ns acci:tsa(,'ões feitas ao go
verno e não a sua defesa ; porque, si se désse ao 
trabalho de ler as pouc<:s con~idernções que o 
orador teve a honra de op pôr ao ill ustrado senador 
pelo Paraná, vel'ia rue ex licou de modo $alisfa-
ctorw a razao esta apparente incongruenda; m<JS 
como este ponto é importante, insistirá ndle pe
rante a camara dos Srs. depnta~os.: 

' 
pelo governo na quantia de HO:OOO$,àistribuida da 
seguinte fórm::t: vencimentos, (1.4:66·1~)6.00 ; njudas 
de custo, 47:i25t · extra,.n1inarios 28:270 500. 

Não se dispensará de dar as razões em qnc se 
fundou para apresentar estaS· ·mma, embora o nobre 
deputado não question:tsse sobre ella, e não ach:lS
se excessiva : diz que se fundou nos precedentes 
de outras nações, dos Estados-Unidos principal
mente, quanto aos OJ'denodos dos funccionarios; 
porque as ajudns de custo, como o nobre deputado 
deve saber, pois que faz parte do corpo diploma
tico, são uma cGnsequencia do ·ordenado ; a lei 
dispõe que estas sejam d:tda~ na razão do ordenado, . :-

çamento em vigor e no pedido feito pelo governo 
ao corpo legislativo estava contemplado o ordenado 
necessario par::t um enviado tw Chile, Jogar crendo 
com o vencimento de :W:0006 c 4:500r$ para um 
consul geral, continuando essa legação servida por 
um encarregado de negocias e um adtlido, e, consu
lado vago economisa-sc i4:500;5000. 

Pediu para um enviado extraordinario no Pa
raguay a quantia de 20:000~. Continuando a legação 
regida por um secretario como encarregado de 
negocios, poupar-se-ha 16:000~000. 

Pediu-se para a legação do Equador, !0:500$. 
Não sendo ella preenchida durante o corrente exer
cicio, teremos uma economia de :1.0:500~000. 

Para Venezuela pediu-se um encarregado de 
negocios ~om o vencimento de !~:OOOl)_, m~s o 

ô' ;:, (. .. (.:: .. -

mente por um secretario, percebendo o ordenado 
de 6:000$, o que permitte fazer uma economia de 
4:000$. O governo tem de enviar como secretario 
da missão á China um addido pertencente ao 
quadro. Contemplando-se o ordenado desse ad
dido, temos mais 3:000~ o que perfaz a somma 
total de 4B:000;5000. 

Ora, sendo a despeza de· vencimentos, como 
::t.enba de dizer, 4:6.:60~$600 ainda apresenta-se um 
saldo na imnortancia de 4::395~~00; tendo de se 
fazer, como "é regular, a despeza com o pessoal, 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:20 - PÃ¡gina 30 de 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão em 3 de Setembro de 1879. i7 

pelo§ 2. o do art. 4.. o do orçamento, i:> to é, pela 
verba-Le~ações e consulados-. 

Quanto ns ajudas de c.uslo ellas foram C:Jlcula· 
das, para ida e volta, como disse, nn quantia de 
47:i25S No orçamento actualmente em vigor, em 
vi~tude de prorogaçiio vot:1da pelo corpõ !egis·. 

• ' • r-, • :: I. I . 

dotada com. 70:000$, :-tpreseütn pór con.;;eqtlcllci:\ 
um saldo par~ ser appllcado a de3pezas dn mesma 
natureza de 22:875·'00. . 

Para a verba-E~tra0rdinurías no 6Xtel'Í01'-t1ota 
o orçamento e a propo~ta com 50:000;). Calcnla,ndo 
as despezas desta natureza com a u:issão em 
28:270$ü00, haverá aiudn u:n saldo nes\<' VI::Yhi'i 
de 21:7295'~00 para occorrer ás despezas do cor
rente exercicio. 

Eis a ra1.ão por que dis~e qne o gove':no fll)l\eria, 
si continuasse em Vi!.'·or o orcamento aciual. o a si 
não fossem fl•itns as ··Ínoilillc~ções aqui lembrndns 
pela com missão, faze!' a ucspeza sem flCtlir um 
cre 1 o ao corpo egts a tvo. 

Pensa ter satisfeito o nobre deputado com esta 
deman~trnção. . . 

. . .._ ~ 

convenientes da introü ue61o àt> tralJ:Jilwllore" a~ia-
ticos no BraziL • 

Rigorosmnente o or:~dot· niio estava obrio-ado a 
respon er nest:~ pnrte. 

O ministro de estrang-eii'M vem per1ir ao coq1G 
legislativo um credito [Hl l'tr en t~dJOI:Ir relações o i
plomaticas com ontro pniz, e niio tr:1tar de rJnCstõcs 
relativas ao trabnlho interno. 

Não hn dm•irla qur., um clof' ftns ela mi~siío, é o 
da introdur·çiio 1111 Brazi1'1'~ tr;1ball1nüures asiaticos; 
confessa fruncamentc. 

O Sn. GAT.DINO DA'- XMzi~: - Enliio lw outros 
fins; u:ws siio e lles '? 

O Sn. MonEmA m> D.1nnos ( minii?tro de c.~(l·an· 
geiros) abrir rt'la<;iil\S tle tOillll1tW\'io. O or(.(dor 
niio recis11 soiJhi~mar, e n ll'•lVn é r no ncei In a 
questao no terreno em r1wJ o no!Jz'o eputado CJUcr 
collocnl-a. 

Conlüsl:wdo :1lgumns !'J'opo!'ir~õc.; !lo Sr. N:1hnco 
referente!' ~o fnclo de serem [u;ueo fl'cqucnt .. \s us 
sessões diz qtlc os motivos nüo m·nm os allegados 
por S. Ex., mas pozYJne os pnrl:uncntos se f:1ti· 
gam com longas ora~~ües fJUtl se occuvaru de tudo, 
menos do assumpto em dh;cu5:-ão. 

Respondendo a um ap:1rtc do Sr. Galdino das 
Neves, diz que não vê conveniencia em levar as 
questões p<Jra fóra do tei·t·eno em que devem ser 
collocada::, como costuma fnzer o orador que o in
terrompe e a quem não póde deixar de responder 
com toda a reserva e commedimento, ap~zar de 
contestar elle os assumptos mnis serios da delibera
ção do parl:lmento, com considor:~ções que só 
tendem. a proyoca.r o riso do~ presentes. . 

argumentação que produz, pÓrque si reconhecer
se.em erro se corrighi, e seria tratado com:>. cor
tezia com que costuma tratar a todes. 

Pois quando se trata de resolver questões tão 
importantes; como sejam at'}uelkts que se relaeio
nfím com a riqucz{l., com o estado actual da uuica 
fênte de producçiio do paiz, porque uiio se ha. de 
estú.dar O assumpto, exumin:n• \Odas as Opiniões 
boas ou erroneas, nas túelhOres intenções e sem 

_prevenções, em., vez de procurar-se desviar as de· 
monstt:ações, para o terreno certamente escabroso 

,A, 3.-TOMO V. 

do · ridiculo, onde o ministro tem a desvantagem· 
de nüo poder ucomp:mhar? 

Uas não está, nem nos habilos do orador, nem 
nas connnienci:ts do govez·no, levar esta discussão 
para o terreno a que o nolwe depu}:.ldo a pretende 
chamar. 

O ~n .. c!'sAr:ro _ALvur: - Apoi:J(1o ; a questão~ 
a ma1s sena })Osszvol, e o nolJre deputr.do. por Per
nnmbuco tratou-a em 1etreno muito elrwado. 

n&zam- se outros apartes e o Sr. ]Ji'esidente re
clctma attcnç1ío.) 

O Sn. l\IortEmA DE BAnnos (ministro de estl·an
[)eiros) peàe. Jieença ao nobre d•)putuilo pnl' Minas 
para contulUnr, entend<mdo 'Juc cstn questão 
póde ser di;;cntidn sem <lpm·tarem-sc toúos das 
convenienci:.l~ (Jipoiarl·ls). 

Pede que o deixe continut~r. 
Como úizia, em!Jo:·t~ niio .. ,e Jni~·~w rrgorosumen

tü no dever de rcs•Jonder na li\l'tc úll'ere te ao 
mo o por q1.1e se pretende n•g;n h r <l emig-rn!}iío chi
nczu pnra o Bl'azil e sol,re ;1..; tOIIH!fiinndas ·da 
introd nce:io ucsle elemento ll(\ tr·n \Jal llo, o qne mais 
.. .. •' -' . ,• ... _ ' . .. . 

t'! ' .. 4,- - • ',- { \. t. • • 

da agricuitura, não se furta « aceitar essa dis
CUS\',uo. 

CUftur; l~â~ CSÚI i)rúSI.llllC. 

O Sn. l\Iom:rrt\ DE BAnnos (min1:stro de estmn.fJei· 
ros): - jras tem occu:>i5o IJ!JIH.Jrtunu pnr<~ tratar 
desta questão. ' 

N:w contcstn todos o:' defd!os qnc o nobre de· 
pulado <Jpresentou da colonisn1.~:io chinez:J, IWl'que 
a seu ver tinham os característico:; de remedio 
homroopathico. 

Procui':l comb::__ter o. mal com o mcdica~11ent_o 
• , l e , ~~ -

g1'aç1io chineza justamente peh•s qu.litl:.tdes que a 
recommentlam. 

O Sn. l\IonE!nA. DF.: BAnnos (min./stro ele estran
((l!h·os) \Y.I'L:\ 1woceder com Ol'dem.procum mostrar 
que não cstit lloje em contradk,.:uo eom o rJue disse 
no congresso ::zgricoln, e W diversos trechos do 
discurso que .alli pronunciou e no~ fJUaes desen
volveu as condiç-ões do trnbulho, se.!.!·undo o seu 
modo de ver, e que ni10 pretende reproduzir, para 
chegar á seguinte condusiio: que estamos em face 
de um problema summamente grave, qual seja o 
de dar :l agricultur::z braços ele que carece para 
sustentar-se, pelo menos, no pé em que ex.iste, 
além da necessidade de desenvolver as immensas 
riquezas que abí estão desaproveitadas. 

Os meios lembrados pelo que l'esreitu a braços 
eram a colonisnção, o aproveitamento dos braços 
uacionaes e a introduc(·ão de trnballwdores para 
1rem su s t um o :\5 a )ür as que se ossem an o 
nos g-randes est<1belecimentos <lgrieolas. 

Pela colonisa1~iío t:nha -se feito. cre o nrador, tudo 
quunto era passivel. O govemo tPntou todos os 
meios ao seu alcance para e.;t:d.wlcccr uma cor
rente regular de immigTa~~ão, estolhcntlo aquella 
que melhor tinha provado. 

O parlamento tem-se pronunciado diversas·ve
zes a este respeito ; levantou-se mesmo um; cla
mor contra .'ls medidas de que se tinha l:mçadl) 
mão. Uma opiniiio se formou, que reclamoQ: de 
tod:~ a parte para que o governo não continu;lsse .. a . . . 
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1.8 Sessão em 3 de Setembro de -1879. 

O Sn. GALDINO DAs NEVES :-Os agentes do go
verno já os cnsinuram ; mas delles se não fez 
caso. 

O Sn. MonErnA DE BARnos (ministro de estran
geiros) diz que esses trabalhudores europeus, da 
fórma por que o nobre deputado os deseja, o go
verno t;~mbem deseja, e tudo quanto estiver nas 
mãos do g·overno, não só pura auxiliar a vinda 

, , ~ i n o, ;;, con inuará 
a fazer. Por consêquencia, suppõe ter dito, de 
uma_vez por todas, que? intent~ de_introduzir no 

posta que os nobres deputados têm apresentado de 
se impc<lir a introducção de colonos europeus. 

O SR. llíonEJRA DE BARRos (ministro de estran
geiros) observa que não, porque o nobre deputado 
quer determinar estes homens para um trabalho 
para o qu:.ll nós não os procuramos. A colonisação 
européa se póde dur aqui de uma unica fórma e é 
que os immigrtmtcs U.csta procedencia estabele
çam-se em propriedades suas e trabalhem por I;lro
pria conta. 

Mas niio ~ dis_so ql.!.e o gover!J.O se pre~ccupa tra-
- rr •• 

trabalhnuorcs á ag-ricultura já constituida. 
O nobre deputado por Pernambuco disse que, 

ainda qunndo se c uizesse fazer esse trafico, e se 
a rr U1sse esse pen5nmento ao governo, rsso nao 
seria perm i ttiuo. 

Deu-se cfJ'ecti\'umente nos portos de Ma cá o e Hong
Kong- :1té i Si~ uma export:1ção de chins, feita nas 
condi~.;ões que o nobre deputado referiu: mas Por
tugal e a Ing-luterra, que dispunham daquelles 
portos, impcuir[1m por totlos os meios a continua
ção desse abuso. Em resultado disto o governo 
chinez niio permittiu os contratos de loca~ão nos 
termos por que eram feitos, nem mesmo que se 
lhes adiantem as passagens: é preciso que a inlmi
gração seja. espont:mea, e que os indivíduos pa
guem o preço dus passagens. Assevera que firma
se em informuções officiaes. Não contesta que hou
vesse muitos ubusos; mns ainda quando se nos 
quize:sse attribuir o pensumento de os reproduzir, 

~ isso actm1lmente seria impossivel. 
õ . ra q e não a 

.incongruencia entre aquillo que disse no congresso 
e o seu procedimento actual. Então como agri
cultor, e hoje como ministro, nunca considerou a 
introducção de chins como elemento de coloni
saçuo, mus como um dos meios de auxiliar a tran
sição uo trabalho. 

Collocadu n questão neste ponto~ desejava o 
orador que lhe demonstrassem, de modo a con
vencer que se podia encontrar outro meio melhor. 
Si o governo chegou ao resultado de procurar este, 
é que está conyencido de que não encontra outro. 

trabalhadores no Perú. 
Eis :rhi, diz o orador, o juizo de um vi::ljunfe, 

juizo .insuspeito e enunciado em umjornal recente. 
E tanto o Perú considera de grande vantagem pura 
o _puiz a introducção destes trabalhadores,que não 
so promoveu o tratado de 1874 para continuar a 
introduzir trubalhadores chinezes no paiz, como 
até hoje se esforça por todos os meios para levar 
a effeito este trt1tado, para o que tem tido muitos 
embara~os. 

,i eran o qu a rmm1graçao europea no 
Brazil, sendo de vantagem problematica para a 
.,.rande l~v~ura e não tendo a~parecido outro meio 

nos achamos, o governo lançou os olhos para esse 
paiz. Mas, antes de lançar mão deste meio, consi
der ou todos os prós e os contras desta questão. 
ara is o o governo en en eu convemcn e or enar 

a todos os seus agentes diplomaticos e consulares, 
qne pudessem dar-lhe informações uteis, que res
pondessem ás diversas questões que lhes foram 
propostas. 

Essas queslues foram respondidas com maior ou 
menor desenvolvimento pelos diversos funcciona
rios incumbidos deste tr:.:balho. 

Não pretende cançar a attenção··da camara lendo 
os resulta dos desta ind:1gaçã?. · 

... I"') • " 

blicos nada têm soffrido .• Eis a influencia que se 
reconhece ter produzido esta ordem de teabalha
dores, pelo que respeita á moralidade m!Jlica. 

uunto ao esta o e rrqueza, ganhou o Estado da 
California com o impulso dado á industria pelos 
chim:, só de impostos, 1:3.920.000 dollars, a quarta 
parte do imposto geral do Imperio. 

O nugrnento do va.lor da propriedade foi enorme. 
E, pura. não alongar-se muis, dirá que a Culifornia 
exp9rta em trigo um valor superior a toua a ex
portnçiTo do Brazil, tendo actualmente apenas 
93,95:3 chins, ao passo que, como sabe a. camara, 
a. exportação do Brazil é feita, já pela população 
escravt~, já pela livre e por colonos trabalhadores, 
cujo numero sóiJe a um algarismo muito mais ele-
vado, 1.500,000 pessoas. . · 

Em relação ao Perú, o juizo de nossos agentes 
é mais ou menos igual. 

Nãe precisa entrar em mais longos desenvolvi
mentos. Poderia lembrar ao nobre deputado, em 
ap io a opimao o governo, a os povos mars cu -
tos ; poderia dizer a S. Ex. que a França, a Hes
panha, a Italia e a Ing-laterra, quasi todos os paizes 
europeus, têm procurado, para o pcvoamento'de 
suas posse:;:sues colonia.es, os trabâlhadores dessa 
procedencia.. E o proprio Times, na occasiuo em 
que se f:.1ziam sentir os grandes inconvenientes 
das gréves, lembrou que o uni co meio de pôr-lhes 
um ebstaculo, era. talvez introduzir na propria 
Inglaterra. esses trabalhadores. 

Disse o nobre deputado que os chins são sobrios, 
vivem com menos commodidade do que todós os 
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Sessão em 3 de Setembro de i8i9. 19 

outros povos, são déstros, são intelligentes, dão á 
sua intelligencia as mais variadas applicações, e 
exigem muito pouco salario. Estes são os princi
paes defeitos que S. Ex. apontou. Por consequen
cia, disse o nobre deputado, elles afastam todos os 
outros concurrentes, tornam-se os unicos senhores 
e to' os as m ustrras, tornam-se omens neces-

sarios. _ 
Crê que o nobre deputado avançou uma proposi-

7 • - • ... • . .. • ., 

' . 
Ex., teria simplesmente prO'i'ocado a admira~ão 
do orador por vel-a proferida em um parlamento, e 
deixa-la-hia passar sem contestnção. 
· Por uma singular contradicção, o nobre depu
tado chegou ao resultado de que; si o chim se 
contentava com pouco salario, é porque estava 
acostumado á submiss:io, porque era servil, por
que se deixava domin::tr mais facilmente que 
outros. 

l\Ias a·,resentou em seO'uida uma outra conside-
ra~ão, que certamente não se filia na logica que 
todos estudamos, e foi que a immigração éhineza 
viria absorver-nos, mongolisar-nos, degradar-nos. 

... ~ .. - . 
as qt1cstões de antropologitt e "biologia, deve~1 
sabe:: que não ha um só exemplo na humanidade 
da classe inferior absorver a classe su erior. 

A con~tancia no trabalho, a parcimonia no viver, 
o espirito de economia, o continuo labor, re
pugnam completamente com as nnturezas degra
dadas, com os individuas abatidos moral e phy
sicamente. 

O nobre deputado não poderá apresentar um 
exemplo de um homem molesto e abatido dar con
tinuas provns de tenacidade e amor ao trabalho, 
de sobriedude, de economia e pertinacia .. 

,Ainda m_ais; dizem os nobres deputados: elles 
o ' 

vados. )Ias em que? pergunta. Pela perfeição dü 
producto? Pela llarateza do salario? Pot· que pre· 
fere o nobre ele mtado os outros? Po u ã ar ? 
E' contra todos os principias da inclustria ; é contra 
todos os princípios economicos. Pda destreza? Pela 
aptidão ? Os chins são superiores a todos os outros. 

De modo que, permitam os nobres deputados que 
o orudor o diga, uma das rnões que influem 
para que os nobres deputados nem sempre possam 
ser ouvidos com toda attenção é que principies 
que devia-se ter por firmes desde as escolas são 
aqui postos em duvida. 

Não ha ningucm que em ling-uugem cconomica 
não considere que a Larateza do sulario e a per
feir.ão do producto são as condições cconomicas a 
quê em primeiro Ioga r se deve attender. 

Sustentou ainda que com menos população seria
mos mais felizes. 

Não sabe mesmo como o nobre deputado não 
levou estes seus principias a todas as suas conse-

;, s - ,., inson 
Crusoé na sua ilha solitaria. 

A sociedade tende a desenvolver-se. O Brazil 
precisa aproveitar as suas forças e os elementos 
de que dispõe. Para o governo não é só um dever 
de honra, é uma questão de probidade. 

Entre os defeitos que se davam aos trabalhadores 
chinezes aponta-se o facto de não permanecerem 
longa tempo no paiz; e.de tratarem de accumular 
um sahlrio e emigrar: o de nunca quererem per
manecer nos paizes onde vão procurar trabalho, e 
mortos ou vivos, querem voltar ao seu paiz. 

Apresenta-se ainda um outro defeito, o facto de 
immigrarem só os indivíduos de um sexo, e 
por consequencia não poderem co:1stituir familia. 

Mas perguntará: nestas condições, como podem 
elles nos absorver, como podem dominar o paiz, 
como nos odem mon O'olisar ? 

Si ellcs vêm prestar os seus serviços a troco de · 
um salario e no prazo mais llreve qne lhe é. pos
sível tratam de retirar-se, como podem elles ter 
· · ~ r o nosso es a o, e em um ponto tao 
melindroso, que se opera tão lentamente na hu
manidade, como seja a trans~orm:1ção das raças, 
que se não pó de dar si não pelo contra to, que os 
nobres deputados são os primeiros a declarar que 
não existe ? 

Ha defeito nesta immigrução proveniente jus
tamente das cousas que elles procnrarn : si elle~ 
querem os salarios,procuram sómente immigrar os 
individues aptos para o trab~ll10, mas, desemba-

todas essas considerações não fez si n ~o reu lizar 
aquelle preceito de Horacio, tão l.Jem aproveitado 
por Boileau no Yerso que repE-te : o orador larti-
cipa a sua 1 a e, as suas en encws, a sua pro-
fissão. • 

Realmente, procurando-se estudar com toda a 
impareialid.ade o que quiz o illustre deputado 
mostn1r, não se chega a um resultt1do. Di~se elle 
que esses indivíduos nos vêm ;:tbsorver; mas como, 
si elles não ficam no paiz ? Os inconvenientes 
apresentados são todas as convenienei :s ap•mtudas 
pelos economistas, por todos os industriaes, por 
todo~ aquelles q_ue se preoccupam com o dcscn-

O Sn. l\IonErnA DE Rmnos (rninist1·o de estran
geiros) respondendo diz que são querer ap:mtar os 
agricultores do seu pttiz como pequenos despotas, 
cheios de malvadeza. · 

O Sn. JoAQunr NAuuco:-Eu não disse isto. 
O Sn. ManEIRA DE BAnnos (ministro de estran

geiros) só póde admittir que assim se exprima 
quem não conhece a situação nem das co usas, nem 
dos individuas, e que os maltrata sem saber das 
condi ões articulares em u m se a lwm · · 
apregôa muitas vezes como burbaros sem saber si 
são ou não mais ou menos humanitarios do que 
elle; que qner apreciar as circumstancius d~ uma 
ordem de tr<>~•alhos, sem ao menos dar-se a pena 
se frequentar esses trabalhos. 

Deve crêr que o nobre deputado só fallou para 
fazer effeito; não fallou par<1 o seu paiz. Os agri
cultores deste paiz não merecem o juizo que o 
nobre deputado faz delles (Apoiados). O nobre 
deputado deu a entender no seu discurso que o 
agricultor do Brazil parece que é refractario aos 
melhoramentos e ás idéas generosas. . 
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20 Sessão em 3 de Setembro de 1879. 

·Em suas expansões poeticas, o nobre deputado 
che,.ou me~mo a cog-itar sobre as conveniencias 
de t'er ficado este pàiz como colonia hollandeza de 
preferencia a ser colonia portugueza. 

:Mns o que tem isto com a questão que discuti-
mm? • . 

O SR. l\LI.XOEL PEnno: -E essa defesa o que tem 
com a questão? 

,, 

geiros) 'cônii{u~;tÍ'Íci;, di.z que tem o 
testar ao no!Jre depntado .... 

O Sn. ::IL\xoEL PEono:- O quo n~o disse. 
O Sn. ~IonE!Jb DE Ru:nos (milti.o.tro de estran

_geiros) . .. e de mostr:w que s.·Ex., neste como nos 
outros po_ntoi:, não foi justo. ' 

Contra n cl:1~se doi: agricultores, com justiç:r não 
se póde dize:: n)1so!atamente n:Hla ~leste paiz, por-

uc niio hn :dt•a n·,•!lerM<l r' ,. ~ ·r • 
sempre il fr,~nte Ptl~iicrdos). 

e1l:1s estas consiller:~ções, o orador, sem poder 
dizer, cOliJO o nobre deputado, que era um caso lle 
se leY<lllL;n· uma CI'uz n~·g·ra na ~ora em que ~s_t~ 

1 'I •· ~ • ' 

ao pa:·l~ll;:ento"qur; deve set· grave, desprevenidó 
nns ma,; uelibcra:·ões e niio so deixai' embalarpoi' 
desvio~ de irn;;giJÚlçiio, crue, si >'e conseguir a in~
trocluce~o tlL>sl:l sorte d.-~ tr;tbnlhadores no Brazil 
rJllC n~·o prt'.i udicn, como o nobre ~e pE-ta do dis~e~ 
a vinda uc outros, o g-nv;:rno, SI nao tem fettO 
tudo 1Jll<1nto de:wja ou devt•, tem dado um grande 
pasw (Jara a salisra<:ão das necessidades publicas. 

O Sn. GALDI':o DAS N'EYE:' :-Si é ag·gTeditla niio 
é or nús. Todos ú' ' ' ' · •. . . . - . • 

o direito de refutar. I sonnlirJa,Jt,; ;;c·ja muito perJnena e a do nobre mi-
Sup]IÜe ter cit:monstnH1o qnc o nobre· deputado n!stro do,; IH·gocios esti'<lngeiros seja muito granÇle, 

não ti:li;a ra:·:~o nas observ::1::õos (!UO fez reiativa- ~1m!;;,~ d:•s:··llliJrccem igualmente diante do inte
mcnte ao credito. 1~. t!·atnmlo (!esta fJlli•stiTo inciden- •·es~c g.eral '(l.poiados). 
temcntc,ac!'el1ita que tem justific;Hlo a nilima pro- !:\~o tratei, senhores, de apnixonar estes debates, 
posic:iio. qne repete, po1·quc quer que se firme o o nobre .!!inistro é de todos os ministros que 
bem: e ·é que o govnl'll(o) devef<~cilitara immigrw·ão aqui s6 =-cntam MJuclle qne constantemente mai's 
chincza p;m1 o 11r:tzi I, como meio, si não unico, apaixona os dcba~cs (Apoiados e 1u'lo apoiados.) · 
um do~_ nwis erricHzes que ~e an.tolha para trun~- E,; ta quest:.io vem de longe, desde o principio da 
formaçao do tr aba! h o neste )<117. tr<Jnsforr:wca . "·; . , · i 1 re min1s ro a rs-

• · · ~-: . · .'J. _ 1 ' • ''• ·' e da tnrdt~. di~~e qnc neh:n-n meio imra explicar este 
fazer com que .e:<ta ms~ttt:It;uo, qne com pczar ~hanc1or1o das IJ;mc;1dns pela maior·iu; porque os 
vemos e,;tabc·~~·wl;t ::o pa1z, tenha de des~)pare,ser di~cnrsos da t)pposi':iío eram geralmente diva-
em P.razo mmto mars breve do que suppue S. ~x. g·ac·õe,; indiQ'rws ti•: serem ouvidas neste recinto e 
(Apotados). nüÕ merccitÍlll ser esrutadns. 0 nobre ministro foi 

VozEs:- Deus o queira. acliante; len nns Yersos de Boileau, cnjo sentido 
n::o comprt!ltt·ndi, porque a pronuncia fr·a.nceza 

O SR. ~IonEmA DE Rmnos (mini~ti'O de estmn- de S. Ex. niio me parecen bnstante claJ'a. S. Ex:. 
gciros) diri1 ainda, para lllústrar a S. Ex. que ;l!lwliu. por tod;rs :ts f1·, 1·mas, aos devaneios da 
a responsahiLdnde e o modo de ver, em relaçiio a minha imaginuç:uo. á minha mocidade, e disse 
esta quest;lo, não s~o exclusivamente do governo que esttwamos dando triste cópia· de nós, que pre
actual, que .i<í em 18i0 o governo julgou neces- cisavumos voltar para a esco!a .• 
sario e conveniente conceder favores a uma com- · 
panhi<l, no intuito de promover a immigração chi- O Sn. MonEIRA DE Rmnos (ministro de estran-
neza para o Brazil. e para isso expediu o· decreto geiros):- A ti·aducção é livre. de mais. -... 
de 9 de Julho de iSíO, prorogado por um de i8í.2 o Sn. AxToxro DE SIQUEIRA. :-0 nobre deputado 
e outro de i8í4. Por consequencia, o governo do está muito acima dessa accusacão. 
Brazil 'á ha cerea de 10 anuos )ro · 
ver a vin a pat·a o Brazil desta sorte de trabalho._- O SR. .ToAQum NAnuco: -Peço licença para 
dores. refutar, uinda que ::~vulsamente, porque as objec

ções do nobre ministro, que chamou as minhas 
Isto serve ainda para demonstrar ao nobre de- avulsas. são encadernadas ou brochadas .. para 

putado, nas qnestões que elle trouxe avulta q!le rófut:n; as objecções apresentadas por S. Ex. o 
quem pede estes trabalhadores, quem necessita nolJre ministro disse que eu não ~inha dito uma 
delles, é a opinião publica, que os rêclnma ha muito palavra sobre 0 credito. llfas 0 credtto vale alguma 
tempo, e os lavra~ores do sul principal mente, que coma por si? Trata-se positivamente de abrir na
encontram llt!lles, siniio o unico, o principal rê- gociações com-a China? 'frota-se de trocar o nosso 
curso tmra f:1zcr face ils dilliculdades actuacs. café pelo chá do Celesteimperio? Trata-se de al-

O Sn. GALDrxo n.\s NE\"ES :-1\Ins elles não dis- g-um tr<Jtado de·commercio? Não; do que se trata 
seram isso no congresso. é de realizar o programma do nobre presidente do 
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Sessão em 3 de Setembro de 1879. 

conselho na que~tão da lavoura; tr:1ta-se simples
mente de promover para o Br·azil uma immigl'ação 
·amarella. 

Vou expôr á camara, ainda que com mais ordem, 
·porém muito rapid;1mente, quaes foram os pontos 
de vista em que me colloquei para combaler a 
i migraçao c meza. 

Perguntei em primeiro logar si os chins eram 
reclamados pela ~woura, e provei que não; a 1~-

os pediu. Mas, sendo os chins recbmadcis pela 
-lavoura, serão elles convenientes? Não, por muitos 
motivos ; etlmologicamente, porque vêm crear 
um· conflicto de raças e degradar as exisLentes 
·no paiz; economicamente, porque não reso!Yem o 
problema da C.1!ta de bra~os; moralmente, porque 
vêm introduzir ·na nossa sociedade essa lepra de 
vi cios qué infesta torlag as cidades onde a immi. 
gração c.hineza se estnbelcce; politiC[Itllentc, nfinal, 
porque em vez de ser a libertaçi:lo do trab;dho, 
nao e smao o pro ongamen o, como ate t~sc o 
nobre ministro, do triste nível moral que o ca
ract~ri~a e a continuação ao mesmo tempo da es-

Colloquci a questiio nestes termos: é o chim pe
dido? Não. E' reclamado"! Não. E' conveniente? 
Não. E, depois de tUtlo isto, póde o nobre mini:;Lro 
o ero c 11m. r·ao. 

Não póde obter o chim para a lavoura. Pó~le elle 
vir segur:Jmentc ; m:ts desde :1809, quando :ts por
tas do Imperio foram 3bertas ao estrangeiro, 11:1da 
impede a livre immigr3~ão de nenhuma r<lÇa JWra 
o nosso paiz. M3s esses chins que emig-rarem Iine
mentc, que forem movidos por esse instincto de 
emigr3ção, por es;:e desejo do procurarem em um 
continente tão remoto uma pntt'Ül onde tcniHt!ll 
mais bem 9star, ess~s chins não ~riio:: pat:a ~s. tr~-

o ·-~ \ •. ... ' _.._ 
irão viver ao sol, sob o lntcgo do feitor, nas snn
zalas das fazenda~; ficnrão nns cidades, que são· o 
campo, onde podem facilmente dis utar as inuns-
trws estrangetras. 

O Sn. MoREIRA DE l3Annos (ministro de estmn
geiros):-Vejnm a justiça com que o nobre depu
tado trata a lavoura. 

O Sn. GALDINO DAS NE\'ES:-Pois V. Ex. quer 
negnr que !:i hn lateg-o? Eu não quero levar ns 
lambadas que lá levam (Riso). 

O Sn. JoAQUIM NAnuco:-Quando se falia JHl China 
e quando se fazem par3llelos entre o que tem sido 
os trabalhadores chinezcs em todos os lagares c o 
que serão no Br3zil, lla uma grande confusão. O 
exemplo da Californin nno serve; porque o traba
lho é livre : na California não ha o contacto da 
escravidão. . 

Quando se traz o exemplo de Cuba e do Perú. 
não serve' or ue Cuba e o Perú im ortaraní 
ehins pelo systema do trafico, systema que está 
condemnado, e no qual o governo imperial não 
quererá ser cumplice. 

Mas que exemplos trouxe eu para mostrar que 
os paizes novos como o nosso se desenvolvem 
appellando para a colonisação ; os paizes que 
têm a sua unica esperança no augmento da 
população pela immigração ; que esses paizes 
como 3 Australia, abertos a qualquer cor
rente estrangeira, que não estabelecem . con
dições de naturalisação, nem limitação de di
reitos politicos para nenhuma raça humana como 

os Estados Unidos, declararam-se incompatíveis,_ 
ou jnlg-~1m-se incompatíveis com a immigração
chineza? 

(Cruzam-se apartes.) 

Pergunto: orc ue é ue a Amtrali::r. ue n 
mares ongmquos do Oriente é,pCJr :1,:sim dizer, a 
patria de uma no·t;~ ci\·iiis:1(ii·J; porqae <! que a 
Australia, na posic:io em quo scneha, pel;l sua pro-
-. . ~- .,) . -. . -~ . ~ 

• ( ~ ' (. , ' I : .Í - • l 

de Prévost·Pararlol, [lOS E~tndos-t::ni-1o.• c á Ingla
terrn o commercio uo Orieatu e o elo domínio do 
P:-~eifi;:o; porque é que a Au~tr:liia, n1jo f~tturo está 
g:n;:mtido pelo modo por q uc fui enlo:1is:td:i.C onde 
a lei. de transmissão de p:·upriedade tc;·t•ilorial é 
um monmncnto, que f;;z a inY>~.in de !o:ir:s os ou
tros paizc:;, não quer o elii:n? P•lrípc; é que le
Y:mtn contra a I';!c'a nmarelitl o d:rei!D :JJ'oteccio
nista, qtw lorna-liie in1possiycl a cntnu'J:1 no paiz? 

immigT.:I()ÜO etuop~a c n:}s n::ío te:nos. 
O SrL JOAQum I\Anuco:-r>on;;:::: é :jU<' :: Cali-

• o. • • ,. • ' ~ • • •• • o 

~ • ~ -' • t :--. ( ~ ~~ -~' ! .. :...~ 

gre,;::os todos o~ dia~ "ào 1lec:mi:: !)' ne;:a c:asa ; 
pot·que é que 3 CaErornia, pDY•.l:JI}a pnr uma raca 
auda:-:, que foi büsear no extremo o~s:e a rir uczâ 
e que iUtH·.tU um c:;tado livre. av~nlur·:jrn e pro
gressivo, depois de ter ens:1iauu a iinm!g:·:lriio c~hi· 
nezn, lC\'tlnta-se toda peuind·• :w co:i;rL·~:>t nme
ric::lilO uma lei, rnra rc;JCllil-a, lrw:l!tla·>ü contra os 
:r a i:~clos feitos com a China, q n c proil i L:: n er1:rada 
de immigrantcs cbinezes? 

O Sn. ~!AnTm Fno~.xcr~cn :-0 prc,;ir1entc dos 
Estt1dos-Uni rlos niio sanccionon. 

O Sn.Jo,\Qunr NAnuco:-Por r1uc é c1nc í•sl·~~ p:-~izes, 
··r:.:~ ..... · ·l, 1 - ~~ , Jl.~~ .. e ..,i 

de raç.:t fligttma, qualquer <!UC clla ~c·ja, qu:u:squer 
qne s··.iam seus haiJitos e co;tltrne~. pur fJlle é que 
<t Anstrali:t e os Estados-unidüs poPnt u:;! olJst:tculo 
tão cner:;ico á onda in rasora do moagJ!bmo ? 
(A.partes). 

Iremos lmsc3r exemplo;; <~111 CulJa, onde, ~cg-undo 
as palavras do mareclwl Serra1w, o en;nmllrcio dos 
chius tomou-se um vêrd:.uciro Lrafieo L1e l'::iCravos, .. 
onde <llocn!:iio de scrvic.;os do ehim tornou-se um3 
cscravitluo· asiatica enxertaàa na escra-ridão afri
cana? 

Iremos buscar exemplos no I>erú? 
:1\Ias o Pcrú importava coolies, é cxacto, 80.000, 

sob o systema do trafico que S. Ex. condemna, sob· 
o systema do trafico contra o qual se levantaria o 
paiz todo, corno se levantou contra o trafico dos 
n ..... -

O Perú ·importou coolies, operarias contr3tados ; 
·mas qu3ndo deixou de fazer esses contratos q_uÚ' 
davam Jogar a fraudes escandalosas, depojs de ter 
renovt1do, todnvi3, com a China o séu tratado em 

.18i4, como o nobre ministro que1· fazer, por que 
é que a ímmigração espontanea não deu resultado
algum ? Por que é que o Pcrú, quando fez com 
um3 casa importante de Hong-Kong, Olyphant & 
Comp., um contrato para a immig-ração chineza,. 
os vapores chegaram ao porto de Calláo, carrega
dos, é verdade, de mercadorias chinezas, m3s 
sem ter a bordo um só immigrante? · 
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22 Sessão em 3 de Setenibro de 1879. 

E' porqu~ a Ing-laterra, PoTLugal, o 'mundo _in~ 
teiro, a Cluna sobretudo, VIram que os suiJditos 
chinezes tinham ido ao Perú sujeitur-se a uma 
nova fórma de escravidão: 

S. Ex:., porém, citou as palavras do Conde 
d'Ursel. Mas o que tem sido o chim no Perú? 

. 1im a e agora VIveu em um es-
tado muito visinho á escravidão, f:1zendo os tra
balhos das planta~ões de canna; mas elles estão 
h . . . ' - ·. -
Lima. S. Ex. deve saber que a nova em1graçao 
chinez~ no Perú não é composta sómente de coolies, 
mas t:tmbem de banqueiros, de industriaes e com
merciantes. Seria impossível suppôr que, vindo 
para o Rio de Janeiro :1.00.000 ou 200.000 chin?, 
não se estabelecessem logo casas de conunercw 
chinezas, rdações entre a China e o Brazil, entre 
Shano--Jlai e o Rio de Janeiro, por exemplo, cor
respo~dentes ás necessidades dessa immensa po-
IJUiu\;5o. . 

. 'ém no ar que. no eru, Sl os enu~rantes 
não vem acompanhados de mulheres chmezas, 
misturam-se com a população india, permanecem 

o • ~ o • o ~ "'" ~ ' _\ . . ' 
muito conhecido o 1118Stico do chim e índia, ou 
chola. mostl'am n maior "tendencia para desen
volvér-so como um elemento de JO ula ão. 

as, o no re mm1stro 1sse que lwvia p.ma de
ploravel contradirão no que eu dissera, preten
dendo que uma raça inferior pudesse absorver 
raças superiOl\'S; que er~ preciso gue yolttlsse~os 

·á escola e que este parlamento nao desse o triste 
espectaculo de um collegio de meninos, onde não 
se sube que, pela lei da selecção naturul,_uma raça 
inferior não póde absorver rnças aperfeiçoadas. 

Pois, eu direi ao nobre ministro: 
A historia do mundo é a prova de ue ra as 

m:-t1s m e rg-entes, m~11s ri 1antes, postas em con
tncto com rn~as inferiores, são muitas vezes ven
cidas e succum!Jem. Não é o gráu de ciyilisação 

A pr·Wtl estú na 'c(,·i!isação atheniense qnc dcs: 
appnn'cetl ao contaclo dos b:1rbaros: a prMa . esta 
na ciíilisnçi:io romana que por sua y,•z ceJeu dl3.ute 
d:1 inn1s:io: a prova está na conquista normanda 
d:1 In!:daterra e na sun historia. • 

Scn~lwres, o fJUe dá o triumpllo no comlJntc pela 
YiJa n:io sãD as qualidades inl·~llcctuaes, o cara.ctcr 
e o corar-ão de uma ral'a; a sua arte, a su11 lJtte
rntlll'n n":io são os relmices do g-enio ; o augmento 
da popular-ão no nosso planeta está sujeito a camas 
certas, qnc é quasi semprú possível reconhecer, e 

· uma rnr·a que puder subsistir e propagar-se fa
cilmente em condições, em um meio, em ~ue outr:~ 
lentn ma3 necessariamente, só puder perecer, terá 
por fim a vantagem no combate da vida ; é dess? 
que se póde dizer que tem mais vitalidade. . . . 
vilisações antigas. 

Póde-se cl1amar os chins, raça. inferio_r, mas 
onde elles estabelecerem-se hão de multiplicar-se, 
crescer, espalhar-se por _toda a parte, e. ainda que 
a raça superior as domme, os escravise, os go
verne, qualquer que seja o futuro da raça branca 
no mundo, onde elles obtiverem uma patria, 
hão de fatalmente occupar o paiz. Para isso basta
lhes viver, o que elles conseguem nas peiores 
condições. 

Sclhores, espero voltar a esta questiio. 

Apezar do modo por que o governo nos recebeu, 
nós nao eslnmos dispostos a abandonar desde já o 
campo e deixar transitar tão facilmente o novo 
projecto de colonisaeão chineza. 

O govervo acha-se collocado diante desta diffi.-
culdade · · · · ; ~ 
milhares de escravos que são constantemente 
transportados do nol'te, separndos da família, da 
casa, da província, do meio onde obtiveram uma 

-:- · , ua es ao ao pro un amente 
presos pelo coração, não bastam para. alimentar as 
necessidades constantes e sempre multiplicadas, 
felizmente, da lavoura do sul. · 

Não é a lavoura do norte que pede os chins; é 
a lavoura do sul, diz-se. l\Ias porque pedu ella os 
chins? 

E' porque o governo, depois de ter gasto som
mas fabulosas de dinheiro com a colonisação offi.
cial, não qner tentar nenhum meio mais de colo-

·~ .- 1 • · rc esperar pe a mumgraçao espon-
tanea. 

l\Ias, pergunto: o que são os YOS3os chins ? Não . . . - -' J, ... • .. • .. 

fazei· ? Em y~z de 'recorrerdes á Àilemanha, á 
Russia, á Inglaterra, como outr'ora, iJes simples
mente rccorrur á China. 

.O Sn. ZA~IA:-A introducçiío de chins nã~ é 
colonisação, é instrumente> de tr<1bal h o. 

u~r Sn. DE::>GTADO :-E' uma colonisnção como 
qu~lquer outra. A esta chama-se colunisação de 
planta0ão. 

OuTito Sn. DEPU rAno:- Elles não ficam no Braz i!, 
voltam pnra o seu paiz. 

O Sn. "Jo.-~.aumNAnuco:-Niio voltam. Os chins 
• • •• ·, , 1. s os 10mens, com 

desejo de voltaril patrin ; mas ntraz do:: primeiros 
que vão, partem outros; transporta-se p_a:-a o es-
trano-eiro 1on . n 1 • • • , 
to não da patria c !i inezn, com os hnLitos, ~iver
timcntos, nssocinçõ.•s, com ttltlo o que ell~s tmham 
deixado: forrna-se. como em S. Franctsco, um 
bairro chinez, q úe faz lembrar Hon g-- Kong_ ou 
Cantão, c por fim os que foram para volt:H' lllUltns 
vezes flcam. 

:\Ias, scnho&e~, dizia cu, hso que vós suppondos 
que podem vir n'um momento dado cstnbelcccr-se 
nn~ plantaçõ~s <ogricolas, para dupois do e~pi1·ado o 
tempo do contrato, set·em de novo rcmovH.los pnra 
a Chinn, isto constitue, para servir-me de uma 
expre~sâo lttntas v,•zes empregada pnra um nobre 
deputado pela n~hia em relação aos inimigos dos 
3U:dlios dircctos do Est:1do à lavoura, um 1·omance; 
constitue, servindo-me lambem ::-m uma outra 
expressão usada nos mesmos debates pura phi-
loso !tia. . 

Não podendo os cl1ins vir com contratos, porque 
a lei chinezn positivamente o prohibe, para o nosso 
paiz, que estou certo, está disposto a imitar os 
Estados Uniuos, não reconhecendo os contratos de 
locação de serviços feitos na China e punindo o 
trafico dos coolies, não podendo os chins vir por 
contrato hão de vir como immigrantes, contando 
unicamente com os seus recursos; e esses chins 
que vierem, correndo o risco de uma immigração 
para um paiz tão distante, não se submetterão aos 
trabalhos de plantações, ficarão na cidade onde 

'lhes está ::ilierto um excellente campo para dispu-
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Sessão em 3 de Setembro de !879. 23 

tarem o trabalho, a industria, o salario, a subsis
tencia, aos nossos operarias. 

Senhores, vou terminar. 
Não quero repetir o discurso que pronunciei na 

sessão passada, e que me parece conter o meu pen-
samento O' • • 

não é pedido, não é reclamado; o chim rião é um 
.. elemento de transição, porque por ora não se trata 

de transição; não ha ainda período de transição. O 
· · - o nao ouver 

no paiz mah; escravos e ficar elie reduzido a seus 
braços livres ( Oh! Oh I ) Isto é que em toda parte 
se chama período de transição. (0/1 I Oh !) Por ora 
só temos a escravidão. . · 
. Os chins não podem vir por meio de um trafico, 

trafico que, como eu disse, o paiz inteiro se levan
taria para prohibir; não podem vir por meio de 
contrato de serviços, não podem vir como servos 
da gleba; hão de vir talvez corno immigrantes, nas 
con i - · · -
hão de ir para as plantações, não hão de ir para a 
lavoura. 

VozEs: -Por ue? 
O Sn. JoAQHIM NAnuco:-Não irão para a lavoura 

a não ser que se façam leis que obriguem esses 
homens a tornarem-se verdadeiros colonos, a não 

i i ril ver a e1ro co o
niato chinez, que se pretenda negar a esses immi
~ran tes a liberdade que os outros têm. Si não se 
nzer isso, e não se fará, esses chins, urmados das 
qualidades de resistencia que possuem, capnes de 
monopolisar no Rio de Janeiro, como fizeram em 
S. Fruncisco e Sidney, contra peior competição e 
maior concurrencia, ramos inteiros de commercio, 
de industria, muitus profissões em summa, não 
precisarão de ir para o trabalho do campo. Elles t ;- . . ·, 

centraes, meios de prosperar, de iundur uma colo
nia, de crear uma nova patria. 

O Sn. MOREIRA DE BARROS mini I' 
gr:zros):- Isto é conjectura. 

O Sn. Jo.A.Qur~r NAnuco :-Senhores, o nobre mi
nistro de estrangeiros nlludiu, seguramente para 
nessas palavras mandar-me a setta ironica que me 
atirou, as observações que eu fiz sobre a occupa
ção holl::mdeza no Brazil. S. Ex. disse que, al~m 
do muito qué o puiz [Jodiu ter perdido com isto ... 

O Sn. MoREIRA DE R\Rnos:-(ministro de estran
geiros):- Não foi ironia, não. 

O Sn. JOAQUIM NAnuco:- ... perderiu segura
mente a occasitlo de vêr-me neste recinto. 

Niio quero devolver essa ironia ; não quero 
medir as nossas curreiras: o nobre ministro é tão 
novo no pDrlamenlo como eu: si tem mais idade 
quero deixar isto em duvida ... 

9 Sn. lioREIRA DE ~ARROS (ministro de estran-
s 

0 SR. JOAQUIM NABUCO :-Perdão; V. Ex. du
rante todo· o tempo do .seu discurso teve mais em 
vista o orador, que aliás não o tinha atacad0, do 
que o discurso que eu havia proferido. Deixe-me 
responder-lhe; não vou feril-o, não vou offendel-o. 

Não quero medir as nossas duas carreiras ... 
0 SR. MOREIRA DE BARROS (miiiistro de estran

geiros) :-E eu não tenho receio de medir a minha 
com a de quem quer que seja. 

O Sn. JoAQur~r NAnuco:- A do nobre minis
tro principiou, como a minha, no parlamento : 

S. Ex. chegou depressa a uma das posições mais 
responsaveis, a uma das posições mais difficeis e 
elevadas, que este paiz póde dar. 

Eu não tenho des0jo de lá chegar (não apoiados), 
não. tenho. tambem. es~eranças de ser ree~eito (não 

quistar e subjugar a brazileira. O que a Holh1nda 
trouxe para este paiz novo, para esse norte do Impe
rio, n® qual se estabeleceu foram certos lrinci-
piOs generosos que comparei as uzes cambiantes 
de um pharol allumiando os mares da America 
~o seculo XVII: ?- li~e~dade. do conimercio, e a 

O SR • .A..-,ToNro DE SIQUEIRA:- A victoria dos 
portuguezes foi uma fatalidade para o Imperia. 
(Apoiados e ncio apoiados.) 

O SR. JoAQUIM N.illuco:- Foi por isso que eu 
disse simplesmente algumas palavras, manifes
tando meu pezar, porque a nossu evolução social 
foi demorada pela prompta terminação do domínio 
hollandez, e essa reminiscencia historica não me 
parece afastar-se muito dus liberdades ue são er-
mrt 1 as nes a tr1 una aos oradores, que se querem 
fazer escutur. 

l'Ias, devo concluir com estas palavras: si eu .. .. . - - . . 
tambem censurei o primeiro passei qu~ foi dadÓ 
no sentido do trafico nfricanG, e o que vai ser dado 
no sentido da escravidão asiatica. Póde escnparao 
desejo, pôde escapar á intenção e ás vistas do nobre 
ministro o futuro, o verdadeiro caracter e n~
tureza de umu immigração pela qur.l S. Ex. si é 
rcsponsnvel, não poderá responder sempre. S. Ex. 
vai dar o primeiro impulso, mas não poderá mais 
deter no cuminho a pedra projectada do ulto da 
montanhu. O governo póde sup pôr que se trata de 
uma evolução natural, que se trata de aproximar 
o dia em que o trabalho por toda a superficie do 
paiz seja livre. 

o futuro da medida que se apresenta porém, 
senhores, não me parece tão seguro como a S. Ex. ; 
e si ha uma razão para desconfiar-se de que não 

tativa para renov::~r o trabalho escra.vo, é que o 
governo ao qual S. Ex. pertence, o ministerio 
para o qual S. Ex. entrou, não tem o programma 
do trabalho livre, não quer appressal-o de uma 
h()rn, mas desde os seus primeiros dias a.rvorou, 
ao lado dessa bandeira branca da capitulação, de 
que se fallou, a bandeira negra da escravidão, e a 
bandeira feudal da grande propriedade 1 

(l!Juito bem I Mttito bem ! Bravos ·e estrepitosas 
salvas de palmas das gale1·ias. O orador é comp1·i • 
mentado, felicitado e abraçado po1· muitos Srs. de· 
putados.) 
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A di~cuss:Oo fica adiada peb hora. 
O Sn. PnESIDEXTE dá para ordem do dia r.: 

Ln pa1·te (até 2 horas). 

Volnr::io rlo;;; p:-~recercs n. r. A sobre as eleições 
•• • ') • l • - . ._. 

j. l. ( ti 

:J.n riisl'tl'~Üü do projectrJ q"uc autoriza o governo 
a mmHlar e~tilllaJ' n molcslia d:_l tanna do assllcar 
em Pct·nambuco. 

Conlinunr·~o da discussão relativa ao valle do 
Xing-ú. · 

:1.." discw~~o de p;ojecto n. 285 approvando o 
privilr•gi•) ronerdido :1 Thcodbro Christiansen. 

2." rli:;r·u,:~üo t!t'J pn1JCdo ~obre a crcaçào de um 
!hC:lll'O llOI'lll:ll. 

2. 11 tlit:1. do projecttl n. 261 sobre o meio soldo 
do D. J.:.u;·inn:r Duarte Drumond. 

:L• di 1a, do· pr .. jecto quo m:mdn reatltniltir no 
qundl'~l :·!1'. ':ti\'" tlo corpo de s~nrlc o Dr. 'l'homaz 

reccnsca-

• · . , • e 1 t 11je . . r D i v ú ir :me, 
San ti~si mo Sncr;1mcn to da freguozia de S. C~t·is · 
tO\'iíO. 

a.", llii:t tln :·>1' •.inctn n. 25:}, sobre a irmandade 
do Snnii,;:-;ÍlllO ;-;:rernmento da ::mtig-a Sú. . 

Continn:1··~n dn di~ctm1io do projecto n. Hl 
sobr•• Jlü~tura" da Illma. c;:nmra municipal da 
corto. 

2 ." tl isen~~:io do projecto n. 76 sobre o monte
pio elos fill:os t.ln li nado cnpitão Francisco Antonio 

., .. :- (I -

L• rlitn d·' projccto n. 250 revogando leis da 
assemiJir:a pro\•inci:ll de :Minas Geraes. 

'> a 

3.• di~cus,ãn de projccto n. 2i8 sobre -credito-
aberto no mini~t"J'io da marinha. · · 

Conti n n:ti_'ÜO da di.scmsão sobre o credito para a 
miss~o :i Chi11:1. 

Continnnçiio dn :.iiscnssão do projecto que con-
cede anxi!ios :.í lavoura. • 

Levantou-se a sessão ás IJ, horas. 

<f'd',,p<f'~ 

Sess~o c:11. ~de §etembll•o de 1.87'9. 

PUESIDENCI.\ no Sn. YISCONDE DE PRADOS. 

SUM~IARIO. -ExrEniEHE.-Pa.rccer.-Projectos.-Nomea~ão 
de depulação.-OIJscrm\ü'cs tlo Sr. Bua.rquc de Macedo.-

~ . ~ 

. rcs.-CÕnt:nuaeão da 3.; discussffo do projecto n. 2'so B. 
Emcndtt. Disctirsos dos Srs. Freitas Coutinho, Antonio 
de Siqueira c Malheiros. -Discussã" do projecto n. 7G.
Discussão do prõjccto n. :l93.-0bscrva.çúes do Sr. Za.ma..
Obscrvaçõcs ()os Srs. presidente c outros.-Declara.çiio de 

. Toto.-2.a discussão do proj eclo n. 261.-2.a discussão do 
· cc projecto n. 2i1.-2.a discussão do projeclo n. l.70.-2.n dis· 

~ussão do projccto n. 2i!l.-La discussão do projecto n. 285. 
-2.a discussão do projccto n. 282.-3." discussão dos pro

. jectos ns. 257, l.S5 C 253.-SEGUXD.A PARTE DA ORDEM DO DIA.""' 
·Discussão do projccto n. 284 sobre a missão á China. Dis
cursos dos Srs. :.IIarlim Francisco c Galdino das Neves. 

A's H horas da manhã. feita a chamada acham-se. 
presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario.. 

Alvim. Ahrcs de ArauJo, Gavião Peixolo, João Bri
gido, Marianno da Silva, Almeida Barboza, Viriato 
de l\Iedeiro~, Souza Andrade, Buarque de Macedo, 
Barros Pimentel, Horta do Araujo, Luiz Felippe, 
·Franklin Daria, Barão da Estancia, 1\Iacedo, Lou-
ren o de Albu uer ue .Es indo! · 
Manoel Eustaquio, Danin, Costa Ribeiro, José Ma
rianno, ninrtim Franeisco, Flores, Almeida Conto, 
llodt•igucs Jq.n_i_9r, Costa ~zevedo, l~arão de V!lla 

' L' ~ ' 

e Ruy llarboza. 
Comparecem depois da chamada os Srs. Barão 

Homem de :Mello, Abreu e Silva. Pompeu, Meira 
de Vasconcellos, Ribeiro de Menezes, 1\:Ionte, 
Corrêa Rabello, Azamlmjn Meirelles, Ignacio Mar
tins, 1\Ianoel Carlos, Sel'aphicn, .José Caetano, An
tonio C:1rlos, Theophilo Olloni, Olegario, Aure
liano li!I:lgalhiíe~, Anwr:co, .l\I:Jlheiro~, Franco de 
Sá, Fretlerico B.cgo. FredeJ·i,~o tle Almeida, Freitas 

, • • • .. • t .. 

1 ... ) ..__ '' I ~ 

nan•~o Usorio, LiiJerat11 Barroso . .l\Iol'eira de Barros, 
Sonza Limn. Sou1 .. n Cai'Y:lll.o, Antonio de Siqueira, 
Hnlci'ío, Theodot·eto S<•ttl.n Limn Duarte Lafa ette 
FcrrclÍ·a e l ourn e Fr:uu:i::eo SruJré. 

Comparecem dt•pois rlc ahertn a ~essiío os Srs. 
Joaquim Nalmco, .h•:1qni111 SeJ·r·n, Dinna, lldefonso 

.: · , l e mi1·o. ~ J'rt:~·tul c e .o, ugus o 
França, Marcolino :Muura. Sct•g-io rlc Castro, Flo
rencio de Abreu, Carlos All'onso, Bezerra de Me
nezes, M:moel l'er.l.ro. So:m.'s Br:mtliío, Beltrão, 
Joaquim Tavares, All'onso Penna, B:1ptista Pereira, 
Felicio dos Santos, 'Mello Franco, M:moel. de :Maga
lhães,' Zama, l\Ioreir:• I3r:md;'o, Bezerra Cavalcanti, 
Silveira l\f:1rtins, Cnnrlido de Oliveira, Belfort 
Dunrte, Epaminondns de 1\Iello, França Carvalho~ 
l\Ic~lo e Alvim, l\Iartinh? Campos, Gnldino, Pedro. 

Faltam com participaç:ão os Srs. Andrade Pinto, 
Franco de Almeid:1 '· vr · · -
raizo, Rodolpho D~mtn;:, Souto, Sigismundo, e. Sil-. 
veira de Souza; e sem ella os Srs. Carrão, Couto 
1\I::rg-alhães, Fidelis Botelho, Hygii:J.o Silvtt e Joa
quim Breves. 

Ao meio dia abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessão ant.ece

dente. 
O Sn. 1. o SEcnETARio d;í conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios : 
Do secretario do senado de 2 do Setemhro cor

rente, particip::mdo que o senado adoptou e vai di
rigir á sancçiio imperinl a resolução que eleva a 
1.:200~ annuaes a pensão concedida a Baroneza de 

aquary .- ntetra a. . 
Do mesmo e igual datn, participando que o se

nado adaptou e vai dirigir á sancção imperial a. 
resolução que autoriza a abonar os vencimentos 
como piloto ao :1.. o tenente João Dias Pereira 
Arouca.-Inteirada. · 

Do mesmo de 3 do corrente, participandó que 
constou ao senado ter sido sancdonada a resolu-

. ção que autoriza o governo a mandar admittir· o 
estudante Arthur W~ldemiro da Serra Belfor.t a 
exame da :1.. a cadeirn do 2. o anno da escola. de 
marinha.- Inteirada. 
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Sessão em 4 de Setembro de 487'9. 

F~i lida e approvada sem dcbatr~ a redacç:ão do 
projecto n. 213 A de 1879 publicado no Diario do 
parlamento de fJ: do cor1·en te, sobre a introdueçflo 
da helYa mate nos principaes mercados dos Es
tados-Unidos. 

PARECER 

1879-N.l(s, A 
Provincia de Sergipe. 

A commissão de constituioão c poderes exami
nando as netas da eleiçiiu primaria procedida em 
Agusto do anuo L1ndo nas parochias do Riaehão e 
Boqueirão, da província de tiergitJe, reconhece 
v;.hda a eleição dos snpplentes Pedro Antonio da 
Gtda llastos, Francbco .Mnrtins Fontes, Quintino 
de Aruujo Guimarães, Ernesto Borges de Barros, 
Hoque José de l:i<1nt' Anna, cujo conhecimento 

~: a · • • • • · ~- • t n no · · d 
p<.~recer que os ditos cidadãos sejam dech•rados 
supplentes dos eleitores das refeJ'id[IS parochias. 

Sala das commissões em 2G de Arros!IJ de 1879. 
- Tr<eodOI·eto Souto .-Amgào e Jllello.- spel'i ·ião. 

Foram lidos, julgados objeetos de dcliberaçi"io e 
mandados im rimir o~ se~ruintcs 

. l'ROJECTOS. 
1879-N. 289. 

A' commissão de instruci.'IIo publica fói presente 
o requerimento do pllarm; ceutico Aug·usto Gomes 
de Almeida Lima, p1·dindo Sf1r admiLLido a exame 
das materias do 3. o anno da faculdade de medicina 
do Hio de Janeim, cuj<lS aulas frequenta cowo 
ouvinte, depois que obtiver approvação nas do 2.0 

'fi ue está matriculado. 
O supplicante como pharm:~ceutico jú cursou as 

aulas do 2. o anno daqueilc curso, que differem 
:;t)mcnle das do curso m~dico pel<l~ du~s nwterin~ 

t. . (. ( ~ t ' l 

rrequcnt3ntlo como ouvinte, com :Jssiduidade e 
aproveitamento, as aulas do 3." :mno. 

A commissão não ve inconveniente em se de
ferir a pretenção do supplic:mtc,e firmada em pre
cedentesjú estabelecidOS porcsla C:Hna1·:~, é de pa
recer que se adoptc o seguinte projecto: 

A :·~semblüa :p•r;1l f•!:-:olve: 
Artigo unico. O governo e autorizado a mandnr 

admittir a exame d:.s mnterias do 3.0 :mno da f<l· 
culdade de medicin:1 do Hio.de Janeiro, cujas aulas 
frequt·nta como ouvinte, o pharrnaceutico Augusto 
Gomes de Almeida Lima, depois de approvado nas 
do 2.0 em CJUe está matrkulado; revogadas as dis· 
posições em con !.I':Jrio. 

Sala das commissõl's em 22 de Agosto de 1879. 
-3Idlhei1·os .-Franklin Doria. .. 

1.879.-N. 290. 
A' commissão de instrucçiio publica foi pr.::-'entc 

. o requerimeuto do pllarmnceutico Sebastii!n Au
gusto LtlUrciro pedindo ser adm!ttido a cx1.1r::c d1.1s 
materias do 3 o nnno da faculdade de medici:w do 
Hio de J:-~neiro, depoi:; de approvndo nas d.J ~.0, 
em que estú matriculado. 

O supplicante,como pharmaceutico, já cursou ns 
aulas do 2. o anno da que lle curso que differem das 
do curso medico sómente p~las duas materias que 
nccrescem (anatomia c physiologia), c está fré-

A. i.-TO:UO V. 

qnentnnrlo como ouvinte com assiduidade c apro
veitamento as nulas do 3.0 anno. 

Parece il commiss:io que se de,,e deferir ao que 
requer o supplicante e de accôrdo com os prece
dentes já estnbdeciilos por esta camar<t é de pare
cer que se adopte o seguinte•projecto: 

A ssembléaa geral resolve: 
Artigo unico. O governo é autorizado a mandar 

• • • • :\ .I i .. o n .. . -

culdade de n.edicina do B.io de Janeiro, cujas 
aulas frequenta cumo ouvinte, o pharuw<.:eutiço 
::;ebastião Augusto Loureiro, depois d~ aP!JrovadQ 
nas do 2. o, em que está matricuh.ulo; revogadas 
as disposições em contrario. 

S<1la d:1s commissões em i. o de Setembro de 
1879 .·-:Dfalhetros .-Fi·anklin Dor ia. 

1879-N. 291. 

.. (. c. • t:l t. , • ~ (, 

minado o requerimento· e mais ·p:1pei;; relntivos á 
prctençuo de Marcos Julio Alexandre Sandrin, 
íOrl'iel dO :f. 0 r n·imento de C<IVaJiaria li""eira de 
se lhe dispen~ar o exc~sso de idade fJara matricu
lar-se nas aulas du curso preparntorio àa escola 
militar, e verilicando ti ue ?- un ica o!Jjecç~o está no 

. . o :-" ' o 
de 25 annos, e considerando que o favor da ex
cepção da lei por acto legislativo tem sido dispen
sado a. outms em identicas circumstancias, no in
tel·esse da instrucç;io á bem do serviço, é de pa
recer que Sf.l adopte a seguinte resolução: 

A nssemblén geral resolve : 
Art. :L o Fica o governo autorizado a mandm· 

matricular nas aulas do cmso prepariltorio da es
cola militar, o forriel do :1. o regimento de cavalla-
ria lig-eira .Marco Julw A exan re an rm, < rspen
snda a clausula da idade. 
Ar~ ... 2: o Ficam revogadas as dispoBições em 

' Sala das com missões em 2 de Setembro 1le 187::!. 
-1l!. Mmwa.-Jlello e .. illvim. 

1879-N. 292. 

A' commissiio de pensões e ordenados foi pre
sente o requerimento d11 bacharel Francisco Cle
mentino de Vasl'oncellos Chaves, juiz de direito 
da conwrca do Jardim, província do Rio· Grande 
do Norte, pedindo um anno de licença, com orde
nado, para tratar de sua saude. 

O supplicante allega sotfrêr desde annos de 
gra\·e incommodo dêl be:xign, que com o clima do 
seetão 1onde é situada sua comarca), montaria :'1 
cav:Jllo e rnüs agua:'. se tem aggravado de modo 
que requer prompto tratnmento em clima mais 
ameno, par;t seu completo restabelecimento, o que 
prova com a es a o me ico. 

Assim, pois, á vista da exposição do su{>"plicante 
e da nttest.ação medica, considera a C()mmissão ser 
de j ustiç:~ o que o supplicante requer, c por is~o 
offerece á consiúeras.ão da camuea o seguinte pro-. 
jecto: 

A nssembléa" geral resolvo : 
Art. L o E' o governo autorizado a conceder :1.0 

juiz de direito da comarca do Jardim, província 
. do Rio Grande do Norte, bacharel Fr:mcisco Cle
mentino de Vasconcellos Chaves, um anuo de li-
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-' Sessão em 4 de Setembro ele 1879 . 

cençu, com o respectivo ordenado, pnra tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. o Revognm -se as disposições em con
trario. 

Sttla das commi~sües. em 3 de Setembro de :1.879. 
-Almeida Couto.-Sera hico. 

O Srr. Pr.EsmE:-;TE declara que vai se offi.ciar ao 
governu afim dê saber a hora e lognr em que Sua 
Mt~;'"estade o Imnerador se dirrna receber a depu.-

Vem a mesa é lido apoiado e outra conjunctri
mente em discussão a seguinte 

taçào qu.e tem de o felicitar pelo annmversar10 dente , na occasião em que este projeclo foi 
da independcncia do Imperlo, e nomeia para are- submettido ú discussão e sobre elle tomou a. pnla
fcrid:i uc;mtnção os ,;eguintcs Srs. deputados · vra o nobre deputudo por PêrnamlJUco, tive a 

Lima Duarte, José Caetano, Theophilo Ottoni, liberdade de proferir alguns apartes, que por 
Honte,:Meira de Yasconcellos,Sergio de Castro,Sou.- S. Ex. foram tomados talvez ú má conta. 
za Lima, Corrêa Rabello,Carlos Affouso,Espindola, j Sou, senhores, radicalmente contrario á inter-. 
F:rnnnuo Osorio, .Augusto França, João BFigido, vençüo do ~overno nos negocias de interesse me
Lonrcnço de Albuquerque, Pompeu, Joaqmm Ta-~ ramente pnvado. 
Ynres, Soares Br:mdão, Moreira Brandã:), Azam- Entendo que o interesse particuinr estú su.ffici · 
lmja ~[eirellcs, D::min, Theodurcto Souto, Frede- entemente garantido pela liberdade da iniciativa 
nco ,ea·o. ,. rauco e a c~ ano e ·._.ar os. in i vi un . 

ycnho dar uma explicação sobre um ponto de que 1 O Sn. FREITAs Coun:-;no:-Essa deve ser nnossa 
h ontem ainda se o~cupou o nobre Sr. Bnrão de \ regra administrativa. 
Cotcgipe. ~ . Entendo que uma pessima educação politica tem 

~~ tr~te1 o nssump o n que ;:,. • x.. se re enu, m ro uz1 o no sew (,a popu <tçao 1a !lOS e a. 
foi porque o digno senador imputou-me o que cu ordem u respeito dos seus direitos e liberdades, 
absolutamente não proferi nesta casa. . que acredita-se não ser possível caminhar-se sem 

S. Ex. hontem declarou no senado que me tmhn o amparo da tntella governm:ncntal. 
r:haa1ar1o, é verdade, eolumna do ministerio, mas Trata-sc,por exemplo,da camara municipal; com 
ane não acrescentou que cu houves~e feito se- sorprcza dolorosa vejo que, aquelles que se assen
i1wllwn!Cc1eclaratão. . tam nos bancos da opposição e que todos os dias 

Sr. pre~idcnte eu não procederia pela fórmn por reclumam garantias a · faYor da liberd<:~de in di· 
que o Jiz, si as palavras de S. Ex. não estivessem vi dual vêm, por assim dizer, outorgar direitos illi
ex:pre~sa:; no seu discurso. mitados ao governo, qunnclo declarum que esti' 

• . 1 • 

Eis o que ISSO o no re sena or e : menta muni~ipal, que nos tempos os mai~ calam;. 
• Si um discurso proferido naqnelle tosos offereceu sempre c em toda a parte a mai:; 

·lor um im,.ortante deputado e umu das co- viva resistencia ás invasões da Jre otencia e"do ar-
lum.ms, segun o e c mesmo ec ara, o mm1s- 1tr10. 
teria n.ctual .. · • (H a dit'ersos apa2·tes .) 

Logo o nobre Barão de Cotegipe asseverou no 
S<enado que eu tinha a immodesti<l, permitla-me Vejo que aquclles que se dizem defensores do 
mesmo n casa dizer, a parvoíce de vir declarnr-me principio da liberdade individunl são cxactDmcnte 
uma colum1ia do ministerio nesta cnmara. os que querem tornar a camara municipal uma 

Foi por isso que rcctillquei; nlio tive outro fim 5." ser;çâo do ministerio do imperio (Apartes). 
absolutamente. Como ia dizendo, quando fallava o nobre depu-

A camara v\; r1ue as palavras a que me referi Lado por Pernambuco, dominado eu destes prin
e>tão, não no~ extractos, mas no discurso do digno cipios, que julgo pertencer :i verdadeira escola 

B d C . liberal, dei á S. Ex. alguns ',apartes em sentidu 
S:· · arão e oteglpe. contrario á doutrina, que S.Ex. punha por diante, 

Eu portanto di~se uma verdade. para r~clamar a protec(tiío do Estado a favor da 
Foi sarnento para restabelecer essa verdade que lavoura da canna, que em sua província se ::tcha 

pedi a palavra. acommettidn de um mal desconhecido; mas de
claro que, á vista dus informac'ües detalhadus, que 

PRDrETRA PAUTE DA onoE~l DO DIA. n? correr do seu discurso o· nobre deputado se 

São postos a votos e a}•I•rovados os pareceres 
ns. r~ A e 3 B de 18i9 .;...... o primeiro sobre as e lei
ções primarias a que se procedeu (em duplicata) 
nu parochia de Maria Pereira, na província do 
Ceará; e o seg-undo sobre as eleições de eleitores a 
que se procedeu na pnrochia de Santa Thereza -do 
Porto Franco da Imperatriz, na província do 1\b
r:.mhão .. 

Continúa a 3." discussão do projecto n. 280 B 
sobre a molcstia da canna do as:;ucar nas províncias 
de Pernambuco, Parahyha, Bahia c outras. 

o ... ". ~ ' ' 
de que sofl're a canna em sua província não se li-
mita a um ou dons engenhos, mas E[Ue, pelo con
trario, promette converter-se em uma calamidade 
geral, entendo que, neste caso. o governo deve 
intervir, porque a iniciativa individual é impo-

. tente para debellar o perigo. · 
0 SR. BUARQUE DE l\IACEDO: . ...,....~Iuito bem. 
O Sn.. F1m1T.\s Coun"-"HO:-Quando. porém, o mal 

fosse limitado a um ou outro engénho sómente, 
como me pareceu a principio. sou de opinião que 
com isso nada teria :J:Ue ver ó governo. 
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Sessão em 4 de Setembro de 1.879 . 27 
==============================-· 

O Sr. BuAn.QUE DE :MAcEno:-Nesse caso eu não 1 
proporia a medida. 

O Sn.. FREITAs Coummo:-Portanto está expli
cado o meu pensamento, e os nobres deputados 
hão de forçosamente concordar coll! ~ll~, vis~o 

·~ ~ ~ 

ticos que SS. EEx. advogam. 
Tomei. senhores, a liberdade de offerecer uma 

m nda ·a este ro · ecto ara ue a verba de 
200:000;$, votada afim de s.e estudar ó mal de que 
está affectada a c:mna em Pernambuco e nas 
outras províncias do Imperio, servisse tambem 
para habilitar o governo a mandar proceder a es
tudo identico sobre o mal de· que está affectado o 
café na província doRio de Janeiro. 

E' escusado encarecer a necessidade de seme
lhante providencia, pois, a camara comprchende 
que, si o café fôr attingido de um mal incuravel, 
as nossas fin_aiiças _hão ~c soffrer um abalo pro-

• f. (. !S 

desastres que pesará sobre o Brazil. 
Sobre o mal do café creio que já fizeram-se es-

As condições do mal foram então apreciadas, mas 
sem que se pudesse até hoje chegar-se a qualquer 
resulta do prDtico. 

Houve época em que e le · esappareceu; ten
do-se porém ttgora aggravado, é notavel a rapidez 
com que fenece a planta do café. 

As folhas, em vez de se conservarem na posição 
natural, voltam-se para a terra, murcham e o 
arbusto para logo perece. 

Este mal grassa no município de Santa l\Iaria 
Magdalena, em S. Ficlelis, e nas margens d_o _P~ra
hylJa e ameaça alnstrar-se por outros mumcrpros. . - . 
camara, porque ~lguns collegas que ouvirãr_n ler 
a emenda, por num apresentada a este projecto, 
su puzcra.m que eu outra cousa não queria 
seuão crear um em a.raço a passagem o mesmo 
projecto. 

O Sn. BuLcÃo:-Apoiado; pareceu assim. 
0 Sn. ANTONIO DE SIQtmm.A:-V. Ex .. pediu al

guma quantia? 
O Sn. Fn.EIT.-\S :CouTINHO : -Não pedi qunntia 

alguma; pedi apenas que o beneficio do governo 
não se limitasse ao estudo do mal da canna, se 
estendesse tambem M estudo do mal de que está 
soffrendo o café em minha provincia. · 

O Sn. Al'I""TONIO DE SIQUEIRA:- O estudo do mal 
rlo café entra nos 200:0005000? 

O SR. FREITAs CoUTINHO : -Sim, senhor. 
O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:- PeGO a p~!lavra. 

u. •nEITAS ouTINI!o:-:sen ores, me pa
rece que, apezar das difilculdades que se tenham 
de vencer para se estudar o mal, quer da canna, 
quer do café, esta somma é mais que sufficiente, 
porque o nobre deputado comprehende como é que 
se fazem taes estudos: nomeia-se uma commissão 
de 2 ou 3 profissionacs, que por quantia relativa
mente insignificante se habilitam a· fazel-os do 
modo o mais completo. '· 

O Sn. !GNAcro 1\hnTINS : - E qual é a base que 
se tem para pedir 200:000$? Dessa maneira póde-s~ 
tambem pedir 300, ~00, 500 on :1.000:000;5000. 

O Sn. FREITAs CotJTINHo : - Be•n ; neste caso 
deixa-se isso ao prudente arbítrio do governo, que 
gastará o que fôr indispensavel dentro da verbu 
que se vai votar. 

O 81;1-. ~GNAC~o M-;\RTINS: -0 que digo é que a . 
O Sn. FnEIT.a.s CouTI'-'<1:10 :-Eu entendo oue deve

mos precisar a quantia, tanto mais quantô a nossa 
esco a nao compor • a a 1caçao a mtcta wa par
latitentar, nem do direito que temos de fiscalisar. 
nas mãos do fiscalisado, que é o governo. Portanto; 
definindo-se a verba, o governo tem os elemen
tos para proceder no sentido das indicações do par-
lamento. . 

' 
O Sn. IaNACIO 1\Lo\.RTINS:-Sendo uma cnlamidade 

publica, o governo não precisa ele verba : tem até 
obrigação de gastar. 

~e ' ,i.!:) V J.: .- J. , l 00 

tuição; màs os nobres deputados por Pern:nübuco, 
quando pedem a verba de 200:000~, é porg,ue a 
ac an 1 • i • d n ai, ~' "~< R 
não se oppoem á passagem da emenda que apre· 
sentei (Apoiados). 

café não é de agorn, e o da canna acaba de npparecer 
ha pouco. . 

O Sn. FREITAS CouTINH0:-0 mal da canna não 
é novo, é velho e sabido. 

O Sn. lost lviAmANNo:-Não ha tal; em Pernam
buco é moderno, appareceu agora. 

· O Sn. FREITAs CouTINHO:-Esta é outra que::;tüo; 
mas o mal em si é conhecido, os seus caracteris-. - .. , 

~> ~ ' :s, a u 
mesmo não aconteça em relação no remcdio que se 
tenha ue empregar. 

O Sn. FREIT.-\5 CotmNITO:-:-Ngo se trata aqui de 
províncias do norte ou do sul, tratn-sc do Imperio. 
Em qualquer ponto do Imperio onde haja uma ca
lnmidade, entendo que ahi todos nos devemos en
contrar p:1ra attenuar e remover os seus cffeito:> 
(.Apoiados). Eu não comprehenclo, senhores. este · 
systema de política geograpllica, que se prócura 
agora firmar e defender. 

Disse o nobre deputado que o mal da cauna é 
novo. 

·l\Ias já, ::;egundo creio, em :1868, o g-overno 
mandou traduzir uma obra. alhís not:::vel. escri
pta por um cidadão hespanhoí, o Sr. B.cino.so, que 
tratou elo melhor systema a adaptar-se no plantio 
da c~ma, det~rminando as ~audições m~is favo· 

Demais, aqui mesmo na prÕvincta do Rlo de Ja
neiro, isto é, no município de Campos, houve 
tempo em que a canna soffreu consideravelmente. 

U11r Sn. DEPUTADO:- V. Ex. suppõe que o mal 
é um e o uni co ? · 

O Sn. FRErrA.s CouTINHo:- O que sei. é qu.e o 
remedio varia, razão pela qual entendo que devo 
dar ao governo os meios precisos para mandai-o 
estudar. 

Portanto, convencido de que a verba que se vai 
votar é mais do que sufiiciente para os estudos 
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28 Sessão em 4 de Setembro de 1879. 

reclamados e de que o mal de que está solfrendo 
o café nn minha província póde propagar-se ,, 
tomar propor~~ões assustadoras, acredito que a 
emenda poi' mim :1prcsentada uíio póde deixar de 
ser approvada. 

0 Sn. FREDERICO REGO E OUTROS SENHORES:- Não 
apoindo. 

O ~n. ANTONIO DE SIQU_EIRA:-Isto é uma quest1io 
de cifras, c uma quest:to de fncto, e por conse
qu~nciao nuo apoi:~do de V. Ex. póde ser aqui li-- - ~ . . . 

ne!'ta qu:mlia qne se pretende votar para a pro- . R. XTONIO DE ~IQU~InA:- m o nao er co~
vincia de Pernambuco, foi que obrigou-me a to- nugo os dados· que. tomei nos balanços aa receita 
ma•· a palavra, porque isto nada mais importa do e _despeza do Impeno, de dez ann?s pass~dos para 
que a qu:~si inntilisação desta medida (Apoiados e I ca, pa_ra prov:11' a V. Ex. que. amda nao houve 
1lào apoiados). , U!_l1 so anno em que ~ provmcw de Per?ambuco 

Estou certíssimo de qnc, quando o nobre :mtoi· I ll<~~ figt~r:,sse na. rece~ta ge_ral do Jmperi_o_ com a 
do projecto fez este pedido, calculou as despezas x;tl~IOr c,fra de trJI.m~o:s, assul_l como relaLn·amente 
necessarias para 0~ estudos em questão... e • qnella que meno:s despende. 

O SR. BeARQUE DE MACEDO:- Apoindo. 
R. • :NTONIO DE IQUEIUA:- . . . e, ze a OI' 

como é do.' cofres public:os, elle não hnvia de pedir 
1.tm:1 qun_ntia muito ~uperior, que chegasse_depois 

' ' . 
sentadas. 

Niio pareça ua minha p<1l'1C egoísmo provinciano 
t r votndo contra n emenda do nobre de utado 
assim como de outras que aqui se ::~prescntar::un. ! (.4.poiados). 
O facio de serem as províncias todas irmãs nn I __ 
unWo do Imperio, n"iio justificn a jg·naldade na dis- ! o_ Sn. C.\l1LOS Ar.r.oxso ]' OUTUOS SEXHOUES :-:!.\ao 
])ensa do auxilio, quando ellas soffrem desigual- l apowdo. 
mente. 1 O Sn . .ANToxro DE SIQFEIJt\: -A importação dos 

O mal que se acaba de apresentar em Pern:nn- chins .... 
Jmco, amcaçnndo inutilizar completnmentc a safra o Sn. Lmz FELIPPE :- E' um beneficio para 0 ~o assucar, é um mal que data de pouco tempo c 1 que só agora se apresenta com uma generalidnde su · 
t.;::J ue de feito hn de influir poderosamente na O Sn. AXTONIO DE SrQliEIIU :-..• si esta impor-
receita gera o <..st::~ o p01a os • taç:10 ( er os rcsu t:H os qno «?Sjlera o Jonra o ml-

0 SR. FREDERICO REGO: -l\Ias a asst>mbléa pro- nistro do:; cstr::mgeiros. 
vincial não póde tratar desta ucstão ? O Sn. Lurz FELil'PE:-Par~' o llío Je .Jmwiro e S. 

O Sn. ANTONIO PE SIQ!'EJRA:-Respondo a V.Ex.: 
nunca usei da l)a\avra nesta cam:1ra que nüo pro
icsia•se ronLm o svstema de tutela administrativa. 
qne nos J'egc; en1 política ,; este o meu prinei 11:11 
~)l'ograrnma .•• 

O SR. FREDERICO HEGO :-De todos os libernes. 

Pt1U o; na· a UWJS •••• 

O Sn. A~T0:\'10 DE SIQüJWL\ :-••. porém que.· 
não são n!JsolutamenLe espc·ados por mim; si se 
realiz:~r o qne V. Ex. cspent, será mais um be
neficio para a lavoura ilO snl (apartes), c eu declaro 
a V. Ex. que nesta parte, nesse projcclado bene
l1cio, ,,sLimo q ne o norte ligure mais unw vez de 

O Sn. A.--;TOXIO DE SIQUEIItA :- ..• é a desceu- desherd:~do, porque o norte não precisa do tal 
trnlisa<;ão administr<~tíva, para qne a cada uma das immigr<~ç~o chineza (apoiados), o norte não a 
provincins se entregue o cuidado dos ~eus pro- I deseja, o norte a repeli irá ( .4.poiados e apartes). 
t>ri•·S negocias. Quando, 81·. prc:::idente, o governo lembrou-se 

o ~B. FREDERICO REGO:- E' cxnctamen te por isso de co:1Lr~.tar c~m ,o Banco do Brnil um fav~r par:• 
que estou lembrando 0 alvitre a la'ioUI.l, n~o .c I~B:lbrou do n,orte (aptados e 

< • • apartes) que nao partiCtpou nm so re:;J d<~quelles. 
O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA :-E V. Ex. com- , 25.000:000~ da c:Jrteira bypothecari:J (-<1poiados). 

prehende · que, como pernnmbucano, cu devo ser Quando o go,·erno tem despendido rios de di-
talvez o mais intercssrdo na descentralisae~o nheiro ):Jra eolonizar o lm erio.n5o se lembrou do 
administr:11iva, porque a minha provincia é norte, que não tem um sü colono destes que têm 
aquclla que figura na receita geral do Imperio custado ao Estado tnntas sornmas :tvultadas 
com unia cifra lll[IÍOr de trilmtos : figura niio só (Apm·tes). 
com uma quantia muito superior, rel11tivamente Eu declaro :í camara qne quando se discutiu em 
ás outras [lroviucias, na receita geral do lmperio, 2.a discussão este projecto não me nchava neste 
corno tambem relativamente :í despeza que com recinto, e no outro dia a conta que deram os jor-
ella se faz. naes l1a di!;cussão havida caugou ·me a mais des· 

o SB lGN~CIO hlA.RTINS:- N=io apoiado 3ffra~avel sorereza, porque vi regatear·se (l pro-
• - · ' ~ • vmcia que mais concorre para os cofres pubhcos .• 

O Sn. ANTONIO DE ~IQIJEIRA :-Pernam!;)uco é e que tem sido desherd::~dn dos favores em relaçãü 
de todas as províncias aquella que mais concorre aos tributos que paga, uma quantia tão insigni-
para os cofres publicos. ficante (.4poiados e apm·tcs). 
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Sessão em 4 de Setembro de 1.879. 29 

' ' xilio destn n:tturezn (apoiados), e outro futuro, 
por certo, lhe sorrirt't; outra será a sua prosperi
dade (A.poiados). 

UM SR. DEPUTADO :-0 norte· é só para dar 
sangue e dinheiro (Apoiados). 

OuTRO Sn. DEPUTADO :-No mesmo caso está o mal 
do caré. 

O Sn. ANTONIO nr:: SIQUEIRA :-0 mal do café já 
.. . i ... 

feito este estudo por incLUnbencia do govcr1;0 o 
Sr. Capanema o fez espontaneamente, e creio qne 
todos aceitam os resc.ltados deste estudo como con· 
tendo a veraa. e. 

O Su. FnEDEIUCO REGO: -Então não é precisa a 
commissão. e portanto nüo é precisa " verba de 
00:00i);)0 o. 
O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-E em todo o caso 

não é um mal que agora se ost:nte com gravidade 
para reclamar uma medida urgente. 

(Apartes.) 

u Sr. Malheiros :-Sr. presidente, acho 
que este debate vai-se prolongando e apaixonando 
mais do que comporta a sun ma teria (.Apoiados). 

U:~IA voz :-Já se falia em federação. 

O nobre deputado, justificando o seu projecto e 
ouvindo ap:ntes c1n opposição ás suas idé11s decla
rou que se tratava de uma calamidade publica. 

Creio que isto em sufficiente á comprehensão 
da camara de que com effeito este mal era uma 
calamidade publica, para votarmos ou deixari::!OS 
de votar o projecto (apoiados), e niío d11r Jogar a 
um prolongamento ao debate e a uma certa paixão 
que nelle se vai introduzindo. 

Quando foi apre~entado este projecto eu mandei 
am en1 uma emenr a com o 1m e au oriza 

governo para estudar outrn cal.1.midade puiJlica, 
isto é, um mal que a~ac~ a provinc!a de Mato , . 
peste que dá no g<~do cava Bar. 

O Sn. FEttcro DOS SANTOS :-Uma epizootia. 
R. ALHEIROS :- ma eptzoo w que pe 1rei 

licença ao meu nobre amig-o, deputado por Mina~, 
que é entendido nestas mnterias, para cbamnr de en
zootia e não epizootia, porque é o mal que per
dura ha muitas dezenas de anuas naqLlella provin
cia. 

O SR. FELICIO nos SAJ\TOS :--E' \erdndc. 
O Su. MALHEmos:- Portanto~ Sr. presidente, 

tratando-se de uma cal~m~dade publica, como é 
' . 

- sua fonte principal de producçiio e riqueza, en
u~r Sn. DEPUTA.DO:-Isso é mna censul'a que o tendi (}Ue devia apresentar uma emenda neste 

nobre'lde utado faz a si mesmo. sentido. 
O SR. ANTONIO DE SrQUEruA :-Declaro a V. Ex. . x. sa e e a casa que tem avt o a guma 

e á camnra que em meu cspirito nbsolutamente confusão em certas votações; na oecasiào em que 
não se :mínlwm sentimentos egoístas de provincia, votou esta emenda eu tinha-nw retiraclo por al
e ~ol.Jretudo quando sentado nesta cndeira de re- guns momentos do salão, e soube depois por um 
Presentante da nnc •. ão. Si, porem, os acontecimen- nobre deputado que a emenda tinha c:lhido no 

meio dessa mesma confusão. tos, ou a imperícia dos nossos estadistas,concorrerem 
pura se e~tabelecer differença profunda entre norte Ora, entendendo eu que a eamara não tinha pre 7 
c sul do Imperio (apartes); si ns condições de ri- tado bastante attenção a e~ta mrnhct emenda; resolvi 
qu.·za, si u maior prosperidade que neste paiz in- restabelecei-a agora e pedir a attt>nçi10 d;t c:J-:n par~t 
feliznH~nte resulta quasi exclusivamente da acção ella, visto que considero-a de grande importnncia, 
do g"overno, se torn;u· mais saliente nesta região do ou pelo menos de tanta importancia como é o mal 
Imperio, ou ~i para ;~qui fôr entornada pelo go- que ataca a canna em Pernambuce, na B::~hia !' 
vern,, a corrent1~ !la fortuna, declaro a v. Ex. que outras provincius do norte e o café nas. províncias 
não conhecerei para a província de Pernambuco do sul. 
outr<1 politic:1 que não seja a bandeiL·:1 da federa- O Sn.. FREITAS CouTr.il.'liO: -Então a verba não 
(jiio; e ('Stou convencido que quando esta fõr chega. 
llasteada em r l da a va - a inci t a 
divisão de- partidos, e que não tem produzido ne
nhuns resultados serias de vantagem para a a.u
tvnomia das proYinchls, ba de desapparecer para 
se abrigarem á sombra da b;mdeira federalista to
dos os pernambuc;mos patriotas. 

(lluittJ bem ; rnuito bem .) 

o Sn. ZAMA :-Eu nunca quererei a federação. 

O SR. JosÉ MARIANNO :-E eu pegarei em armas 
1JOr elb (1·iso),porque é o meio facil de resolver as 
tJUestõcs. 

• :>.-
oavir com franquezà a minll~ opinião,- et~ direi 
que para os estudos a verba de 200:000;$ e mais, 
que sufficiente. 
· Por exemplo, lembro ao nobre deputado que para 
estudar o mal que aillige a província de Mato 
Grosso, bastava que o governG mandasse uma 
pessoa autorizada pelos conhecimentos, por exem
plo, o Sr. Couty, lente da escola polytecbnica du
rante as ferias O que é que o governo despendia '! 
200 contos, 20 contos, lO contos? Não, certamente. 
Por este modo podiam se estudar os males que 
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30 Sessão em 4- de Setembro de 1879. 

di 

que, lla dezenas de mmos, affecta a principal 
fonte da sua receita. 

Assim, restabelecendo a emenda, tenho a honra 
de offerecer á consideração da casa, e espero que a 
ca.mara, attendendo a estas razões, que julgo pro· 
cêdentes, concordará commigo que esta emenda 
deve passar, a passarem as outras que dão meios 
ao governo para estudar as calamidades publicas 
em outras províncias do Imper10 (Apoiados). 

O Sr. !.gnaeio :r.iartins tencionava dar 
u seu 1oto silenciosamente contra o projecto em 
discussão ; mas o no]_lre deputado por Pernam-

proposito. 
Si o mal que acommette hoje a canna de Per

nambuco é uma calamidade como o nobre =ae m-
tado affi.rma,o governo não precisa .de autoriz3ção _ 

O SR. BuA.RQUE DE MAcEDO :-Só quando as ca
maras estão encerradas. 

O SR. !GNACIO MARTINs observa que, quando em 
1.875 ou 1876 pela primeira vez a deputação do 
Ceará apresentou um projecto abrindo um credito 
para soccorros ás victimas da sêcca, discutiu e 
votou o orador contra,porque era uma calamidade 
publica e o governo tinha obri~ação de autorizar 
~ . 

estaria prompto para approvar os credites que o 
governe de seus advers~rios abrisse para soccorrer 

7 C) • l " • 

~O. OOO:Ó005, si tanto fosse necessario,contanto que 
não se sacrificasse uma só vida do norte. Vem 
agora a província de Pernambuco ncommettida de 

· outro mal que os nobres deputados qualificam uma 
calamidade publica. 

Não' comprehendc como a camara possa deter
minar quanto o governo póde despender. Per
gunta em que base se fundou o nobre deput:1do 
para exigir 200 contos ? Como póde S. Ex. asse
gurar que 200 contos são sufficientes- ôu não são 
excessivos~ Niio ha dado nenhum,nenhum funda
mento. nenhuma base em que se funde o nobre 
deputádo para 'pedir essa quantia. . 

O SR. HoRTA DE ARAUJo :-Al)Oiado, o governo 
ainda uno pediu nad~ e está tomando providencias. 

O Sn. IGNACIO l\IARTINS diz que o go>~erno .. - . . .. 

facto, si o considera ou n5oJima calamidade pu
blica e ·si, como díz o nobre deputado pelo 
Espirito-Santo , elle está tomando providen
cias, não se póde resolver cousa alguma sem que 
elle nos communique o resultado das providen
cias que adaptou. Si o nobre deputado pedisse a 
quantia necessaria para remediar esse mal que 
reputa grande para a província que vive da la
voura da canna, declara que votaria pelo projecto; 
mas com esta determinação não póde votar. 

O SR. ANTONio DE SIQUEIRA diz que o governo dos
penderá até essa quantia o que fõr necessario. 

O Sn. IGNACIO MARTINS pergunta: e si pelo es
tudo resultar a necessidade de se pedir mais? A 
camara estará encerrada e o governo não poderá 
vir pedir novo credito. Era mais facil que os no
bres deputa~os autoriz?.ssem o governo a despen-. ~ 

Sente realmente ter tle dar o seu voto contra 
este projecto, sente principalmente porque o no
bre deputado por Pernambuco acaba de levantar 

i na casa u 1a an e1ra e separaçao .... 
O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Não apoiado. 
O SR. IGNACIO MARTINS S. Ex. faz votos para a 

separação do norte. 
Declara ao nobre deputado que não o póde 

acompanhar ; para o orador, todas as províncias 
são iguaes, quer do norte quer do sul. S. Ex. 
considera a província que tão dignamente repre
sent.e separada da commu.nh~o do. paiz : ig~aes 

"' votos quando se trata de soccorrer esta ou aquella 
província do Imperio (apoiados), e permilta o 
nobre deputado ue lhe din-a ue a rovincia ue 
::; . • x. representa e a que a que recebe mais 
garantias de juros de estradas de ferro. 

O Sn. ANTONIO DE SIQlJEIRA. :-Não apoiado, é a 
Bahia. 

(H a diversos apartes.) 
. Esta é a questão. Todas as IJrOYincias . fazem 
parte do Imperio; e nós somos representantes, 
não desta ou daquella província, mas da nação 
brazileira; nesta ualidade devemos zelor i(.l·ual
mente os mteresses e to as as províncias. Esteja 
o nobre deput<Jdo certo de que não encontrará 
n:nnca da sua parte má vo~taae para as proviu: 

' ' ' sempre promplo a auxiliai-as em tudo que ellas 
necessitarem. 
. Encerrada a discussão, foi :tpprovado o projecto 
c a emenda do Sr. ;\Ialheiros. · 

O §r. Buar<IUe de l'Uacedo (pela 
ordem):- Está em ordem do dia, ha muito tempo, 
um projecto solJre pensões. que não tem discus:;ão; 
é o de n. 76 deste anno. Peco portanto a V. Ex. 
que consulte a camara sobr"e si consente que esse 
projecto seja votado de preferencia. 

O Sr • ..Joaquiu1Nabuco (pela oràem): 
-Desejava saber como se compõem estas listas de 
commissões que têm de ir ao Imperador, porque, 
segundo supponho, tem sido estylo não serem 
c nt m J! • s " 1 • ::- • '· , 

devo dizer que quanda se trata da indep~ndencia 
do Impcrio, a opposição teria muito prazer de 
fazer pnrte de qua1quer commissão. 

O SR. PRESIDENTE :- Estas commissões são or
dinariamente nomeadas, conforme os nomes que 
primeiramente occorrem ao espírito, sem que a 
mesa tenha em attenção as opiniões políticas de 
nenhum Sr. deputado. · 

O SR. Jo.-I.QUilii N."-Duco :-Estou satisfeito. 
Posto 3 votos o requerimento do Sr. Bnarquc de 

!\In cedo é approndo. · 
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Sessão em /i. de Setembro de -1879. 31 
:-:-=== -- -===========================.:::: 

Entra, portanto, em 2." discussão e é ~pprovado 
o projecto n. 76. 

O Sr. Buar<JUC de ~Iacedo requer e 
obtem dispensa de interstício para q:ue este pro
jecto entre jú em 3. a discussão. 

E' upprovado o requerimento e bem assim o 
projecto e remetLido á commissão de redacção. 

r 
eoncessão do vai! e do Xingú. 

O §r. MeU:o e &lvint requer o encerra
mento da discussão, 

E' npprovado o requerimento. 

O §?t~. Sald2nhn ~iarinho·requer YO· 
t:1ção nominal. 

Procedendo-se á votação do requerimento o 

O Sr. Zama (pele~ o1·dem) :-Eu sou sempre 
purlidario da~ votações no:1~inaes, quando entendo 

~ . u l • 

trata, lJOrem, de questões que, quando.muito,podem 
ser {:Onsidcradas pelo lado do interesse particular, 
nuncn me )resto a votar nominalmente taes ues-
tões: ~~, como vcriilquei, que não havia mais de 
29 si·::;. uelmtados que approvavam a votação no
minal, uso do meu direito, reclamando de V. Ex. 
rme de novo verifique si rc:1lmente a camara. quer 
5 votarão nominal; porque si a cmnara resolver 
assim: tomarei a responsabiliuade do meu voto 
diauté d<l carriara, da minha província e do paiz, 
respondendo pelo modo porque entendo que devo 
responder. O que ou não q~e~~ é .que .c1u!3m quer· 
que seja imponha a sua. o~mw~ a ma!orra da c~-

i ' ~ã . .. 
nobre deputado (Apoiados). 

Procede-::::e a contra-provu, declarando o Sr. 
presidente que se devem levantar aquelles ({Ue 
voturarn contra. 

VozEs :-Estão no recinto alguns deputados que 
n::to tomaram parte na primeira votação. · 

O Sn. PnESIDENTE :- O regimento prohibc que 
votem na verificação os senhores deputados que 
acaJJnm de entrilr no recinto. 

O §1• ... Joaquim Na.huco (pela ordem), 
deelnra que como o ::~cto da votação nominal ficou 
completo, pede que o Sr. presidente faça um ap
pello aos deputados que não estavam presentes, 
para que _se 110ssa verificar quem votou. 

. •. . aosepoe 
eximir de votar. 

0 Sn. JoAQUU.I NABUCO :-Não apoiado; é Ve• 
ri fi cação de um facto completo. 

O Sn. BEZERRA DE :à'IENEZES:-Declaro que não 
estava presente na :1. a votação. 

O Sn. PRESIDENTE :...:..os deputados que não esti
veram presentes na :1. a votação queiram declarar 
seus nomes ; o Sr. Bezerra de l\Ienezes já fez a sua 
declaração. ( Depois de alguma 'Ra~!Sa. ) Havendo 
declaração de um só deputado, ficam 35 votos ; e 

dando a verificação resultado negativo, segue-sê 
que não passou o requerimento para votação no
minal. 

E' portanto posto a votos e approvado o projecto
em 1. a discussão. Passa á 2. a 

guinte 

.DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos que votamos contra a approvação 
da concessão feita pelo ministerio ~a agricnltur•t 
para a exploraçao do valle do Xmgu, e para quo.· 
tivesse lagar a votação nominal. 

Sala das sessões em 4 de Setembro de !879 .
Joaquim Nabuco. -Saldanha l}Iatinho. - .. :-1/fons o · 
Pcnna.-J. C. Azevcdo.-Franca Carvallw.-G(t· 
vicio Peixoto.-li'Ianoel Pedro.· 

E' encerrada a discussão c approvado o projecto. 
E' appro,rado sem delJate em 2." discussão o pro-

. ccto n. 282 theatro normal . . 

O Sr. José Caetano pede uispensa de 
int~rsticio para que est.c projecto ~~tre em 3. a dis-

:"' .. 
Entra em 2. a discussão e é approvado o ~ro · 

jccto n. 261. ele i879 sobre o meio soldo ele D. Lau
riaM Rosn Candida Rig-neiro Duarte Drummond,e a 
requer~n:ento do Sr. Cesari? Al~im é i!ispep.sado o 
intersttcw para entrar em 3." d1scussao e eappro
vado e remetLido á commissão de redac~ão. 

Entra em 2." discussão e é approvado o projecto 
n. 271 de 1879, mandando rcadmittir no quadro 
effectivo o eirurgüio Dr:Florencio Francisco Gon-

A' requerimento do Sr. Horta de Araujo entra 
immediatnmentc em 3.a discussüo e é approvado . : .... :- :"" 

O Sr. Cesario AJ:vim (L" secretario) 
requer, e a cnmara appr~va, a Inversão à~ ordem 
do dia, de modo que a d1scussuo do cred1to pnra 
a missão <Í China, continue hoje de preferencia 
ií do credito do ministerio da mat·inha. 

Entra em 2." discussão e é sem debate approva
do o projecto n. !70, sobre a direcção da esta
tística. 

A pedido do Sr. Bezerra de Menezes entra im
mediatamente em 3." discussão, e é approvado 
para ir á com missão de rêdacção. 

Entra em 2." discussão e é sem debate approva
do o projecto· n. 279, sobre a promoção do tenentr 
José Ignacio Ribeiro Roma. 

A pedido do Sr. José Marianno, entra immedià-
tamen e em ." 1scussao, e e approva o. 
· Entra em 1." discussão e é approvado o pro~ 
jecto n. 285 de :1879 sobre o fabrico do fio do sar-
cocarpo de coqueiro. · 

São successivamente approvadas em 3." dis- . 
cussão e remettidas á commissão de redacção os 
projectos ns. 257, :185 e 253. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDElt DO DÍA. 

Continúa a discussão do credito para a missão 
ú China. 
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Sessão em 4 de Setembro de 1879. 

O Sr. ltlartim FJ.•aucisco:-Sr. pre
sidente, :l[lezar de doente e retirado. ha muito da 
tribuna em consequencia de moles tia, vejo- me 
obrigado a e:;forçar-me para vencer este ob~taculo 
para de~empenbar o meu dtwer, discutindo um 
f ....... 

do Imperio c mnito especialmente p:1ra a l:.vourt~ 
da minha província. 

Bra!:OS e capitaes, eis :1s duas grandes ncc •. •ssi-
a es que a avoura so ICI a e, Irei mms, que 

ella tem o direito de exigir para bem desempenhar 
o seu dever augmentando a reódt~ do Estado. 

Senhores, e<t:mws em present~a de um gr;!Drle 
problema: no prnzo maxillhl de dezesete ou dezoito 
annos deve ter cessado a escravatura. Estancada a 
origem della pel:l lei que em:1ncipou o ventre li
vre, é claro que não ped,·mos contar com a conti
nuaç5o deste auxilio aos trabalhos da lavoura. 
_Cun~pre, pois. que o governo e povo brazileiro 
• ' ,. ·• .• -. .. ' ' (r A 

trabalho e~cravo para o ~rab:1lho livre ; que o go
verno empregue os meios ao seu alcanct•, p:•ra 
que e"ta transiçfte se dê su:1Ve ~ não rep••ntina-
men e, e com us ma .es que e_ a aearretou nos 
Eslatlos-Unidos na luta entre a raça que se livrou 
e a q~e jú era considerada ~ivre. 

' J , 

den~os lançar m5o para remediar o mal"! Temos 
porventur:1 a C'S!'Olha desse,; meios? Não. Em mi
nha opinião antolha-se como fatal o emprego dos 
coolies, quer sejam chins, que1· indialicos, como re
medio immediato que devo ser :IJJ(llicado ao m;d. 

Onue havemos de ir buscar o brdÇO para 11 la
voura e para a,.; nuSS:;!S outr:1s industrias? Have
mos sem du 1•ida de aceitar ~. lei economicn e ir 
procurar o braço onde l'ôr mais numeroso e onde 
se o puder obter a re~o mais barato A Joiados . 

l ao ha na~ão alguma no mun o que tenha a 
popul;1ção maior que a China. 

Os estalisticos oscillam : chegando alguns a 
, ~ / • • :- I"!' • -

O Sn. l\IAnTilll FRANCisco:- Louvo muito e res
peito as intenç.ões dos meus nobres collega.; que 
auceiam por uma colonisa~ão m:1is adi<mtaun; mas 
eu chamo-os para o regimen dos f:~clos c lhes 
pergunto : o que temos conseguido dos g-randes 

: u. .. ~ •· .. 

·temo~ conseguido é gastar eli1 pura perda cerca · 
de ao. 000: OOOS, quasi em pura pe1·da I 

Não digo que será impossível conseguir resul-
a os; mas azem-se m1s er, uma lliOt IIcaçao car

deal na nossa legi~larão, grandes melhor;mlentos 
no nosso sp:tcma de vi<1çiio pura fJUe possatuos 
obter a colunis::ção eu,·olJéa. 
o~ nobres dt•putados que impugnam a minha 

opinião citam-nos de continuo a Austr:iliu e os Es
tados-Unidos ; mas pcrg·untar-lhes- hei : estão a 
Australia e os E:; ta dos- Unidos nas Cllndiçõcs em 
que se acha o Brazil? Lutam co:u as me~mas difli
culd~~~s pa;·a ~btcr a e111igratü~ l'Urop,~a? Não; as 

emigração chineza. As condições da Australia ~üo 
as mais prosperas qu~ é possível. 

Esta calunia, que começnu por ser conto de ban
dido::, que foi primitivamente po1roarla pelos con
victos, é hoje uma rolonia moralisnda~ gozando de 
um regiml'n parl:1mentar liberrimo, com cid;~des 
que pro~peram, com grandes vi:lções ·rcrrcas, com 
a(Jerfeiçoadas situações <Igricolas e espeeb!f:,eitte 
pa~toris, porque esto é a indus!ria que alli prera-
Iece. _ 

Orn, como comparar o Brazil, que to~m gasto 
rios de dinheiro para obter a emigração europétt, 
com <I Australia e o~ E~tados-Unidus, que espon-

' ;( .; (. . 
3~''~fl~~~l~tam outros-os-sem;-calculDs de A50-a- -·-=os Sn~. GALDINÕ D • .\s NEvEs E FEr.IciO nos S.\:XTos 

Esta P·~mia~ão, isto está demon~lrado pelos f a- li;~ o apartes· 
dos, é laboriosa, ordeira, c economica; e admira o Sn. i\IAnTBI FnANcr~co : -O meu nr:nnnento 
que se l<mce em rosto aos chin:', como censura, pro,·n que os Es!ados- Uni dós e a Australia c~ tão 
estas condições em que se acham, e que são ver- em cundiçõ•.•s muilo m~tis favoraveis do que oBra
dadeiras qualidades dignas de elogio. zil, que preci:;a, em I';~ !la da emigrat;iio européi.l, 

Accumul~1dos em terrllorio iosutliciente quasi obter uma outrn qualquet'. E irei ~ilém. 
para <~ sua manutenção, no Iittoral soiJretudo, os . s nobres deputados sabem perfdt:1mente que 
chins empregam os maiores e8fortos vara pode- na Austr<~li~l e nos Estndos-Unidos os chins abun
rem sustentar-se. darn, e é preciso nté empregar contra clles leis 

E' exacto. A. populat_:ão operaria da Chinn, ~lrohib!tivas. N~ Australia, 110r exempl_o, lan~:.a·s~ 
afjuella que se entrega ao trabalho manual chegn :J.In_a hbra s!el'lma_ sobre: c-abeça de clum que ah1 
até a residir em botes, em escaleres e em ilhas resJdP, para u,_,pedtr qne elles se entreguem aos 
tluctuantes; mas tudo isto o que dem0nstrn ? pequenos offi~I?S- _ _ 
Demonstra que os chins sabem travar a o-raude Mas o que e 1sso senao uma demonstra<,;ao de 

• . • r • ' o e() chim é um tra alhador lalJori so e e ono-. 
recem, tornam-se notaveis por sua mico? Estt~mos nós em condir.ões de repeli ir tra-
trabalho e economia. balh;1dores porque são laborio.sos e economicos?-

Estas qualidades são para Iouvnr 
CellSU!'ar. 

Ternos a concurrencia entre o chim e o europeu? 
e não para Não absolutnmcnte. A emigração européa esqni

Eu pois nada receio da colonisação chineza. 
Nós tratamos de importar o chim como Im1ço 

do tn1balho, como substituto do braço csc1·avo, 
como remedio immediato para que a lavoura uão 
pereça. 

O Sn . .l\IonEmA DE BARROS (ministro de estran· 
.'}eiros):-.Apoiado. 

va-sc para vir para o Braz.il, e, si vem, é em muito 
pequenas proporções. En trctanto, precisamos de 
braços em grande esc-ala. 

O Sn. GA.LDINO DAS NEVES: -l\Ias V- Ex.. deve 
dizer porque n5o vem a emigra tão européa para 
o Brazil. 

O Sn. l\IARTm FIU..:.\CTsco:- E' preciso uma mo
dificação geral nn legislação, para que possamos 
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Sessão em lt- de Setembro de 1879. · 

fazer concurrencia aos Estados- Unidos. Nós temos 
sobretudo a •}Uestão da distancia e dos gastos ; 
nüo podemos construir vias ferreas em numero 
igual áquellns. que tem os Estados-Unidos. 

Nos Estados-Unidos, por exemplo, o nobre de
putado sab~ que ha estrauas do ferro onde se viaja 

' o o 

Veja agora o nobre deputado o preço das noss3s 
estradas de ferro, as uossns elevadas tarifas, e re-
conhecerá ue não Jüdem - · 
Estados- Unidos em ma teria de culonizaeão eu-
ropéa. · · 

Mas,. dizia o nobre deputudo, que com a intro
ducção do el<3mento chim o paiz fica riu barbnrizado. 
E' o contrario; não attendeu o nobre deputado 
para immigração annual que vai da China para a 
California em proporções tão mini mas. Em :!.~75 os 
ehins que immigraram para a Cnlifornia ascende
ram apenas a iO rr:il e tantos e no anno de 1876 a 
22 miL E, sj para os Estados-Unido~, a immigrnção 

~ - , 1 is-
tinctos adver~arios qne o seu receio é infundado, 
em rel:~ç5o ao nosso paiz, que se acha em condições 
di r~as. ; • - •· · 
de rúrma tal que transformem o c:m.\cter e os 
habitas de uma_ população de H milhões de habi
tantes, como nos temos. 

o · • , • naço c i 1 ap i-
cado ái:i diversas industrias ella é conbecidn. Lem
brarei aos nobres deput::tdos não só :1 opinião de 
vario3 jornaes inglezes, o Times, por exemplo, 
como t::unbem ~lguns trabalhos feitos pelos chins. 
A metade da estrada do Pncitico foi construída por 
chins; para trabalhos feitos no isthmo de Panamá 
for:Jm chamados chins; a extracção elo guano é 
feita em grande parte por elles. Os trabalhl)s de 
agricultura nas coloni<1s inglezas tnmbem apro-
r itn ~ · · · · · "rr .-

chineza ~~uxiliou notavelmente a agricultura' da 
ilha d~ Cu!Ja Eu poderia mesmo ler alguns ex.
trDctos dos jornaes, ma:; os ra c tos não são contes-

Receiam os nobr·cs depuk"ldo,; em um f11turo 
remoto o cruzamento da rat_:a amarella CD!ll a ra~a 
cauc::~sia. Nao me pnrecc qne haja motivo para 
esses receios, e direi de passagem alguma cousa 
neste sentido. E nem é este o ponto importante 
da que~> tão: o que se fnz indispensavel é Dcudir ao 
moi da :~gricnlLura, mal que tornot1-se imminente. 

Si os nobr.cs de1mtados apre~entam uma idé.1 
melhor do que a importação dos chins, nós a acei
taremos ; mns com a colonização curopéa não pe·· 
derem os contar. 

O SR. GALDii\O DAS NEVES:- Qual é a razão 
por que e!la vai espontanenmente para o Rio da 
.Prata? 

R. .A.RTilii •RANC!SCO: - m pr1meiro legar 
o nobre deputado vê que isto pôde depender da 
nútior ou menor liberdade da legislação; mas o 
nobre deputado tambem vê que não é um reme.dlo 
que se faça de momento, modificar uma legisla
t.:ão inteira. Em segundo logar o nobre deputado 
sabe que a colonização do Rio da Prata tem dado 
bons resullados nas grandes cidades ; mas nas fron
teiras, Deus livre os colonos que vêm para o nosso 
paiz soffrerem o que elles lá têm soffrido. As inva
sões dos indios tem-n'os obrigado muitas vezes a 
immigrar para o Brazil. 

A.. 5.-TOll:O Y; 

Nós gastamos grandes sommas com a immigra
ção européa, mas infelizmente os resultados não 
correspondem á vigesima parte dos sact:ificios. 

Com o que devemos contar? Com os mgenuos? 
E' ~em duvida um recurso ;o mas para daqui a ai
guns annos, e an'es de tuuo devemos modificar a 

· a · m 1 ci açao nos pon cs em que c re a rva a 
educaçiio dos ingenuos. · 

O Sn. LounExço DE ALnt;QUERQUE dá um aparte. 
O Sn. Mxnrnr FRA:.\Cisco:-A nossa lei de eman

cipação foi muito mais sabia do que o decreto com 
que Lincoln tratou de abolir completamente a 
escravatura·. · 

E depois da guerra dos Estados Unidos o nobre 
deputado não ignora, nem pódo ignorar as gran
des lntas entre as raças Jiberaes e os anligos se
nhores, a ponto de serem fundadas associações se-
cretas para se os exterminar.· · 

O que é um facto incon testavel é que a agricul-
ura carece c e Jraços c e ca pr aes. omrcm rr 

procurar os primeiros onde elles existem em 
maior numero, e mais baratos. Já lemhrei que a 

o i o • ~ • 

tem em maior numero e mais barato. Ap:ora vou ba
zear a minha opinião em exemplos de diVersos pai
zes, c apontar os meios pelos qunes entendo que 
es a rmpor açao se po c rea 1zar em c;,n 1çoes 
mais favor:1veis. 

Nós temos a Hespanha, a Inglaterra, o Perú, os 
Estados- Unidos. Todos estes paizes fizeram tratados 
de commcreio com o fim de facilitar a immigra~ão 
chincza. · 

Ora, si estas nações estavam em melhores con
dições t:ara obte1· a immigração européa do que 
nós cstumos, é claro que se justifica perfeitamente 
o passo qu_e o goyer1!0 deLermino_a dar de mandar 

o • • 

o governo desse paiz, flUe facilitem não só as trans
acções conunerciaes, como tamhem a importaç:io 
de traballladores. 

Portanto haverá outro nH:io qualquer? Não, 
absolutamente. Si nós não fizermos tratados, fica
remos sujeitos a aceitar como colonos os t]UC 
forem recusados pelas outras natõe~, que têm tra
tados feitos ; e issojá nos acontece~, quando, ~om 
a pretcnç~o de importar tr:~b:-~lhndore . .; da Clnua, 
importamos a lia das poputa~.:ües do littorat da 
China, gente completamente impropria para a 
agricult11ra. Tal mallogro da tentativa feita não 
póde servir de argumento áquelles que impugnam 
as vistas do gorerno, porque, com· certeza, si 
aqui mesmo nós quizessemos recrutar a população 
das praüts para a applicar á a~riculturn, o mal
logro seria ainda maior. 

Mas, disse o nobre deputado por Pernambur.o, 
que f:~talmente a raça chineza importada para o 
Brazil modificaria a nossa ra a e eioraria o esta-
do dell11. Eu sustento uma opinião diversa. "Em 
primeiro Jogar: creio que a immigração difficil
mente poderá vencer em numero uma população 
já estabelecida ha longos :mnos, como já disse. 
En tomo o exemplo dos Estados-Unidos, onde a 
immigração chegou em alguns annos a exceder 
500,000 almas e onde entretanto o elemento estran
f;eiro não predominou sobre o elemento nacional, 
embora fosse importantissimo. Porque si S. Ex. 
attender ás leis da multiplicnção das raças que 
prosperam, como nos Estldos- Unidos, o.nde S. Ex. 
sabe que a popula<:)ão dobr3, creio que em ~5 
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34, Sessão em 4 de Setembro de 1879. 

annos verá que é impossível que o elemento da 
irnmigração supere o elemento estabelecido no paiz. 
Entre nós. sP.rn que a nossa população dobre em 
25 annos, podemos comtudo calcular, pouco mais 
ou menos, que ella dobra de 30 a 35 a_nnos ; e, 

- l ~ , 

• ceita_ a 1eona o no re epu a o por ernam· 
buco, de que o maior numero fatalmente domina 
sobre o menor numero, theoria que eu peço licença 
paradizer que não me parece exact;~, ainda assim 
era impossível que o elemento estavel, cstubeleeido 
no puiz, 11cu5sc em peiorcs condições do que o que 
vem de fóra. Mas a doutrina do nobre deputado 
não me parece exncta; repito. Eu citarei par'l 
contestai-a a invasão dos barbnros crue derrocou o 
imperio romano. Porventura não 6 verd~de que 

.. ,. .. . .- . ... . . 

rosa que seja a immig-ração, nunca o elemento que 
vem para o paiz poderú supe!ar, vencer, predo
minar sol1re o elemento já estabelecido (Apoiados). 

sobre esses invasiwes, modilicando-lhcs o cara~tcr 
e apressando-lhes a civilisação, o progresso? Sam 
duvida, e entretanto os invasores entruyam 
naque e pa1z aos nu wes. 

Eu poderia lêr extractos de jornaes, os tratados 
feitos com a China, que os lenho aq ni todos reu-

• O" • • 1 • 

levando a immoralid::ule ao excesso? E julgam os. 
nobres deputados que hão de moralizar-se os 
negros, ~ó pelo simples f<lCto da emancipação? 
Pois indivíduos que não estão preparados para o 
trabalho livre po~em surgir no meio d~ socieda_de 

. ' 
sem duvida. Si fosse possível trazermos a immi-
gração européa, isto seria melhor. Em :1856 fui eu 
um dos que neste recinto nwis se empenharam-
pat·a que o.;se outorga e uo governo um cre 110 
d~ 6.000:000$ para auxiliar a colonização. Dahi po~ 
d;ante tem-se votado muitas outras sommns, quast 
inutilmente despendidas ! 

Eu não digo que em thcse o trabalho chim seja fr 
melhor, mas nas circmnstancias em que estamos é 
o unico que temos a nosso nltance. Com o pretexto 
de morolizar o paiz, nilo devemos arruinnl-o e col
local-o em condirões de não poder pagar as suas 
divid:1s ~ consti~uir-se calotcir,> em presença do-

' • I ' \. C. "' 

Não temos outra solucão. Infelizmente estumos em 
taes condições ! · 

feitamente a mate~ia; não desejo, porém, cansar a agrícola; obrigndo a corresponder á confiança dos 
attençiio du -cam:1rn (>. apc:nas peço licen':a para meus commit.tentes, não poderia ser nminha opinião 
lembrar a OfJinião do di~tincto econt1mista :Michel siniio um tr:msumpto daquelles; e eu nf:o po

. Chevalier p1·esillente do jury da exposição frnn- derin neste recinto consentir na ru;na da lavoura do 
ceza de 1867, ravoravel ao tn!balho cllim, louvan- paiz e muito especialmente na rui na da lavoura da 
do-o em diversos pontos do g-lobo e nconselhan- província de S. Paulo. 
do-o. Citarei tambcm, muito de passugem. alguns Voto, pois, pelo credito do governo. 
:.mtores modernos, por exemplo, William Dickson. 
Elle não é ravor:wel; em regra, ao trabalho chim; (Muito bem; mnito bem. O omdo1· é comp-rimen-
na su:1 obra A. Nová A.me1·icct mostrn-se desftlvora- taúo.) 

enqontram out~o braço mais pi·~mpt~ e ffi<Jis ba- reparo,· mas apresentou-se Ü'm defensor, o nobre 
rato do que 0 chim. ·· Sr. L o secretario. En não sei o que pensar. 

De duas uma: ou S. Ex. quiz defender o nobre 
Os chins são evidentemente mais intelligentes ministro e ns suas idé;.s, 0 neste caso conviria c 

do:que a raça preta, porque os chins constituem convirá que se empenhe na que.;tão, que venha 
uma raça civilisada. E' um:~ civilisação que parou discutil-a e na tribuna defender as idéas do nobre 
em um ponto, que se immobilisou; mas inquestio- ministro, ou S. Ex., 0 nobre secretario, foi tal vez 
navelmente a China representa no progresso hu- levado pOl: uma especic de prevcnc.ão para .com
m::mo uma c i vilisacão ndiantada. 

Grita-se contra ã immoralidade que nos póde migo. · ·-
vir da immigração chineza; mais nã.:! a temos nós O Sn. CESARIO ALYIM C :1. o. secretario):- Não 
com a existencia da escravatura, e em muito maior apoiado. Não tenho prevenção nenhuma com o 
grão? Nós não aturamos ·o negro nas fazendas, nobre deputado. 
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O Sn. GAtnrNo DAS NEvEs:-... lêvado talvez 
P~r: umas bisbilhotices ~o papagaio (ltilaridade) que 
d1z1a que, quando aqUI se faz sessão sem numero 
legal, eu vou contar os chapeos. (Hilaridade pro
longada.) 

. ' ' mais :to quarto dos chapéos, e depois deste boato 
eostumo até guardar o meu chapéo na secretaria 
(Hilaridade). 

O Sn. CEsAnro AtVIM (L• secretario):- E é dif- · 
ficil contar os chapeos. · · 

O Sn. GAtDJNO DAs NEVES:- Sendo poucos, uRs 
30 por exemplo, é fadl. 

O Sn. ZA~rA:- Podia haver chapeos alugados. 

O Sn. GALDINO DAS NEVE:5:~Entro na questão. 
Sr. presidente, como ha pouco disse, não subo á 
tribuna pelo de:::e·o de a Jresenlar-me como r -

or: nao ten o dotes oratorios, reconhe~:o-e (Nilo 
apoiados). Não tenho pretenções, e venho apenas 
á tribuna obrigado, e sómente nestas materias 
mais importantes. A primeira vez que fallei, foi 
para combater os impostos; a segunda, para com
bater um projecto, que hoje teria de entrar em 
discussão, mas que creio ficará para am:tnhã, re
lativamente á retirada das fabricas de cigarros, 
para os suburbios desta cõrte. 

Julguei que era do meu dever defender esses 
• a ' • ., . ~ 

nessas fabricas. A terceira vez que fali e i foi nu 
magna questão que faz objecto princi pai sinão o 
unico do ron-ramma do ministeri ·- · 
co.nstJtucional. Fallei ultimarnente, por :1lg-uns 
mmatos, sobre o credito de 200:000$, destinados 
ao estudo e remedio da molestia da cannn, e hoje, 
Sr. presidente, tomo a palnvra em ma teria que 
me parece de grandíssima imporLaucia, talvez 
mnior do que a da refórma eleitoral. 

O Sn. FELICIO DOS S.u."Tos:- Tem toda razão. 
O Sn. 1\L\nTrl\r FHANCI~Co :-E' um grande pr'J

hlema da lavoura. 
O Sn. GAtDINO DAS NEVES:- Não e ~ó pnr isso, 

é que. se tl"<lta de importar paru este paiz uma raça 
que virá deterierar physica e moralmente a nossa 
sociedade. 

O Sn. ZAJI[A: - Não creia nisso. 
O Sn. G LDI · . , 

pelo que se vê em todos os paizes onde ~lia tem 
sido repellida. . 

O Sn. ZAMA:- Podia ve.r nos paizes onde ella 
- -~em tido entrada ; n:tquelles donde tem sido re-

pellida, não. · 
O Sn. GALDrNo DAS NEVEs: -Nos paizes onde 

ella: tem tido entrada e depois é repellida. 
Sr. presidente, a questão de que se trata p6de 

ser <mcarada ou eu vou encarai-a debaixo de tres 
pontos de vista : sob os pontos de vista antbro
pologico, social e economico. Sob o ponto de vista 

anthr.opologico, é fóra de duvid:t qué esta raça 
detenorada n~o poderá 1:egenerar a nossa que já 
não se acha muito boa. 

O Sn. MAnrm FUA:-.crsco :-E' melhor que a 
preta. .. 
·.o ~n. GALDil\'O DAS ~EvEs:-Não apoiado; não 

d1z 1slo Le Roy Beau.wu· e outros muitos autores 
de nomeada que têm tratado deste a.ssum 1to. 

O Sn. MARTill FnANCrsco :-A China é paiz eivi-
lisado. · · 

O Sn. GALDINO DAS NEVES:-V. Ex. falia da 
China, mas a China é immensa. Pergunto d'onde 
vem estes chins, os colonos que têm vindo e os 
que se esperam? . 

Na China >Ó existe uma raç.a boa, retempcrada, 
é a dos Tartaros ou l\Iandchutls: .estes não vem 
para cá e nunca foram para parte alguma. 

s c uns e os m o-c ws que têm ~ahido para 
os diversos paizes são d3S Presidencias de Bom
baym, .Madras e Calcutá. 

O Sn. GAtnrNo DAS NE\"ES :-0 meu nobre col~ 
lega por S. Paulo acnba de dizer que os coolies são 
melhores do que os negros. 

O SR. GAtnJNo DAS N&\'Es:-Ouça V. Ex. o que 
diz Leroy Beaulieu (Lê): 

• O negro que se torna christão, que toma nossa 
língua e noc;sos costumes, funde-se na sociedade 
em que entra ; o indiano tica fóra della ; uma 
grande accumulação de indianos faz reviver por 
muito tempo esta org<mi~ação nrLificial e ante
social que a nboli~ão da escravatura destruíra. • 

O mesmo auctor accrescenta :>inda: • A noticia 
do ouro na Australia attrahiu os chins apczar da 
injustiça das leis e da inimisade popular. Em :1.856 
existiam :1.8 mil, em :1.8G2 este numero estava tri
plicado. 

nicioso embora trabalhadores e economicos, pois 
tem estas qualidades por toda a parte·onde vão 
procurar fortuna ; m:~s esta raça sem nenhum 
pen~wmento elc•v:~do, niio encnrnudo si não o lucro, 

·e não conhecendo sin~o o \\Oso material é em no::;s:~. 
sociedade, de Ci\'ilil'IIÇiiO OUI."Opéa, de Um borriVe} 
exemplo,de um eontncto llllrigoso, exíwce uma in
fluencia de:'moralisndorn nn Austrnlin. porque a 
população chincza é nlli todn mnsculina, e apenas 
contam algumas mulheres: resulta um deboche 
vergonhoso, vicios odientos que se prnticn em 
pleno dia e que compromettem a civillsnçiiv. • 
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36 Sessão em 4 de Setembro fie 1879. 

Diz mais : c _A im:nig-rn~ão chineza que se fnz em 
grande escal::t, veio njuntar um novo elemento de 
immoralidade. Egta populaçiio inst:~vcl toda mas
culina, estrtmha pela liugua, pela religião e pelos 
costumes, tem enxertado os vícios a:;iatos sobre os 
vicios euroneus e africano~. , 

Vê V. Ex. que Le-P.oy eau teü tz e tz mmto 
tem que a substituirão do af1·icano pelo chim é a 
})eior; e certamente, nem é preciso demonstríll-o. 

,.. .: L • .; o 

os chins são cidlisados, e os africunos não. 
O Sn. GALDINO DAs NEVES:-Está V. Ex:. muito 

eng-anado; esses chins que para aqui v:em não tem 
civilisa~ão alg-uma; só and<lffi passando revista a 
galinheiros (Riso). 

O Sn.. MAr:TIM FRANCisco:- Eslá confundindo 
chins do littoral, com os que são ngricull.ores, 
moralis::dos e acostumudos ao trabalho. 

lia outros a m·tes. 
O Sn. GALDINO DAS NEVEs:- Esses que aqui 

estão tambP.m vieram como muito bons, como 
disse o Sr. Mnnoel Felizardo, que fei em com-
JlllS~ao e a nr ess n o c· , · 
V. Ex. o result:1do. 

O Sn. .M:AnTI!II FnANCisc::> :-Isso não é rnzã.o ; . . 

o 
O Sn.· FELiciO Dos SAxTos :-E nós t!lml>em no 

havemos de enganar. 
O Sn. GALDINO DAs N'EYES:- E o nobr·e deputado 

por S. Paulo que tanto, louvou os g"l'<1ndes tra
balhos que fez· essa corrente de immigrnção nos 
Estados-Unidos, quer ouvir ler a devassa que se 
abriu nnquelle paiz relativamente a esses homens? 
·O Sn. :i'tfARTI:.\r FnANcrsco :-Leia o que diz o 

Times a esse respeito fazendo vêr qüe essa opposi-
çao a 1 n os c Hns para a a i ornia · 
tini a poli ticn. 

O Sn. GALDtNo DAs NEvEs:- Nuo dê o nobre de-. .. . . 
. ' 

questões americnnas, c póde receber -correspon-
dencins de diversos. 

!Ias (juando se tratar de refutar as opiniões de 
Leroy Beautieu~ de Duval, de Cochin, Calvo e 
de outros gr:mdes escriptorcs, não se deve faze l-o 
unic:1mente corn artigos de jornaes e folhetos que 
qunsi ~empt·e são escriptos por interessados. 

O Sn. l\1".\mm F.MNcisco dá um aparte. 
O Sn. GALDr:>o DA.s NEvEs:-Tam!Jem uqt~i te

nho Simonin; mas não se pôde argumentar com 
um 11omem que escreveu apenas impressões de 
viagem. 

O Sn. :u.-~.nTJ~IFlL-\.Nctsco:-Elleesteve tres vezes 
nos Estar! os- Un.idos, e fez parte de uma com missão 
de engenheiros. 
. O SR. G.u;.nrNo D.AS NEYES :--:Aqui não se trata 

de engenharil!, e si elle, pelo facto de ter estado 
nos Estados-Unidos, é autoridade, o Sr. Nabuco 
deve ter muita autoridade, porque tamben) lá es
teve, e no entanto VV. EEx. niio estão de accôrdo 
com a sua opinião. 
·(H, a diversos apartes~) 
}las V. Ex.. :.ttenda; a questão é grave: trata-se 

d_a su)Jstit:uição do trab.alho escravo pelo trabalho 
llYfe .. 

0 Sn. FELlCIO DOS SANTOS dá ~Ul aparte. 

O Sn. l\IAn'f!NS F.nANcisco :-0 que eu quero é 
que trabalhem bem e por preço barato. 

O Sn. GALDINO DAS NEVES :-N:io. é só essa con
dição qu~ deve ser attendid-a. 

O Sn. lluAnQUE DE 1\IAcEoo : -Encare a questão 
. . di s \ 

O Sn. GALDINO DAS NEVES :-Os aparLes tõm-ri.1c 
desviaúo um pouco do meu proposito, mns vou 
vêr si npanho o fio do meu discurso. 

Agunr ar-me- 1e1 para em outra· occaswo tr;1ta1 
da questão debaixo do ponto de vista antropolo
gico, wesmo porqne já llontem o Sr . .ministro de 
estrangeiros declarou qlle sómcnte por compln
cencia vinha di-sentir esta questão, porque elle 
ap_enus tinha pedido o credito e no credito não. 
dizia que era para colonização. 

Aguardo-me pois para em outru occnsirto dis
cutir esta questão, que é para mim de grande im
portancia c a que diz resp~ito 'ao acclimamento 

1 < • 

· Desejarei que nessa occasião esteja presente o 
Sr. presidente-do conselho, })Orqm não só hei de 
discutir os chins debaixo do outo de vista antro-
pologico , como hei de discutir tambem essa 
questão que tem sido abandonada e que é de 
s1~mma . if!1port:.mcia.: que ã colO!Jização européa 

. . . 
O Sr. presidente do conselho disse-nos ~qui que 

um europeu dinnte de um jequitilJá c1esanimnva 
e deitava-se. 
·Não ha tal; é mais facil o chim deitar-se (Riso). 

Todos nós conhecemos a raça teutonica e outras 
raoas fortes, que tem dado provas no Brazil e em. 
todas as _partes paTa onde tem ido de que são cnp<l· 
zes de atirar por terra não um jequetihú, mas mil 
(Riso). 

. ' ' illustres companheiros, que não tivessem fic::do 
victoriosos esses intrcpidos hoUandczes que lá esli
vernm? Sim, essa nac-ão que diz muito bem: •Deus 
fez o mundo, e nós "fizem~s u Hollnnda .• E real
mente assim é pelo arrojo de seus sorprchenden
tes tralitllhos hydraulicós. 

No Marnnhão estiveram t~mbem os holhmdezes 
e francezes. Elles estavam perfeitamente acdi
mndo.s n5o só nhi como em Pernambuco. 

lia pouco tempo, sobre essa questão do Xingú, 
lendo eu um folheto q_ue tenho em casa e que 
gosto de guardar (riso), achei uma cousa, que 
communiquei no meu nmigo o Sr. Nabuco, e de 
que fiquei maravilhado: o X.ingú não é esse rio 
desconhecido, como hei de mostrar quando aqui 
discutir esta questiio; por elle já andaram os boi-
an ezcs, c am Jem o .on e e tsmarc -, que veiu 

ao Braz i! com o Princípe · A]berto e o Conde Oriola. 
A noticia destu viagem foi publicada na Allemanha. 
Nós não sabíamos de tal ; a Allemanha a este res· 
peito sahe m::is do que nós. · 

O Sn. DuAnQuE DE.JiibcEoo: -Não apoiado; já 
se sabia disso aqui na camara, ba muito tempo. 

·O Sn. Gi..LmNo nA.s NEVES: -Estimo muito.: 
Pensei que eu tinha feito a descoberta, porque 
ninguem havia ainda fallado nisto, e desejava pedir 
um brevet d'invention, mas V. Ex. tirou-me as 
alviçaras {Biso). 
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Sessão em 4 da Setembro de 1879 37. 

Mas, como eu dizia, Sr. presidente, o euro1leu 
póde-viver perfeitamente no Brazil, póde affrontar 
aqui os trabalhos. Nós temos colonias que, na ver
dade, são muito prosperas. 

O Sn. MACEDO :--Para que essa demonstração 
esneces:;:ma. es povoara o razi nor e .a 

s~. . 
O Sn. GAtD!NO DAS NEv~s :-Diz muito bem .o 

o • 
de norte a sul; é verdade, não tem duvida, e é 
isto dito por uma autoridade· que é do Instituto 
historico (H i/ar idade )JI'Olonaada). 

Mas já vê V. Ex., Sr. presidente, qae não ba 
essa grande difficuldade ou impossiailiuade, que 
se antolhou ao meu nobre amigo, a quem muito 
estimo. 

0 SR. MARTIM FRANCISCO :-E eu lhe ::1gradeço; 
aprecio muit_o as suas relações. 

Sn. GALD!NO DAS NEvEs:-l\fuito agradecido ... 
à e vir para o Brazil uma colonisnção européa. 
Não, Sr. presidenté, póde vir e tem vindo. 

O Sn. GALDINO DAS NEVES :-E si não tem sido 
aprovei a os os ( m etres que emos gas o e IS o 
talvez defeito dos governos; não fallo deste, nem 
daquelle, fallo em get·al. 

N5o se tem feito este set·viço pelo modo porque 
se devia fazer ; os dinheiros tem sido malbara
tados. 

O Sn. !.IAnTilll FRANCisco :-Tem-se variado de 
systema e nada havemos cGnseguido: 

O ~Sn. ZAMA :-Já vejo que o nobre deputado 
mudou e o iniãc. 

O SR. GALniNO nAs NEVE$ :-Como? 
O SR. ZA!IL\ :-Quando aqui discutimos o- orça-

r . ":'\ . . 
. ' . . 

com toda a verba determinada á immigração. 
O Sn. G.\LDINO I:IAS NEvEs:-Não ha contra dicção; 

V. Ex. perreittn-me que lhe dê a explicação. 
Quando eu disse que não queria que aetualmente 
se gastasse mais um vintem com a colonisa~ão,era 
por dous motivos: f. o, pelo estado em que se acham 
os no~sos. cofres; 2. o, porque realmente esses di
nheiros têm sido mal aproveitados. Eis o que 
eu: disse. O que eu. quero é que promovamos uma 
corrente de im111igrvção cspontanea, como têm os 
nossos vizinhos do Rio da Prata.- . 

O Stt. ~IonEIRA DE BARROS (minist1·o de estran· 
geiros) :-Ensine-nos· os meios ; nós os ~ceitamos. 

O SR. GALDINO DAS NEVES:~ Pois V. Ex:. fique 
certo de que os meios não são muito difficeis ... 

. ' . 
gelros) :-Sem dispendio, não h a nada melhor. 

O Sn. GALDINO DAS NEVEs::-•••• e ostiío indi
cados nu obra do Sr. Dr. Nicoláo Moreira o em 
outra do Sr·. conselheiro Cardoso de llenezes. São 
obras de brazileiros ; eu pretendia ::~precial-as de
pois das obras de estrangeiros, que escreveram 
sobre coloni.sação. lt\ vê V. Ex. qu~ tenhi} p1·es
t'ldo toda a attenção ao ~umpto (apoiados), e elle 
a merece. 

Mas, Sr. presidente, tenho aqui um trabalho 
muito bom do Sr _ Augus~o de Carvalho., no qual 
encontra-se um-a longa tabella de:.todas as .nossas 

coloniàs desde 1.8:1.2 até :1.8i5, o seu estado de 
prosperidade, as que estão .emanCipadas, etc. E' 
um trabalho muito importante que examinei accu
radamente e pelo qual ''ejo que não foi de todo per
did~ o dinl~eiro que se tem gasto com a eoloni-
·" ~ I 

O SR. ZHu:-Fulg-6 muito de'vel-o já um pouco 
mais mQdilic:.~do. 

!S o ~ '- ' 
gamente esta questão. Vamos agora encarai-a de
baixo do ponto de vistá social. 
~ ''i , F' 

demos apaixona:·, porque ella n~o é immediata
mente politicll. 

O Sn. Z.uiA. :- Não admilte mesmo que ninguem 
se apaixone. 

O Sn. GALDÍNO DAS NEVES:- Sim ; é uma questão 
que int3ressa a nós todos ; nella não àa vencidos~ 
nem vencedores (apoiados); o paiz é que deve ser 
o vencedor. Devemos todos concorrer com as 
nossa.; idéas para que se f:~ça o melhor. 

u s eus a i0 os a oppos1çao es am s ·per-
suadidos de que e::ta substituição é má, é pessim:t 
mesmo. 

• I • 

gei1·os):-Mas indique a melhor. 
O Sl\. GALDI:\o DAs NEVEs:-Bem; lá chegarei. 

Encaremos a questão debaixo do ponto de vista 
soei::~l. 

Sr. presidente, como eu ha pouco disse, a nossa 
sociedade já não se acha no melhor pé. Eu uiio 
quero ler, para não fatigar a camara, mas aqui 
está Leroy Beau.Heu, que mostra o estado em que 
fica uma nação ou qualquer Jogar onde tenha per
sistido por algum tempo a população escrava 
(Apoiado.,). · 

Mas, peço licença para transcrav:er ·nQ meu d.is
curso. 

Referindo-se á Cuba diz: • Esta prosperidade 
· industrial tem o seu 'reverso e a este brilhante . ' . ":"' 

sombras espessas e manchas que o ennegreçam. 
E' necessario examinar de perto o estado eco

nomico e sobretudo o estado social desta grande 
ilha. Entiio fica-se sorprendido da fragilidade 
deste•edificio de explendor. A esernvatma pro~ 
long-ada produziu la, como em toda a parte, se.ll& 
etreitos necessarios: a corr.upção na ordem moral, e 
mesmo na ordem econ1>mica, o meio uso dos r.e"'. 
cursos natura<:s do paiz. A3 florestas têlll s.ido
destrnida$ e sacrificadas cá canna ; as min.as d~ 
cobre, as jazidas de hnlha têm .sido ab:md:O
.nadas. 
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38 Sessão em 4 de Setembro de i879. 

Os prados nrtificiaes têm cahido em .descredito, o 
-a-tiuso do:, braços em detrimento dos progre;;sos 
recentes e dos bons engenhos, é um facto frisante 
.e car:tcteristico. ~ 

i'~in:~lmcnte, Y. Ex. sabe, Sr .. presidente, e quasi 
"todos nós sabemos o ue afft!ctn a ·· 
quanto á moralidaàe. 

Ora, me parece um erro trazer 'un1a raça tão 
ou mais irnmoral do que a africana. 

n. 1fARTil\I FRANCil'CO :-~[ais immoral, não. 
O Sn.GALDHiO.oAs NEVES :-Mais immoral, per

mita-me que lhe diga; o africano é mais inno
eente. 

O Sn. ZAliiA. :- Pois não I 
O Sn. GA.toiNO DAS NEVES :-E' sim. 
O Sn. MOREIRA DE BARROS ( minist1·o de estran

geiros) :-Desculpe-me o nobre deputado : r.s na-
ões mais moralisadas tem dad · 

falta de moralidade; nós o estamos vendo todos os 
dia~. Mo niio prova nada, porque, em tod:ts as 
naciomtlidades ha muita immoralidade. 

R. ALDINO DAS NEVES :-Y. Ex:. h a de 
permittir-me que diga que póde haver immora
lidade. !las outras ~ações, mais. ou me:1~s.; d!z 

-existem chagas mais hediondas do que no estt1do 
selvagem, com o que eu concordo, e mesmo na 
Europa civilisada devem existir; mas que o chim 
não seja mais desmoralisado do que o africano, 
é o que V. Ex. não póde negnr. 

Os Estados Unidos os consideram como taes. 
apesm· de V. Ex. averbai-os de suspeitos serri. 
razão. alguma. 

Pois uma nação que recebe a todos com os braços 
abertos uer e ia faz n =- · 
ti vamente nos coolies? Nüo, não faz. 

O Sn. UonEIRA DE BARROS (ministro de estran
geil·os) :-O go\'erno continúa a romover 
msaç<io ao seu 11 cance. 

O Sn. GALDINO DAs NEvEs:-Estou dizendo que 
não se pôde uvcrbar de suspeitos os americanos 
por causa da repulsa da colonisação chineza 
(Apm·tes). Os americanos tem sobeja razão; os 
coolies que p_ara alli tem ido, e que siTo iguaes aos 
que para aqui hão de vir, tem dado cuusa a que 
.olles promovam a sua expulsão. 

Diz isto o Sr. Nicolâu Múreira. Agora, como 
não quero cançar a cusa (não apoiados) .•. 

{) Sn. MARTil\f Fn.ANcrsco :-Não. cansa, ao con
trario esLamos ouvindo-o com muito prazer. 

O Sr.. GALDrNO DAS NEVES:-... vou ·ler unica
mente o que diz o relatorio da commis~ão de in
querito com i,::WO p;tginas contendo o depoimento 
de i30 testemunhas de todas a_s classe~. e _parcia!i-

' r~sulta (lê): 
« L• Que não é po~sivel fazer-se assimilaÇ<~o e~tre 

os americanos e cbmezes, porquanto os pnme1ros 
amam o progresso e o self govermru:nt, ~ os_se~~n
dos s:io retrogrados e desconhecem as mstrtmçoes 

3. o Que considerando-se nos Estados-Unidos a 
educação c a familia como base de todas as insH
tui((õcs políticas e sociaes, os chins niio tem aberto 
escolas nem fnndado familia ha vinte o cinco annos 
que permanecem na California. 

[, o • • • 
' ~ - o 

chineza, sustentam que a prosperidude material 
presentemente niio póde ser desconhecida, porém 
niio garantem o futuro moral e social do aiz . 

. • ue os c ms corrompem os costumes da 
sociedade, exercendo sua corrup<,:ão 9-e preferencia 
sobre a mocidade. 

6. • Que a maneira pela qual se acham dissemi · 
nados pelas villas e cidades das costas do P<lCifico, 
contando-se s•1mente em S. Francisco 35.000, faz 
com que a California pareça antes uma possessão. 
r.hineza do quB um Estado dn UnWo Americana. 

7. • A presença dos chins tem retardado si n:io 
afugenta~ o a immigração ~ur?péa. . _ 

co .• 
O nobre ministro de estrang-eiros conhece um 

distincto fazendeiro que aqui se achou· no Con
e .,.. • ' ' • . a • x. o 
que el!e diz em uma carta escripta :lO Dr. Nicoláo 
Moreira, relativamente aos coolies. 

O Sn. FELICJO Dos SANTos:- E' uma opinião 
muito importante. 

O Sn. GA.LDINO DAS NEVES (lendo): 
c Sabe quanto respeito o seu esclarecido juizo, e 

por felicidade tenho-o acompanhado quasi sempre 
nos seus dizeres sobre nossa lavoura e suas neces-
sidadP.s. Porém conhecfindo de · 
tado e organização do traballlo entre nós e guiado 
por -informações, me parecia quo o coolie poderia 
com proveito ser emprega?o como machina de 

' . 
• Hoje, depois que os vi, nem assim os que1·o, pw-

quanto o; que encontr ci, [ora1n homens decrepitos, 
doentios e extremamente viciosos. • . 

Eu não quero lêr tudo quanto se tem dito a este 
respeito pnra não fatigar a attenção da camara. 

O B.evd. OtisGibson,que prégou missões na China 
por espaço de iO annos e que nos ultimas f O ao nos 
foi prégador dos chinezes em S. Francisco,diz que, 
tendo vh:to cerca de 200 e tantos mil chins no 
littoral, na California e em S. Francisco, nenhum 
delles tir1ha mudado de costumes e de religião, e 
que nessa grande quantidade não existem mais de 
cem famílias. . · 

O·Sn. MoREIRA. DE BAnnos (ministro de estrangei-
1"0S): -Nos Estados Unidos não hamais de i50 mil. 

• • C) 

O Sn. MoREIRA DE BA.nnos (ministro de estl·angei
ros):- Isto é um dado olllcial. 
. O Sn. GALDINO DAS NEVES:- Tambem este, que 

é forn~cido pelo commissario do gov:erno. Mas 
esta não é a questi"lo. · · 

livres. - · . 
• 2. o Que os chios levam vantagens aos amerr

canos nãa por sua força physica, virtudes ou in
dustria, porém pela vida miseravel que pa~sam, 
de modo a satisfazer suas pequenas necessidades 
com a, mais insignificante remuneração de seu 
trabalho. 

O Sr. Duval assim se exprime (lê): «Em Bour
bon, onde, no caso de não renovJçiio do contrato, 
é ohrigatoria a repatriação, a moralidade. dos índios 
não satisfaz mais que na Reunião. Ainda que al
guns dentre elles sejam de notavel doçura, muitos 
outros, estranhos a qualquer lei religiosa e. social,. 
são familiares com toda a especie de crimes, ro~-
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Sessão em 4 àe Setembro de 1879. 39' 

bos, sedições, incendios, assassinatos; praticam 
monstruosas devas!>idões, que escapam á acção da 
justiça, e que, nem por isso, são menos aviltantes 
para a populacão. Isso se explica desde que se 
attender que :Õ~s comboios as mn.lheres sú repre-

lieu. As suas obras são reéommendaveis; pe~o aos 
nobres deputados que li~am tmportnncia ao as·
sumpto que as leiam. Não são folhetos, são tra
tados que não foram c:sc.riptos para n occ<lsião, são 
fontes pun•s e imparciaes. Não sei como se pre
tende rerutnr estas ohras com artigos de jornues e 
folhetos. O nobre miniíltro dos negocias estrnn
gei.ros disse-nos bontem aqui que leu um jornal 
aconselhando a introducção de coolies na prop1·ia 
Inglaterra,nas cidades manufactureiras ani f;1zer 
a ortar as greves c os operarias. Eu acredito pia
mente que aquellc grande pov.o, que tanto res
Jleita a opinião pnhlicn, quo em 50 :mnos tem feito .. .. .. - . . . -- \ , 
adaptará tal medida (Apoic;dos). 

O Sn. BuARQUE DE '1\IAcll:oo :-Na Inglaterra o 
a.ugmento de salario é prova de 1)rogresso (Apoia
dos). 

O Sn. GALDINO DAs NJ,WES : -E um g-rande eco
nomista já fnllecido, o Sr. Cobden dizia que se 
podia affirmar a prosperidade de um paiz quando 
dous patrões requcst:1m um trabalhador; mas que 
quando dons trabalhadores procuram um pntrão, 0 
paiz ia mnl: 

Attendam os nobre-s deputados, que ficarnm tal
vez sorpresos, para o grande -numero de reformas 
legi~lativas re:llizadas naquelle paiz c sempre por 
iniciativn popular: 

O dir~ito ?r~minal m_itig~do, codi~cado; os deli: 
I. ( , 1 

tuida sobre o principio da publicidade ; o casa
mento c o divorcio regulados, ajusti~·a posta ao 
alcance dos litigantes; a policia orgnniznd~; os ca
tholicos emancipados ; a liberdade commercial e 
maritima estahelecida, c a cducaoão popularisada. 

E, Sr. presidente, todas estas rrformas têm sido 
feitns sem o menor estrepito. E é por isso que 
com toda a raúio, assim se exprimia o notavel Sr. 

-Laboulaye, no tempo da montlrchia franceza: 
• Qu:ll o principio da política ingleza? Plena 

liberdade na vida privada, iniciativa dos cidadãos 
e publicidade na vida publica. Onde não chegaria-

mos com taes instrumentos? Qual o principio da 
política franceza? A tutela da administração na 
vida privada; a direcção de cima, o temor da opi-· 
nião, e o sigillo na vida publica. Arrastamos,a des
peito da tantas revoluções, a grilheta da velha .mo

i » 
Mas, dizia cu, a um po-.o que f::;z todas estas re

formas por iniciativa propria nenhum goverJ..:9 
p~derá impô r essas idéas. do j9rnal que V. Ex. 

• "' ~ , t> . ue 
viam enriquecerem-se os manuft•ctureiros á custa 
de seu trabalho deU horas por dia. 

Ligaram-se para poderem o!Jter a sua sub
sistencia e a das suas famili:~s? Pois bem, e~sa 
nação ha de mandar vir chins pnra aniquilai-os?' 
Pois a humanitaria Inglaterra havi<1 de fazer isso? 
O que eu admiro é que o Sr. ministro dos ne
gocias estrangeiros, que 1:ertencc ao partido li
ber<~I. viesse trazet· :~qui es:;as idéas. Longe de nós 

' 'r: • .. . 

trabalhadores baratos para matar o 
cíenal? 

O Sn. MART!~I FnANcrsco :-!\Ias se nós nüo 
temos bra~os? 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs:- Eu fallava com 
relnção á Inglaterra principalmente ; mas mesmo 
com re açao " nos 1s o po e er ::IJ.)p ICaÇ<lO. 

Tambem debaixo do ponto de vista economico 
foi encarada esta questão nas Estados- Unidos e 
viu-se que o trabalho chim matava o trabulho 
nacional. 

O Sn. :MoREIRA DE R\Rnos (minist,.o de estran
geiros): -Não é exDcto. Eu posso nssegurar a 
V. Ex. que em 2S dias, só pelo porto de New
York, entraram nos Estados-Unidos mais immi
grantes europeus do que a média :mnual da im-

." ii i . ~ 

O Sn. FELICIO DOS SANTos.- Não foram pnra a 
California por causa dos chins ; é o que provam 

,· -
o 

O Sn . .MOREIRA. DE BAnnos (ministro de l'stran
ge ir os) d;i um a par te. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs:- Mt1s si existem tão 
poucos chins nos Estados· Unidos, como é que ul
timamente no congresso se tratou desta ma;,;na 
questão ? 

O Sn. ManEIRA DE BARROS (ministm de estran
gei1·os):-Euj;i disse a V. Ex. que 55 °/.,, dos elei
tores são concurrentes ao trabalho dos cluns. 

O Sn. FELICro DOS SANTos:- Logo os chins não 
convém. 

(Trocam-se dive1·sos a.partês .) 
O Sn. GALDINO DAS NEVES:- V. Ex. refere-se 

a-artigos do Times, ::trtigos que são suspeitos, por
que uma nação daquellas não iria introduzir em 
seu sew umn popn açao nnmora , m 1gna e VIVer 
entro um po>'O civilisado. V. Ex. não façn essa 
injustiça a esse grande povo. Só em üm inqnerito 
130 testemunh;~s juraram que os coolies eram 
immoracs e corruptos, e eu acompanho-as nesse 
modo de pensar. 

O Sn. MonErn.A. DE BARROS (ministro de estmn
geiros) :- Ha outros inqueritos que provam o 
co:atrario. · 

O SR. GALDINO DAS NE\"ES: -Isso é que eu pre
cisava que V. Ex. me mostrasse. 

O Sn. 1\L\nTm FnAo.~ctsco dá um aparte. 
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40 Sessão em 4 de Setembro de 1879. 

O Sn. GALDINO DAS .NEVEs:- Pois, si fõr preciso, 
para vivermos mais uin dia, introduzir sangue 
pôdre nas nossas veias, havemos de ·sujeitar-nos . 
a isto ? Antes morrer logo do que viver á cu~ta de 
semelhante meio, que não fará mais do que pro
lonrrar e <l<Y~'~'ravar os soffrimentos. 

(Trocam-se diversos apartes.) 

O Sn. FELICIO nos SA!\"TOS:- Basta a religião 
ou superstição delles que não pronibe certas cou-
sas. · 

O Sn. -GALDINO DAS NEvEs : - Elles não tem re
ligião. 

O Sa. MAnTI:M FRANCisco: -De um golpe de 
espat.a snpprimem Confucio. : V. Ex. averba de suspeito os americanos do 

norte· e o ue dirá relativumente á Anstrulia ? O Sn. FELICIO nos SANTOS:- Confucio escreveu 
Quer V. Ex. vêr o que diz sobre este p~iz o Sr. para os sa!Jios. (Ha outros àpa1·tes). 
Calvo, escríptor notavel e muito impnrcial? (lê): 0 Sn. GALDINO DAS N:EvEs: _Si querem substi-
« O chim na Anstralia é objecto de uma antipa-
thin notavel e de medidas excepr.ionacs; impõe-se- tuir o tra~al_ho escravo pelo t~abalh? li~e, não_é 
Jhe uma taxa de 10 libras esterlinas de entrada, cst~ 0 meiO' porque e_ste mezo, que se 1z transt
mais 2 libras por mcz para patente de miMiro e tono, se tornara permanente. 
2{) libras por cabeça para as despezas de per .. c. epçüo.l O Sn. FELICIO nos SANTos:- Faz recuar o pro-
A entrada pelo caminho de terra é taxnda em ú, b1ema sem resolvei-o. . 
libr~s, os navios que abordam a Melburne niío po- · . ~ _. . 
dcm sinão introduzir um cllim por cada 10 ton- : O Sn. GA_LDINO DAS :NE~:s--. Podemos 1mportar 

. 20 .000 cluns a a de o1s drzem ~ r m r -
« E si queee1u il· parà 0 territorio de Victoria ~ria dos ; mas para ist~ l~mos necessidade de outros 

para uhi residir têm além disso de pagar 0 im- .::00.000 afim de substltUil-os no trabalho. 
· ra~ • 

o sn. MAnTDI Fn,\.~crsco :- Isso prova que 0 o movimento ascendente da população do paiz. 
cllim é trabal!:wdor. O Sa. GALDINO DAS NEvEs:- ~Ias será um meio 

- • ... J.: ... •' (. 

lançam esses impostos pesados sobre os chins e 
não sohre os outros immigrantes? A razão é a 
·immoralidade delles. 

Deste modo vê-se que cada chim vem a pagar 
na Australia ~ 4:2 ou cerca de 4.00~000. 

O Sn. MARTil\1 FRANctsco :- São tão trabalhadores 
e economicos que resistem :\ todos esses impostos. 

O Sn. JoAQUm NADuco : -::com esses impostos 
- - • - • o •• • r• . • 

grande imposto sobre o opio, que é o tabaco de 
que os cbius usam. Isto prova que n::~ Australia 
ig-ualmente os repellem pelos mesmos motivos que 
:tllegam os Estados-Unidos e que usnm destes 
meios indireclos para se livrarem delles (-4partes). 

V. Ex. niio nttendeu. Foram correntes expon
tanens que p:1ra nlli se dirigiram a cata do ouro. 

O Sn. MAmm FnA:>Cisco : - Isto demonstra que 
o trabalhador cbim é muis barato. 

O Sn. FELTCIO nos SANTOS: -Demonstra ·que 
essas nações não querem trabnlho barnto. 

O Sn. M.'I.RTI:!.r FRANCisco:- A h 1 V. Ex. quer 
trabalho caro ? · 

O Sn; FELICIO DOS SANTOS:- Deus nos iivre. O 
tra1J_ap10 barato .a~gmenta o feudalismo de eertas 

O Sn. GALDINO DAS NEVES:- Que nenhum paiz 
civilisado os admitte, por causa d;l grande immo

. ratidade que reina entre elles, é ponto fóra de 
duvida. 

O Sn. :MAnmr FRANCisco: -Não apoiada. E 
para que servem os tratados feitos com tantos 
paizes '! . 

O SR. GALDINO nAs NEVES :-Fizeram em quanto· 
os não conheciam_ Em todos os paizes onde elles 
tê_m estado, em vez de augmentarem têrn dimi
nuído. 

. . . . . 

outros com os vícios que são apontados nos Es
tados-Unidos e em outros pnizes onde elles têm 
estado. 

Nas ilhas M:mricias desde 18~8 substituiu-se o 
trabalho escravo pelo trab:1lho do ehim, e ainda 
niio foi possível ha mais de 30 annos organizar 
alli o trabalho livre. 

O Su. FELICIO nos SANTOS :-Este argumento é 
valioso. 

O SR~ GALDINO nAs NEYES :- E, cousa .notavel; 
que em uma 110pulação actualmente de 34:0,000 

· hnbitantes, sejam sómente 35,000 de origem fran
cezll, 65,000 negros, .e 220,000 coolies! · 

A Trindade niio dispensou o trabalho servil, 
contando em 120 mil habitantes 38 mil coolies. 

A Guadaln e ing-leza eml30 mil hubitantes em·-
prega os Jraço~ e 72 mil coolies, mais de-meta e 
de sua população. -

Igual razão arrnstou ·a uma triste decadencia. a 
outr'ora prospera ilha da Reunião, como f0i de
monstrado pelo Sr. Dupayrat em uma memoria 
lida perante a sociedade central de agricultura 
da França, onde diz o seguinte (le): 

• A immigração indiana está muito longe de pres
tar os serviços que nos promettia.F~ necessidade de 
procurar um meio mais efficaz de assegurar a mão 
de obra do trubalho agricohl- Quanto aos chins, 
de 1800 que se introduziram desgraçadamante 
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Sessão em l-de Setcmlwo de -1879. 41 

neste pniz apenas :350 não foram condcmnados, 
cxputriados ou executatlos. • 

Vejam VV. Eli;i, que propOl'f.!i'íO; de 1.800 só
mente 350 não foram c.ondemn:~uos ou ex.ecut.ados! 

gresso, ha da ceder lo.Q·:n· e ser exterminada
pcl:1s nações provectas da Earopa e America. A 
eivilisac_:iio chineza é urn obst:1eulo porque ella 
diss0 ao homem : trarai, quatldo o destin1> lhe 

Attend_a o nobre ministro ao que diz ainda o brndn: marclwi! A civilisaçã.o cllineza quiz tornar 
1 o !tomem animal. f uiz e.mlmtecel- ;~ 

/. . 
•A immigração uc racas novas, sem ftnnilias, sem 

costumes, é um serio ÍH!rigo que seria 1~orta~ si 
• • • • :- ;:- ... .. •:'\ •• · ·r • 

;la c scveram~nle i~lsncccioi;ada. Ella levllri:~ os co
lonos a seus antigos· habitas e a discntil' o preço 
dos coolies como se discutra o dos negros e, sob o 
nome de engajamento temp01·ario, praticar-se-_hia a 
escrav1:dão. menos ii nome. 

"" • Ella iiugmcntaria desde jil a immoralidlldt~ e 
n criminalidade c prepararia o empohrecimenlo 
do paiz. • · 

O Sr. Calvo na sua moderna e iml}Ortante ohra 
- • • o úza.c1To a immir. raciio- diz 
tarohern : • A repatriaç~o dos coolies ~orn~u c;;te 
modo de substituir o trnbalho das colontas tac prc
cario, qac não é possível c9nsgtuir a base da .mn 
sys ema , v - • 
que empt·egam os chins em :,u~s lavouras ~preo
cupam-se sómcnte com os seus mteresses mo re-

• • . • 1 óde exercer na 
populaci.io geral da col~nia a pr_cs.~nça .dessa mnssa 
de estrangeiros possumdo re!Lgtao, lmguagem e 
costumes differentes dos seus e niio tetldo e nem 
procurando ter comunhão alguma de intere~ses. • 

Os proprios homen~ que c1uerem defender os 
cl1ins como bons traballwdorc=', com? o Sr; coi:
selheiro Jo-nacio Galvão e o nosso cmmcnte publt
cista o Sr ~ Quintiuo Bocauyva assim se ex.pressaro. 
Diz-. o primeiro (lê): 

• São o-ente sem revenção contra genero .11-
""Ulll de servico sem sentimento c escnvo vt o a 
Igualdade e dé i~dependencia, hoje disseminada ~a 
Europa por todas as ca~[ldas. sociaes, sem. aml)l-- . . 
trario, sua unica aspiração voitat· p~ra n patria 
logo que tenham gnnho algull}. pecuho: doer!, ~o
bria economica contentando-SI} com paga mUtto 
modicu, c em est:~do de incomplet~ civilis~çu~, 
tudo cmfim n aponta como a gente mtcrmedtarta 
entre a escravidão e a liberdade. • 

O se,.undo assim se exprime (lê): 
o • . 

• A raca asiatica é má para a alliança, e pessm1a 
nara a :tssimilacão e não nes póde offerecer nem 
pelo moral, nem pelo physico, vautag~m. ou melho
rnmento ·com relação ao san~ue, as rdeas, os cos-
tumes e a índole -de nossa soctedadc. • ·- . 

(Ha diversos apartas.) 
Dizem os nobres deputad~s que eHes n~o ví\o~n 

cá para tirar raça; mas (ligam-me. qual e o meio 
ue o rroverno ótle em retrar pnra 1sso '! 
A Italia mandou em algum tempo os can ores 

para a capella imperial, mas est~u certo que a 
China nüo terá gente dessa quahdade P8!a nos 
mandar (Riso). NaturalJ:!lente s~ cruzarao 1:om 
algumas escravas, de pe10r qu~l!dade. Bem :po
uemos imaginar o producto hybrtdo de semelhante 
união . 

. O Sr. Dr. Werneck, em sua excellentc oJJra 
.soht·e a coloniJ.ação do Brazil, diz (lê) : 

• Sem força Ili.Oral, sem fé, SCIJ?. futuro, s~m 
idéas de melhoramento, a raça chmezll, estacJO· 
n<.lria e de uma civilisação duvidosa, inerte no pro

A. 6. -TOMO v. 

é esta. a fúrma tlo teu corpo, do teu vestido c da 
tua casa. • 

O Dr. Luiz Peixoto Werneck é um homem que 
cve mUI os annos na ~uropa e ez senos estu os 

sobre n colonizn~~5o c especialmente sobre a colü
niza6io dos coolias. 

DébtJixo, pois, do ponto de vista social c moral 
estú f:Jr:r de duvida que os coolü?s não nos scr·vcm, 
c q~10 vit·ão rebaixar o nivel moral c physico da 
lHICUO. 

Ãgora vamos enc~rar a questfto deb[tixo do ponto 
de vist.1. ccononiico, debaixo desse grande ponto 
de visL~, que é ~ principal, e que ell de proposito 

.. r .... 

AÜgustiu Cochin na sua importante abril sobre 
a colonização e a immigr:rção diz : • Si os chins 
v~llcm alguma cousa conto trabalhadore~ em com
pcnsaçiio siio os maiores tt·r1tantcs que se conhece. 
A 1l!aw·icia c a Reunilio os repellem, a Austl'alia 
e a California não os querem.• 

GonLinunndo accresccnta: • A colonia Mamicia 
excedera os algarismos de prodttcç;ão anterior a 
emancipação elevando-as de 7a milhões de libras 
de assucur em 1832 a 80 milhões em 18:36 m<.ls 
de~p,·ndcndo 17 ,M}3,:3o10 francos, oberando-se de· 
enorme diviua, expondo-se a espantosa immorali
àatlc e co!lver.tei?-do•sc de terra africana crue er::t 

' ' E' verdade que a llroducção aug-mcutou, mas 
não foram os coolirs, como impensadamente se diz, 
a salvação da colou ia; mais prodnctivos seriam 
üutros elementos humanos de trabalho, que não 
tivessem os vícios daquclles e que fossem secun
dados· por machinas aperfeiçoadas e pelos q~.e
thodos modernos de cultma. » 

Já mostrei,pois,que ao traball_lo elles não trarão 
vantagem :llguma, e que a nossa lavoura não terá · 
nada a lucrar; elles são rotineiros. · 

UM Sn. DEPl.iTAn.o:-A. agricultma nunca chegou 
em paiz algum ao grão de perfeição a que chegou 
na Cl1ina. 

O Su. GALDINO nAs NEVEs:-Em que tempo·? 
U~1 Su. DEPUTAno:-Ha:muitos secnlos. 
O Sn. GA.LDINO nAs NEvEs:- :Mas ahi estão todos 

os autores que dizem que para onde elles Lêm ido 
não importam melb.oramento al~um para a agri
cultttra, são machinas de trabatho. Hiio de. vir • 
substituir os, afrkanos simplesmente como taes; 
pois elles são destituidos de todos os outros senti
mentos c estímulos nobres. 

Além disto, faz-se com eHes grande dispendio 
por caus:1 da mortalidade, a que é preciso atten
der e que entre elles é extraordinaria (lê)-: •De 
.l2,501 · transportado:; para Gaba até -1860, 7,772 
falleceram durante a viagem e 25.000 dentro dos 
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42 Sessão em 4 de Setembro de 1879. 
=--,.,---_,._,.._, . .. ... . ---==== 
doze primeiros :nmo::, regulando no primeiro caso marinhn, sendo os outros posto;; em plena Jiber-
20 "lo c. no segundo 60! d<Ide, c n 21 de Outubro de :1.856, o director do 

Em .Ti1nciro de 1871, a companhia Mattnrani, es- arsennl os regeitava por serem inteiramen:e aves
tahelceida n:.~s minas aurifei·as da Govaua, recebeu sõs ao trabalho. 
fJ:7~ indi:tticos entrados em Fevereiro· de 1875, este Nas estatísticas da casa de correicão verificou-se 
numero ach:wa-se em Dezembro rcdnziclo a 161 c ue dos ue tinham >erm:mecido· na cõrte só 1 
Em fim no }H"imeiro semestre de 1875 .de 2.501 niio havia visitndo nquella cn~a .• 
coolies, 1.03 p:1gar:nn tributo ú morte. · Outrns tentativas se fiseram e foram sempre se-

As caus:~s dest? mor~<~l,id:td~. n~o s.~o t~nica_mcnte gu_id~_s des mesmos fD:nestos resultad9s. Eis a 
o c. l l ' (. '\ ... ' .. "' • .. .. 

liiladcs, porém fllhas do moral de::sas raçns índia- Souza e l\lello entiio director da repartí<.:ão geral -
ticns deprimitlls e incapazes de rcacção. Grande \ de terras public:1s qmmdo consultado pelo minis
l1arte da mortnlill<1de é tleviun ao suicitlio. • tro do imperio o Sr: Marqncz de Olinda sobre n 

Isto diz o Dr. Franr.ois, pessoa muito autorizada rescisão de um dos coutratos de ímpo:·tar·ão do 
e a quem se t1e1e, pÍ!In Ma hyg-iene c cuidados chins. (lê.) · • 
qu~ P.mp:·cgou _n:1quclln 0ompanhia, o niio ter sido • A cxpericncia sobre tra1Ja1hadores chins deu" 
mmor a mortnhd<tde. pessimo resultado e por felizes nos devemc:s dar 

Eis o que n respeito Uo tt·abalho se encontra na por nos acharmos livres de nova import:tr,:ão de 
&vue Scientifique de 18ii (lê): semelhante g-ente que de certo ninguem mais rc-.. . .. 
distiêos deram un; elfecth·o ele uúJ:i'"trab:~lhadores, 
fornecendo 2!3.852 dbs ue tralJalho, e 26.602 de 
hos·,itnl. ~o sc..,.nndo ::emesti'C de 1876.1.5i1 coolies 
aprescnwram um en·ectiro de L (1,!)0 tr:llKtliH!dorcs 
daurlo 30.ti69 di:1s de ~crvieo c 1U07 de llos-
pi ta I. • · 

Notem ainda os nobres deputados que elle~ nüo 
sú ficam estacionados, como até decrescem (lê:) 

lllartinica, Guatlelupe, Rettniiio e Guya.nna. 
~ Em 1850 sendo a popularão de 12U34 lJabi

tantes para a primeira, de 129.fO!l para a segunda, 
• · · ~ •' , e · ·- para a terceira; e i .b "6 par:~ a quarta, 

organismo, dles estão a maior parte do tempo 20 annos depois o arrolamento deu o seguinte re· 
floentes. Ficam, 110is, mnis cnt os: c:tleula-~e que sultndo: 125.:16~ em JJfartinica. 126.280 em G-ua
e!les façam com tiS molestins uma de~pez::~ de 700 llelupe, 103.20!J em Rewzilio :1.7.676 em Gttyana • • 
:.1 800 r;;. por dia, afóra os salarios: J 
N~o lerei, Sr. presidente, os primeiros ensaios 3. se Vt3 que elles decrescem consideravelmente. 

que aqui se ílzer:~m em -1855, em 1856 e em 1857, O nobre ministro (lisse · que elles s:io de bons 
porque nüo quero fatignr mnis a e~1sa, mas hei de costumes e, por uma informação que teve de um 
trnnse.reYer :d;;uma cousa no meu tliscnrso, afim nosso agente diplom:Jtico, que clles não com
de mostrar qne foi ttbsolntamentc impossível tal mettem crimes, que são moralisados. E' exacta-
cd 1i~a~ii mente o contrario. 

O Sr. Xnvier Pinheiro em uma memoria apre· A camnra ouviu ha pouco o que disse a seme-
sent:Hla no ministerio à.1 :~gricultnra e impressa llwnte respeito o Sr. Duval c outros .autores de 
por sua _orde~n em :l8ü!l c que se nch~ resumida- nomeada. Aillrma.ndo que os cóolies estranhos a 

• , • • o · Í 0 i :;n soei a 5 ami inres com 
ribc Junior diz: •Em 1855 por um contrato com todas 3s cspecics do crimes, roubos, incendios c 
cs Srs. Sompson & Tapmnn chegaram ao Drazil assassinatos. 
:368. cbins; u nw c~mmissão. !lomeada. pelo com;~- Agora atteniln parn~a se..,.uinte estatistica (lê): 
ll1e1ro 1\Ianoel Fcl1zardo VISitOu :1 galern nmen- , ... o • • • . . 
cana Saralt e :1cllou que os cllins tinham chegado .« E~m Cu.ha. ?X reg1st_ros pohc1~es ~ndiCam i crt_-
ilas mel1wrcs condicões de hvg-iene e saude. 1111110;.,?. pa~a 3a mcstH;os, 1 pam ~18 brancos e :1 

« Note-~e qiHl estesforam escÕfhidos pelos agentes pa~a ltJ clu.neze? 1
1 

• • _ •• 

pnra. fnzer fé ao contrato que era de 2. 000 c ~os ch~n~ llll.JO~ tatl~s. no RIO de ., J:n~en o em. 
vieram com dons medicos a bordo. numero de _qo, :1.93. VISI~ai:am a detvnyao, e em 

• Depois de dous mezes se achavam os chins em qua~to n~ pe~ttcncr,a~Ia exts~wm ,em !866 1. belg~, 
divergencia completa. . 11 smss?, - ?rientae,, 3 p~ussiano:; e 3 nmencano., 

• Destes chins ~O foram contraLatlos pelo Sr. Dr ·1 cumprwm :scnten~:a 8 cb.ms. • .. · 
Lacaílle pnra l\Illgé, no fim de 6: dias concluídos exí· • ~o inquerito- ~.que ?e procedeu nos Estn_dos
giram dinheiro e boa c.:n·ne, r., apezar de nt~dn lhes t:mtl?s, e de fJ}Ie Ja f~lle1. enc~ntram~s os seg~untes 
fnltàr; não fornm para o serviço e maltrntaram o depouncntos a respeito da cr1mmahdade chmeza: 
feitor. A policia intervíu, ~or~m elles ~1o àía se- « David Supple, policeman em S. Ft·ancisco, 

· a~ m r o · ('f • • • • • ">~ , • 
feitor c fizeram actos de tania insubordinação e sempre nesta cidnde. Por espaço do 7 annos fui dá 
malvnàez que mal se pódc ~~cr. força policial; tenho alguma expcriencta dos chi

• O-Sr. Lacaillc fez rcsc1sao de contJ·nto c elles nezes. Essa pnrte da cidade acha-se em estado 
vieram l>ara :1 côrte. . . . s<;rdido e vil, vivendo a gente como os pGrcos no 

«O mesmo aconteceu ao fazende1ro do Ptral!y Jose chiqueiro. 
l\Im10el de Sá, ao engcnlteiro Rivicre e :io Sr. Dr. • 11lais de metade da populat;ão cllinC'zn ~ crimi-
Cockranc. nosa .• 

• No Jardim Dotanico foram e!npregados 16 no • D. I. "Murphy, procu-ra(lor do ilistricto, depoz 
cultivo ·do ell:i, e o dircetor pedia !lrgentcmente segundo a sua experiencia. Foi elle procurador 
que se os retirasse por inuteis c pengosos. de districto por espaço de fJ: annos. Grande quan

Estcs e outros que estavam no llospitnl foram tidade de processos em qnc representava. a justica 
{'Dl numero ue 73 mand;Hlos p:1ra o :trsenal ele era de occurrencias .com os chinezes. Os crime.; 
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Sessão em 4 de Setembro de 1879. IJ,3 

])rincipaes eram furto, roubo com violencia e 
~ssassinatos. Sete a oito decimos do! ehinezes &ío 
infractores das leis ; uma grande maioria delles 
vive dos fruetos do crime. • 

Não continúo a citar outros documentos porque 
crew que o que]a 1 as ~ para provar que es nao 
são o que o nobre ministro de estrangeiros pensa, 
levado pelas informações de que aqui nos fallou, 

sideral-o uma verdadeira petrificaç;.io. A vida sor
dida c immunda que passam~ os vicios de pedc
ra:stia e prostituição cynica, a que demasiadamen
te se entregam tem dispertado o clamor das famí
lias honest~1s que não antepõem o ouro c· o gozo . . . . . - .. 
santemente pedida. ·• 

Continuando Jccrescenta : (!e) o: O chim em seu . . .. ~ . .. - - . ;) . . ... 

' . ~ ' vantag-ens que hi'io de trazer os chins debaixo do ao acoutc e a uwrca com o ferro em brasa. abri-
ponto~ de vista hygienico, qu::mto á saude publica: gado· a penosas tarefas, vive sequestrado d:ts f a. 
clles nos hão de importar necessariamente mo- rnilias como o antigo escrav•J nas colonias inglezas 
!estias que nós não temos, com® os africanos nos e são tão lmix:os os seus sentimentos qao jJre-

. · b b. fil · 1 '1 t ferem a escravidão á liberd:l'le. Importaram as ou as, a art:t~ o an u os omo, A 11 1 . . 'd d · .etc · · mu ter c Hneza e cons1 era a como um stm-
. . . . pies objecto, uma propriedade pata deleite e pro-

O Sn. F:ELrcro DOS SANTos_:- Isto e verdade; Ja 1 veito, podendo v-endei-a, não só mente o mariuo 
.'lpresentet esta argumentaçao. como tnmbem o individuo que contrata seus ser-

O Sn. GAI.mNo DAS NEvEs:- E' fúra de uestão vioos dome:>tic~s. _ . . 

.convem e mo o a gum seme 1an e co on1zaçao, 
não só com ns opiniões dos autores que mais se· 
tem occupado desta materia e ~SC_':ipto grandes 

> • 

enviados, e entre elles o muito illtlstrado Dr. Ni
.colúo l[oreil'a, pessoa muito habilitada, que es
creveu uma obr::t muito conscienciosa, que cu aqui 
tenho c é pena que não tenha sido lida por gran
de parte da nossa população. -

O Sn. FELICIO Dos S.\.NTos:- E' verdade. 
O Sn. GALDlNO DAS NJ::VES: -0 nobre ministro 

perg-untou: mas qnnl o remedio "!Aqui está não só 
nesta obrn do Dr. Nicolito Moreirn como nest'outra 
que nao e menos em escr1p a o mm o con le
ehlo c distincto litterato o Sr. conselheiro Cardoso 
de 1\lenezes,:- que_ ~ambem repclle essa r&.ça e diz 

a. Qneremos O progreSSO e O Chim l'CJll'esenta O 
regresso, queremos luz e o chim symbolisa a 
treva ; queremos moral e o chim é a encamação 
da torpeza e dn dcv~ssidão ; queremos liiJertlacle 
.e o chim é a imagem do despotismo theocratico
a mais intolel'avel das autocracias; queremos 
vida e o chim nos aponta para a inacção e a immo-
1lilidade-sensibi1isação atterradora da morte ; 
{[uerca1os robustez do corpo e virilidade de _forcas 
c o chim na taça de opio e no insípido pilriu nos 
mostra os mais debilitantes e iuncrvadores do 
vigor physico c da energia mc.ra!; queremos 
.cultura adiantada e intelligenta e o chim considera 
a enchaàa e a charrua primitiva como os instru
mentos os mais aperl'eioo?dos e os processqs agri
eolas tio tempo de Canfucw como a ultima palavra 

• • • rr • • n • 

estrada do futuro com a celeridade do w:~gon e o 
ehim entende que o palanquim é o ide:~l aa r:~pidez 
e a esse systema pretende ficar ligado até a con
summafão dos-seculos .• 

O Dr. Nieoláo lioreira disse tambem no seu in
teressantíssimo relatorio de i876 sobre a immi

. gra~ão nos Estados-Uni.dos da America {lê): 
• O chin1 é pouco energico e vigoroso~ predomi

nando nelle o temperamento 1lcugmatico e a im
passibilidade. 

• Sem ser corajoso nem ousado, não é comtudo 
deficiente de resistencias passivas. Póde-se con-

·Não põe duvida em ceder suas filhas pura fins 
libidinosos e muito menos estrangui:ll-as ao nas
cerem ... 

Quem conhece a llistoria e os costumes dos 
cofllies incliaticos ou chinezcs não póde desejar a 
stJ.a imrnigr;1ção para o· nosso fertil porém des
povoado paiz ; não temos unicamente necessidade 
de machinns de trabalho, precisamos sim de pro
ductores e re[lroductores, almejamos por quem 
nos Yenha aclarat· o espírito, rnelllor~tr o phvsico 
e inocular actividade racional, queremos tÜeios 
de progresso e niio elementos de dccadcncia. • 

Os Estados Unidos quando convidados em i860 
por or o lll usse })ara assoc1ar-se ao pro
jecto de immigmção dos cllins respondeu )leio orgão 
do seu governo:-:- • Nos estad?s o~lde.f!xiste t•scra-. ' ,., .. 
pacificas, contrictos e submissos, que sàiJ em gmnde 
nwnero cltl'lstilos since1·os ; e nos estados lit,,·es 
achai·-se-ltüw~ em conc~uTencia cont as opel'<trios 
1·espeitaveis e industtiosos, indige·nas ott estrau
geiros, qw1 {o1·nu.un grande parte dos no.ssos cida
dãos.» 

A camara sabe que nei:sc g-rande paiz 1)3S!OU ha 
pouco uma lei prohil.Jindo a introduc<;iio de coolics 
e qne si não roi snnccionada pelo Presidente da 
republica não foi porque elle não estivesse com
penetrado da sua necessidade, porém unicaa1ente 
recci:mdo violnr a fé dos contratos c expôr os 
americanos residentes na China, como commer
ciantes e mis:;ionarios, ás crnezas de que são capazes 
os chins como tem acontecido mu:tas vezes e ulti
mamente na celebre mat:mca do dia 21 de Junho 

i . -. . .· 

Sr. Dr. Nicoláo 1\Ioreira: . 
• O consul francez e os negociantes estrangeirós ... -

suas mulheres, 1l1hos e filhas, os padres eatholicos 
e as irmãs de caridade e -cerca de iOO crianças or" 
phãs foram cruelmente assassinados com circum
stancias de revoltante barbaridade~ 

• T~ndo ]lOSto fogo ao edificio occupado pelas 
irmãs de caridade, nelle penetraram e as lancaram 
á rua, ahi as despiram, expozeram-n'as ás vistas 
do publico, arr~mcaram·lhes os olhos, rasgaram
lhes os seios, abriram-n'as de meio a meio, arr-.m
earam-!bes o coraçüo e deliberadamente fizeram-nas 
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Sessão em 4 de Setembro de 1.879. 

em pedaços e as dividiram pela canalha enfure· 
ci~. ·. 

• Que raça propria para ser preferida pela civi· 
lisação· americana! • 

Dize-nos o nobre deputndo por S. P:mlo: 11ós - . . ... ~ 

' .. ... c. • 

Certamente, Sr. presidente,mas por que'! Porque 
nús não temos seguido o mesmo caminho que 
elles lemos "'llsto o no~so dinheiro em mra erda. 

Senhores, us meios aqui estt:o. Lêde c fka~eis 
maravilhados de ver a importancia que aquclla 
11ovo d::í á colonizarão ainda ho;e em que póde-se 
dizer que não tem m11is necessidade dcll:l. 

tanto combateu nos dez annos de opposição, c 
çont;ra o c1ual o nobre deputado que se acha aqui 
a mmha esqnerll:• (1·e[1're-se ao Sr. Cesm·io Alvim) 
tanto se destinguiu como jornalista (Apoia{los). 
~ nem ha gloria em manietar braços inoll"en
SIYO~, elo contrario é uma covardia. A l1istoria 
1a e julgar-nos um ia com to a a intlexibili
dade. 

O partido lilJcrnl, senhor presidente, que já 
.. .. .... ... . . .. . - . 

. "" o . ' .. 
dos e apoiados) yai alienando certamente de si 
todos os dias a sywp~thia publica, porque jú so
lJrecarregou este povo com uma immensidade de 
tl"ibutos. Vêde essas hospedarias, essa~ casas de cambio 

onde o colono niio pô.!e ser lo~T:1do, porque é ali i O Sn · JoAQUJ:~r J:ünuco ;-Não é o ·partiu o, é o 
que trocam as moedas que trazem do seu paiz; nns governo. 
terras que compram tambcm não podem ~er íllu- 1

1 

O Sn. GALDJNO DAs NEYEs:-0 governo sim o 
di dos, porque tudo isto é fiscalizndo pelo g<)\'erno primeiro governo que cstú ã:testa do partido libei·ol. 
pois nisso tem g-rande interesse a n:1çtío. . depois de 10 am:o:s de prosc.rip~iio. · 

Ellcs nlli recebem noticitt de fedes os parentes e I ·E esses trilmtos ereio nã'l IlOderão ll35:>ar no 

alli cstú ?rganí_zndu debai~~ da melhor ord1'lll. O Sn. !\IonEIRA DE n.\nnos ( minist1·o de estJ"an-
~a entetmann para f~Imc1t~ntes e outros doentes, , geil"os ) : -Cumprindo o nosso deve1·. 

enrermarws ue cn·m·g~tl. e. ::~te :~sylos _para loucos i o Sn. GALDJNO DAS NEVES : _ Como 0 nosso 
~ .1mbos os sexos, _re::admdo os medtcos e Cfl]!el I dever'? 
laer:: nesses est::~beleClmentos. ! •• 

E pois como uma n::~dio que procede deste l 9 Sn. Mo~E.mA DE DAnno~ (n~znzstro de e.strau
modo não fallando em n'init:•s outr;1s vantagens 1

\ gewosj : Eqmllbrando a recClta com a despeza. 
nflo h a de ter um:1 ~;runde coloniza!,"1iO '! · O Sn. GALDINO D.\S NEVES :-Devia ser reduzindo 

Mas nós o que fazemos '! Temo!' aqui uma agen- i a despeza. Na pasta da ::~griculLura, por exemplo 
cia de colonjzação. Eu niio sei verd:1deir<llllente os 1 n~o vi fazerem-se·as reducções promettidas . .!\pena~ 
serviros que essa agencia tenlJlrestado; nf~o lhe i vi a~ reducrões dos palit~s e das bananas e a ex
faço censura porque niio ns conlwro-Ir.ns crc1o que I pulsao dos po1Jres operariOs que foram postos para 
de pouco nos têm serviL1o a julg:u· pelos resnl- ftíra dos arsen:JCs. Niio censuro o nobre ex-ministro 
tn · da marinha )Or uc esse teve ~í. inrrenuidade dr~ 

Penso, porém, que devemos :~prender com ter tomatlo o programma do ministerio ::~o scrio. 
:1qnella gra.q.dc naçiio que em semei!Jantc ma teria 

1 
e neste paiz cstus cousas não se podem tomar muitó 

é inexcedível. ao ~erio. O programma e1:n dç c.c?no~11ia e 1le mo-
.1 1.. " " c.. c. ' 

:mbsistencia cnnunod:1,leis all~qnallns que os ganlll-~ a .. mornlidaue ahi vem os chins para nos regcne
tam e a suas ramilias c :tlguma lH'OS!lcridade neste rar. (Ifilaridade.) 
Jl3iz, a immigrnção vir:í IlOr uma corrente expou- Eu, pois, não desejo Cjuese l:meeá 1~onta do JlObre 
tane{•; os nos:;ns Yisiuhos do Hio da l'rata te:m 1 p::~rtido liberal mais esta carga de importa{!ão ue 
:;a!JiUO attrullil·a e nãn estão em melhores con- I coolies, e como brazileiro acomp:~nho as niugoas 
dições do que nús (Ncio apo;'adu$ e apa1·tes). do nobre ucpulatlo por Pernamlmco, pOl'i]Ue real-

Os nol>rcs deputados que me coutest:n11 dêm a i mente neste lmpcrio de Santa Cruz, no dia em 
razão porque elles tem comcgnitlo a immigrrç~o IJUC vier o 11rimei1·o coolic, ficur:"1 restabclccitl:• a 
cxpontanea, siniio FOr terem seguido o exemplo escravidão {apoiados e não apoiados), e serií p:m1 
dos Estados-Unidos. nós um dia de verdadeiro luto nacional, porque 

Sr. presidente, a hora es!:"t adiantada, c cu niio i todos nós sabemos os males que nos acarretou a. 
quero f:1tigar mais a a!lençiio da casa ( nào i importoçüo de afl'icanos epor ella podemos ajuiz::~r 
apoiados); prometti no principio nfto dar grande I os que !Ja de trazer a coloniuç~o de colies, que 
de!'envolvimento ::o meu discurso, mas, levado 

1 
sem duvida é muito pl'ior encarada delJaixo de 

pelos apartes dos meus nolJres :Jmigos qne tomam todos os pontos de vista. 
o interesse que a questão realmente merece, alon- j Tenho. concluído e agradc~o aos nolJres depn~ 
guei-me mais do que pretentli:1. 1 lados :1 attencão que me prestaram. 

Concluindo direi que de modo algum o primeiro i (J.lfuito beui; mttito bem. O orador é felicitado pm· 
minísterio liber~I que se levanta no !im de dez 1 todos os cleJJutados pmentes.) 
annos de o~traCJSU?O ~eve q_uerer amda sobre- : A discussão ficn <tdiada pela. hora. 
carregar n~ms esse mfel1z partido com este ~outra- ! Vem ú mesa, são litlas e nwnlhld;JS imprimir as 
pezo (Apozados). • seo-uinles · 

J;i temos a refórma cleitor:•l,quc ~er:l tudo. me- 1 o _ · 
nos literal (apoiados e niio aJ:Oiados); é. eminente- \ nED.\CÇuES 

mente conservador::~. \ R~.·clart:iio do p1·ojecto n. í6 de J 879. 
O Jl~rtido liberal, que tinha obrign~_:ão de ser o 1 

Jlrimeiro a defender os direitos do povo, porque é 'j A assemlJléu geral resolve : 
com elle que se tem acbat.io semp1·e, uão devia de Art. :1. o E' concedida a D. 1\d:1lberta l.eopolllina 
modo algum dar as mãos a esse JlOder pessoal que j dn l~onseca Gahilo, Amelia Fernandina da Fonsec:~ 
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Sessão em 4 de Setembro de 1879. 45 

Galvão e 1\iaria Pantilla da Fonseca Galvão dispen- \ Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em 
sano lapso de tempo, para se habilitarem a haver contrario. 
o meio s~ldo a_q_ue têm ~ireito pelo_fallecimento 

1 
Sala das commissões em 4: de Setembro de 1879. 

de se_u pat o cap1tao Francisco Antomo da Fonseca ~-Ruy Barboza.-J. llf. de ltlacedo. . 
Gah•ao. 

Art. 2.o Ficam revogadas as disposições em ; Redac!:ão do projecto n. 261 de Hml. 
contrario. I A bl" 1 1 -. _ ' assem ea o-era reso ve : Sala das comm1ssoes, q, de Setembro de i879.- i " 
lltty Bm boza. J. lll. de lrfaeedo. · t .. ~ .. ~·Ligo unico. D .. L:mri:ma Rosa C<mdida m-

· \ guem1 Du:nte de Drummond, viuva do brin-adeiro 
Redacçiio do p1·ojecto n. i70 de :1879. reformado do exerci to Gaspar tle Menezes Vascon

A asscmbléa geral resolve: 
Art. Lo O governo é autorizado·: 
§ 1.0 A mandar org:mizar com :1 possível brevi

dade na dircctoria geral de estatística, ou de qual
quci' outro modo que Ille pnre!;a m~lis rapido e de 
melh.or resnllado pratico, um recenseamento pro
visorio da :ll'oc•hia d a Senhora da Conceicão 
do Eng-enho Novo. 

§ 2. o A fixar, de accôrdo com esse rec~nseamentn, I 
o uum~ro ?e eleitores que deverá ('!eg-el." a di La 

J. I ~ 

do Imperio. 
§ 3. o A mandar proceder na referida parocltia, 

i ã d · i •. · a r ad res e eleitores 
nas épocas rla eleiçiio geral. _ 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con-
trario. · 

Sala da o; commissões, em 4: tle Setembro de 1879. 
- Ru.y Barboza.- J. M. de i!Iacedo. 

Rulacrrio do prnjecto n. :185 de :1879. 

cellos de Drummond, tem direito ao meio soldo dü 
p~sto de coronel, que percebi~ seu marido quando 
fOI reformado, segundo :1 tanclla que então vi· 
gorava ; revogadas- as disposi(;ões em contrario. 

Pac:o da camara tlos deputados, em 4 de Setembro 
de :1.879. -Ruy Barboza. - J. llf. de Macedo. 

Redacção tlo J.li'Ojecto n. 270 de :1879. 

A assembléa gernl resolve: 
Art. L" O tempo decorddo de i8 de J:meiro de . - -

' (. L -' .O. L a 
de infantaria José Ignacio lUbeiro H.oma, a :17 de 
Julho do mesmo an~o, ~ata da sua reforma, será 
contado na sua anli"Utdade t1e osto e d · a 

Art. 2.0 Revogadas as disposi\;ões em contrario. 
Snln das tommissões em 4: de S~tembro tle 1879. 

Ruy Bm·boza-J. 1lf. de 1llacedu. 

I Rt!dacção da cnwnda !lo S1·. Florencio de .tlbreu ao 
I JWOjl·cto n. 251, de 1879. 

I' A assembléa geral resolve: · 
A ~~sscmbléa g-eral resolve: 
Art. i. 0 E' permiltido ;i irmandade do Santis- Art. :l. o A irmandade do Santíssimo Sacramento 

.· ~ .. . • · .·• ..:- e S Frau ·i c: d Pa la da m •·· · 

lias loterias extrahitlas e por cxtt·nhir que a 1ta _ ' . . ' " · hi si-
irm:mdndc fnr~tm coucedirlas pela lei n. 2.:329 de 30 l çues em contrario. 
ue Julho de :1.8/a. · Sala das commissões em 3 de Setembro de :1879. 

Art •. 2. o Ficam revogadas as disposições em -R'Jdolplto E. de Souza Dantas. - Ruy Bm·boza. 
contt•arw. . • ~ o Sn. PnESIDEN1'E tlá par[! oruilm do dia 5: 

S;Jia das comnussoes em 4: de Setem!Jro de :1.819. 
-Buy Barboza.-J.lll. de ]}!acedo. :1_, a parte (até ás 2 ltoms). 

Reclacçilo do p;·ojecto n. 253 de :1876 
1 3. a discussão do projecto sobre o theatro nor-

A assembléa crera) resolve: I mal. 
Art. :1." .A p;cscripçiio de cinco :mnos, a quo se l 2.~ di~u d? projc~to n. 267 sobre o n;10nte-pio 

refere o art. 12 § 3.0 da lei n. 1.:1H de 27 de Se- 1 dos mnaos ,,os olhcmes lln armada. 
tembro de :l8GO, não comprehende o· direito que, 1 2.a dita do projccto n. :196, :~pproYando a pensão 
em vir~ude da lei n. 33 de _16_de Se~embro de :183!1: \ concedida a D. Jo<'~nna Thereza Alves Franco. 
ten~ a n·~1anuade _tio SnntiSSimo ::;acrameuto da I La dita do projecto n. 283 sobre o monte-pio 
a~t1ga ~c desta corte aos reman:;:seentes d~s prc: I deixado a D. C;n·Jota Lima Auo-usta Tavnres por 
nuos n~o reclamados das lotcn. ~ conccdHlas a : seu fulleeido irmão Ign:teio Eu,.enio Tavares. 
mesma Irmandade._ 1 :1 a d' 1 · 1 · " • d h Art 9 o Ficam revon-udas a.s diSI)OSicões em 1 . · .

1ta 1 0 proJc~to reativo ao e~tu ante T eo-
t 

• :'
0
• " ~ ~ plulo Dms de l\lesqUIL:J. 

con rart . . ; , . d · '>87 , 1 · · · 
Snla das commissões em q, de Setembro -de :1879. i _La ütta o proJecto n. ~ ."l.. re at1vo a unpres-. 

-Rtty Barbosa.-J. 1ll. de 11Iacedo. j sao das memonas d() Dr. Joaqmm Gomes de Souza. 
1 Continua~ão da discussão uo pt·ojecto n. :IH 

sobre posturas da c:~ruara municipal da côrte. Red_acçiio do projecto n. 257 de :1.879. 
A assembléa geral resolve.: 
Art. :L o Nos conselhos de g-uel'ra os termos do 

processo e o nccessario cxpediento serão escriplos 
pelos cadetes ou officiaes inferiores, sob a (lirecção 
dos auditore~:· · . . . . . . 

i." do projecto n. 268 sobre os vencimentos do 
-·pagador da cidatle do Rio Grande. . 

L" do projecto n. 239 sobre a ·indemnização a 
Miguel Tavares relativa ao apresamel!to do navio 
ImJJCrador .-!lexalUlre. 
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46 Sessão em 5 de Setembro de ·1879. 

2.n parte. 

Continuação da discussão do credito pa1'a a 
missão 5 China. 

3."' discussão do pt·ojccto n. 278, que approva 
r •i ·r ·oJ'i ri a~,· 

2." uistussão do orramento do Imperio. 
Continuação da discussão do projecto que_con-

CC dlX.i i à , 3. 

Lcvant:1-sc a scs5ão <ís !í, horas. 

Sessão en1 :> d~ Setenlbt•o de I8~·9. 

l'RESJDENCL\. DO SR. VISCONDE DE l'R.\DOS 

As' H horas !la man 1>ã feita a c:lwmad:l,nch:nn-se 
pre~entcs os Srs. Yi~condc de Prndos, Cc~ario 
Alvim, .Alves de At·:,ujo, Polllpen, Gavi:"io Peixoto, 
I~arros Pimentel, Al!reu e Silva, 1\uy RnrlJOíW, Ba
rão de Villa Rdln, Almcidn DariJo;w, l\Iarianno da 

i n ~om~a Andr:ule Antonio de Si f neit·n Horta 
<de A1·aujn, Sinval, l\lnrtim Frmv·ist·o, lg-n:rcio 
i'l:~rtins, Prntlo Pitnt!llll~l. Virinto de Mcdl!iro:', no-

marg-o, FreàericÓ de Ahneida, Franco de Almeida, 
.Teronymo Sodré, Mello e Alvim, Prisco Paraíso. 
Hodolpho D~ultas, Souto, Silveira Martins, Si~is
mundo, Sihreira de Souza; e sem clla os Srs. 
Ca1:rão, Couto ~Iag~lhãcs, Fran~a Cat·yalho, Fi-

Ao. mdo-din a1n·c-sc a sessão. 
E' lida c npprovada a acta da sessão :mtcce· 

dente. 

O Sn. 1. o sEcnET.\.nro d<i cont:t do sezu:nte 

EXl'EDIENTE. 

Officios: 
Do minh>tro dn fazenda, de 3 de Setembro cor· 

rent~, .transmi~tindo uma representa!:fi~ da camara 
' ~ l (.0 ' !. c ' 

pedindo provithmcias contra o imposto de 20% 
solJt·e o fumo, vota<lo pela assembléa legislativa 
da :mesma 1ro in ia -A' onuni 'são e orca.-
mento. 

Do secretario do senado. de q, de Setembro cor
re11te Jarti i >nndo ue coi1stou ao senad t r i 
sanccionada a resolução que autoriza o goyemo 
a conceder no padre Francisco João de Azevedo 
um anuo de liccnça.-Inteirnda. 

Do presidente da província do Pará, de :f.G de 
Agosto ultimo, rcmcttendo cópia authentica da 
neta elas eleições primarias a que se procedeu na 
}Jnrochía do Sourc,da mesma proviucia.- A' com
mis:;ão de poderes. 

S:i~ lidr.s c appFov:adas sem debnle ns r~dacçõcs 

dt'ig"UI'S Jun!or, Cel't~ Hil~e~~o, Jl~in B~·ir:-ido, J~~é ~ 

' !<' ' .. ~ '' •• ' ' ' ' ' ' di na da Fonseea Galvão e sua irmã; a segunda 
l~ourcnt;o de Allmquet'tttW, .Tost! ~Inrianno. Buleão, sobre a O)'ganizaç~o da directoria. g-eral de csta-
lldcl'onso de .Al'aujo, Sald;mlw :Marinho, J\[a- tist1ea; a tC!rccira p~1rn se reconstruir:~ cnpella da 
cedo, Lihcrato Bat'I'Oso c All'anso Pcnnn. mntriz de S. Christovi'ío; a quarta sol.Jro a pre-

Compnrccet·am dt\pnis t.ln chamndu os Srs. Luiz scripç?io em que cstaya incursa a irmandatle do 
Fclippr., Oleg:~t·io, j\IHJheit·os, Bezel'l'a Cavalennti. Sacr:nncuto da antiga Sé, sobre rern:meccntcs de 
Lima Dnm·te, Mnnod Eu:;tuquio, 1\Idt•tt dn Y:~st·on· prcmio:s de loterias nilo rcdamndos; a quinta 
cd!o~, Freitu~, T:trat·e:; llelfort, Costa Azerct.lo, subrc as pe!Ssoas que devem cscrcn~ros co.nsclhos 
Cot-rêa llalJello, D:Jarqne de Macedo, Anrelinno de guerra; ::t scxla sobro promorfio do tenente 
:Magalhães, Hiheiro de jfonezc.>, Jo~é C:~etano, Fabio Josó ígn:1cio lU beiro Roma; a sctima sobre o meio 
Rt•is, B~tptist::l Pereira, Theolloreto Souto, Almeid:t soldo de D. L~ure:ma noza Figueira Duarte de 
·Couto, Freitas Coutinho, .Joaquim Serra, Moreira Drummond; e finalmente a oit:wa sobre a irman
tdc Bat·ros, Souza Carvalho, Fcnwndc• Osori~, Ma1:· da de tio Sacramento da cidade de Pelotas, no Rio 
ltínho c~mpos, Augusto Fr:mça, Azambuja Met-I Grande do Sul. 
reiles e Dnnin. _ 

Compnreceram depois de aberta a sessão os W I!do e?j~lg-ado obj_ecto de deliberação c man-
Srs. Lafayetle. Seraphico, Sonza Lima, Bar:io I!o· dado llnprtmtr o scgmnte 
mem > ' ' ' PHOJECTO. :Mello Franco, Florencio de Abreu, Thel'philo 
.Ottoni. Antonio Carlos, Manoel de :I!Iagaltâws, Hy· A commissão de instruc!:ão publica, teudo exa
gino Slhra, Thcodomi_ro, Ar:~~ão e Mello" Galdin~, minado o requerimento documentado do estudante 
Felicio dos Santos, Dtann, Flores, Francisco Sodye, Joflo de Menezes Doria, no qual, allegando que <\S
~andido da Oliveira, Manoel Pedro, Marcolmo siste como ouvinte as aulas do L" anno da fa
Moura, Sergio de C:1stro, Frnnco de S:í, Fredet·ico 1 culdade de medicina do Rio de Janeiro, por não ter 
Rt>go, Ferreira de Moura, Joaquim T<tvar~s, 1\Io- podido matricular-se por fall.:lr-lhe o exame de 
reira Brandão, Bezerra de l\Ienez~~. Epam!non~as do11s pt·eparntorios {latim e philosophia), ped~ lhe 
de Mello, l\1onte, Z:nna, P~dro Lmz, Joaqmm Na- seja fnct-lltnde fazer exame do :l.. e anno, depo1s de 
lmco, Carlos Affonso e Belfort Duarte. · .. mostrar-se approvado nos dous preparatorios que 

Falt.'lram com. pnrticipacão os Srs. ·Andrade lhe faltam, é de parecer lhe sej~ deferi~a a pre
Pinto, Americo, Darão da Estancia, Beltrão, Ca- tensão; pelo que oiierece o segumte projecto : 
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Sessão em 5 ele Setembro de 1879. 47 

A assembléa geral resolve : l O ex-presidente <lo Paranú ex-candidato derro
Artigo unico. O governo é :mtorizuuo a ~1::mdar tado1 ex.-admini~tr!tdor ~c col~nia, demittido, púd~ 

atlmittit· o ostud:mte Joiio de :Menezes Doria a contmnar de ~na fe na urscussão,mas,cu que provei 
exnme das rnaterias do :1.. o anno da faculdade. de com os proprws documentos por elle · entregues 
medicina do Rio de Janeiro, depois de approv:Hlo ~o n?bre senador, ~má fé do que allegára quem 

· · ·,, · , i que . ·. · . . . · • · , ir 1a i-

· sem a an:ilyse preci.>a, sem os com1nentarios fei-
. O Sr. Alves deAra.u,jo(pelaoràem): 

1 
t~ sem a .el~cidnçiio que houve na imp1·cns:t. 

-Sr. presiuente, pedi a palavr:t para fnzer um I Era meu Ll1rcrto em uma contendn leal, era o qnc 
protesto c apresentar n· esta nuO'usta camara u. m esperava de antigas c nmistosas rela(:ões privadas. 
requerimento. O protesto refere::'se it·contlucla que De llua~ um~: ou S. Ex. niio leu a discussão que 
teve no st>nado o nobre senador pelo Par:1n:i, em ' produzr na nnprcnsn, não leu a conrront:1~ão de 
relação a assumpto que diz re~peito :i minha pro- ~om~mentos que apresentei, ou S. Ex. percorreu 
vincin, assumpt•J cuja discu~s~o iniciei nesta rasa, mscr.entemente a estrada da má fé aberta p~lo ex
tenho discutido pela imprensa en1 nttent:ão a con- pre~dente que tn~to dcsho~rou nosso Pnraná! 

· tenilores, que, sem Iognr no pat·Jtllnento, a prccu- N11o posso snypur C'Sta ultrma hypothcse, entre-
' - ., · :; . , :seara ' - : · , : · , ' 0 • JUe o 

que julguei fazer; mas como o ri obre senador pelo honr~do ex-p_rasiuente da P.r·ovincia o Sr. Dr. 
Paraná possue uma cndeira no senado, entendi Ro~rr;;-o Octavro gastou tres tu r! e tantos contos nos 

ue d ia dar- 1 :;; ~ . ·· UltllllOS tem )0:' COm a CO! n· 3 ;j r 

dando assim a cort()zia com S. E\:. e proéuranllo os d:>cun}entos quo o nobre senador 1.1presentou,o V. 
aos outros no terreno em que podi::tm discutir. Es- Ex. vera que nestes _d~cnmcnto~. cometa dizendo 
pero, porém, que sej:i pu!Jlicac~o o discurso do no- -a tl~·6peza dos exerctcws de :1.876-1877 e exercícios 

"' ·, , o e ... , , e .. peL. 
dos factos de que tratou as exclnmarões e in- Es~a de~prza do exercício ele I87G n 1877 não 
terjeh;ões que julga\' neccs~arias para, reunindo, P~Llc pertencer·a conta dns parti(lo liber<~l, n:io 
dar a todos a resposta precisa; c nessa occasiüo pode_ pertencer a conta da administt·nções que se 
pedirei documentos no g-ovemo parn patentear no segmram, mas pertence toda a qucn1 foi adminis
paiz que quem tem des!Jaratacto os dinheirr,s pu- trador d;u·ante o ex<'rdcio cl,} 1876 .a :1877. 
blicos na provincia do l>arnnil, não tem sido as Presta-se o dOClllnento ás ~tlmc·jallas conclusões 
administm~:ües Iibernes, que apenas tiveram a in- a que querem prendel-o. 
felicidade de encontrar o serviN na mnior dt>sor- · Por·vr.ntura o nobre senador pó<le lant?:lr mão 
ganiza{~iio possível, porrJUC o cbcf'e desse llerviço de um d~cum_en to,_ ellc. na força c na aclividade 

::. =a.. n : · ' :- 1 ' • • • 11o • (I' ) • • • , • .. o .- . .. 
vinci:t, candidatura CJltC foi l'rustratl:l, tenllo clle ptos, pratico no jog-o da escriptur:u;~o de fazenda, 
cogitado em evitar o mallogro ]·JOr compra de liquidn~~o de suas contns , sniJendo discrimi
terras, procedendo como j:'1 tinha L1l·oceditlo com u nar a epoca llo pag:nncnto d:~. responsabili-

_. 't'<, , r·a m a vio encra, <I_ c o quem on en:n-:1 ns dcspezas, ]lode anç3r 
nwntindo no seu m:md:1to c \'iol:~ndo a rejmt:wão mao de um d0cumeuto nestas condições c atirar 
da minha província IJUC no c~er·cicio do roto sobre a mesa do senado a homens que em muitas 
tinha direito :to respeito tla cousliluição c d(ls leis, questões fiam-se na palavra do colleg:1s que niío 
por parto de quem jurou nwntd-as (apoiado.~) c viio ver o uocumento,julgando de sua importancia 
uson da ~mtori1l:Hle como conhece todo o paiz. pelo en tono da voz e gesto, titzendo acreditnr q ne 

Eu, Sr. presitlente, desejo que a representncilo 1 com eJTcito :i admiuistra~ão do honrado Sr. Rodrigo. 
na outra casa do parlamento continue a ser cón- Octavio deve pertencer toà.a a despeza feita no 
siderada no pniz como legal, é esse o seu direito, tempo do Sr. Lamenha Lins? . 
é _esse o noss? dever, m~s ~m rcl?ção ao _Par~~á Niio, Sr. presidente, apresento este factopara 
n;~o posso derxar de _oppur a legalidade a r!legr tr: demonstrar que não ha bOa fé na discussão; e 
mi~<:de. Acompanhei os factos, conheço como al.Ir quando o s<mado e os nobres senndorcs tiverem 
proc~deu:-quet~1, _recolhendo-se a perpetu_o st- . esgotado o assumpto relativo :i discussão do mi
lencro nno expwrin o_mal que fez ext?rq_nmdo e J nisterio da agricullurn, peco desde j:i que V. Ex. 
roubando o voto publico daquella provmcw. J me conceda a palavra, 11orque quero analysar uo-

V. Ex. comprebencle, Sr. presidente, que o cumento por documento, con1pra por compra, to
nobre senador pelo Para n:i, referindo factos, como das as transacçües que se fizeram naquella pro-

- • -; ' • • c • ., à c. i c.· 

discutidos, não fez um estudo do que encontrou, honradez com que procedeu sempre a administra
apeg-ou -se ao que escreveu o ex-administrador, a c- ção do Sr. Rodrigo Octnvie. 
mittid?,_ o ex-candidato derrota~o, o ~x- f;1bri?ante j 0 S:~. HoRTA DE Ait.~UJO: -r.;~ o competia 30 Sr. 
de ele1çues condemnadas pelo I arana. Cons~1-me presidente do conselho <Jlle deixou coner á 
q~e o nobre senador e~chen a mc~a da presrden- revelia 
c1a do senado com escr1pturas, papets, documentos · 
analysados por mim, um por uu1, na imprensa, O Sn. AL\"E5 DE AnAUJO,: - Eu, Sr. presi-
durante a discussão quo teve lagar nesta côrte, dente, não fujo a diseuss~Q de fnctos relativos. 
acer'vo de documentos (}Ue tive t'lm meu poder, á província do Pa:·an<i, ~ factos de que tenho co
analysei e deveriam ser reproduzidos com a con- nhecimento, de factos que se passaram debaixo 
dição de apontar-se onde deixei de ter razão de minhas vistas, venha a ce11sura lle ~ucm quer
(Az;oiado$). que ssja. Na questão de c"loJI.ização do P:rraná. 
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• 4-8 Sessão em 5 de Setembro de i.879. 
========··· 
com11 na de qualquer outra. provinda lia dons S<~lJer de que providencias pretende lançar mão 
J)Ontos a ex:uninar-a quest~o dos f:J.ctos rcaes, c para cohilJÍl" estes attcntados ao deeoro )JUblico e á 
uns iutriga.> do <lespeito, da calurnn:a, de in te- mornlida.de na capit;ll do Imperio. 
resscs . iJ.?.conress:\veis e frustrndos, dos manejos O digno deleg:ldo de policia., que tão as:;ignalado 
(1ue ex!giram catllt<les e gastos sem que os r(?sul- servi~o p1·estou :í cau:;n pnblica iniciando e lc
tados CtllTespondcsscm (Apoiados). vando afim um inqucrito tiio delie:1dO c tiio dif-

:.cu a nJ re sc.rwl or aprescn ar pape1s so Jre 1ci , por Js5o que o 1gno nnccwnari m 1a 
a mesa c dizer ao sen:ulo c ao pniz-.iulgucm ; es- que ver com uma commnndita organizatla. direi 
cu:"a t.nmlJem um outro, que uunca esteve no Pa· mesmo com uma quadrilha de s:~lte:~do.rcs de 

• .' ~. • 'l -' • .,.· • • ... ' ... • 

pedido as m.inns de diamant~s do Tib:1g-y com ex~ sclhoú, a deportação· dos indivilluos ·que f3Zem 
clu::ão dns pobres g-:~rimpeiros que suhsi:;tcm com este commereio infame, e o digno chefe de policia 
a importanein de pequenas pedl'as que mnrisc.~m o Sr. Dr. Tito de ~Ia tos, que infelizmente vai 
nas vasantes do rio, dizer que si'1o terrt~s imprc· deixar a a.dministra~üo, onde tem prcsiado tão 
staveis: não pódc ver os ptoductos da terra quem assi!!nalados scrvicos (apoiados), l:mr·ou no inque-
sc.í almeja a riqueza das aguas l rito o seguinte despacho (lê) : • . 

. Adio a 'discussão ~a t_ribuna_, e sem inconvc- ~ Remetta-sc COUl urgencia cópia deste inque-
nrcnte de~de que elucHleHl na nnprensa. '! rito :~o Exm. Sr. ministro dn justiça, reiter:mdo 

O Sn. BEzEnnA C.\. YALr.Al\TI: -0 nobre deputado o pedido feito no sentido de deporta r os estrnng-ei, 
tonna em di:;cnssõ.:::; de im 1rensn em nosso )aiz? ros a ontados neste in uerito e louvando ao Dr. 

O Sn. ALVES DE AnAGJO : -Nessa occasião 3." delegado pela tliligeucia rei ta e esfortos em
verá V. Ex. que hei de apresentar a condu- prega.dos pnra n descobct:ta dos individuas qn~ vi
da de um ullmini.strador que em meia dm:ia de vem e especul:nn com tao torpe, qnao ahomma-
. ws _que es eve n:1 a mmtslr;1çao a provmc1a · 
J?.tennamcnte, fez um contrato de mil e t:mtos Sr. presidente, como V. Ex. ve, e;;tc alto func-
contos .e?m um seu parente, contrntando a estrada cionario, este di:>tincto empregndo, fJUC foi quem 

• • " r • , iuidou as medidas 1ara desc:obrir os autores do 
~~ contratanclo-npela talicila dcprc~~os da estrnd:úle iufnme Lrufico que se faz aqui na cllpital do Im
ferro D. Ped1·o II! perio, peilin no governo a deportaciío dos cstran-

Si o Sr. Costa Pereira tivesse approvado este g-eiros nelle comprehentlitlos. • 
contrato, c:Ic subiria a mil e tt~ntos contos, sem Pergunto cu, ::lr. presidente, si o governo se 
<l thesou;·aria ser ouvid;l. sem concurrencia ser ncha habilitado, si se julga autorizado 11ela legis
provocndn; acto do JH"Csi<lcnte e do seu parente IuçiTo em vigor pat·a 1ançat· mão de uma medida 
unic3mente. Os grandes censores do que se pasa da or.lem dc:>ta, qne é soliciwda pelo digno chefe 
no pniz se. interes:'arão por elle, desde que trou- de policia? · 
xerem ú dtscussiio o que á censura pertence e niTo Senhores, si o A"ovemo não se jnlg-a habilitado 
a truducc;iio de mc5quinhos interesses. . pclns lds_ Cffi: vigor, 1leve solicitar medidas ao 

• stes a c tos, :sr. pres1 eu te, eu na o querw tra · 
zel-os pnra ::~qui; ma.s nn rept"c5alia do combate eu 
apresentarei todos os papeis e documentos e mGs· 

' . ' 
.._ ' ..... 

eleynr :1 provinciu do Pnrnn:i no seu deviclo pé, 
si :1 ndminislt":H,:.iio 1le entiio, si n :1dministrnção do 
honratlo Sr. Dr. llodrig-o Octavio. 

Eu JlCÇO a V. Ex., Sr. presidente, que. tliscu
tiuo o or«;nmento do ministc1·io t1a agrir:ultura uo 
senatlo, conce1la-me a palavra, porque iniciei esta 
discnssão na tJ"ibunn, :~companhci-a na imprensa, 
c pretenrlo csclnJ·eccr todas ns accusações,que se (i. 
zerem no scnndo, nos factos rcl:1tivos <i província 
do Par:m:'l, aos seus homens c aos meus amigos. 
. Esses factos nã~ correrão :í revelia emquanto 

t1ver eu umn cadc1ra nn represent:1ção nor aquella 
província (M·uito-/Jem).· • 

O St"". A:tro:nso Pennn (eln tempo) : -
Sr. presidente, os jornnes de dons ou tres dias pu
blicaram um in uerito rocedido elo din·no dele-
ga o c po icw o Dr .. Fclix a Costa, que revelou 
ao paiz factGs_ que fazem vergonha ú civi!isação da 
capital do Imperío. 

Felizmente, Sr. presidente, entre os nomes 
desses exploradores do commercio infame que 
foi dcnunci::do ao paiz pelo digno delegado de po
lici:J, só ·yêm nomes de cstt·angciros, só vi nomes 
que não fazem parte da nossa nacionalidade. 
VazE~:- H a alguns m1t:gralizados. 
O Sn. At'FONSO Pr.xx."-:::.:.... Pedi a pal:1vra hoje 

para dirigir nlgurnas pcrguntns :oo goYcrno para 

O Sn. AFFONso Pm~:u: -No c:1so ue crue se 
tratn acham-se est1·nngciros, é certo, mas :~lguns 
tlc!Jes j<i tra~aram de se m llllir con1 dect·e!os de 
n:~tnrali:;aç5o. . 

Portanto j;'t se vê qae o governo não se póde rc
gulnr unieamentc pelo direito internncional pri
vado; tt·ata-se de medid:Js que têm de ser appli
cadas a nacionaes; e o proprio cllefe de policia 
reconhece a impossibilidt~._de nas leis e.m vigor 
para punir sem~lhante crime, paril obstar tão 
grande attentado. J· 

Deve, pois, o governo so!íéitar do corpo legisla
tivo medidas qne julgue convenientes para atten
der á reclamação do digno cmpregaclo o Sr. Tito 
de II'Iattos. · 

Já veir1 aG conhecimento da camara uma recla
. .- , · · a pi a , i i· 

. tando do corpo legislativo medidas pm·a pôr cobro 
it prostituição, que se vai desenvolvendo em alta 
escala na capital. 

O commercio, senhores, pede medidas, porque 
são factos notorios que ns proslitntas na capital 
não respeiwm as leis do pudor ; nas rnns as mais 
frcqucnta(l:ls fm:cm ostentação de suas grnt;as e de 
posições sem duvida 11ouco consentaneas com as 
leis da honra e do pudor. 

E11 po1·t:mto, senhores, julguei dever ch{tmar :1 
attenrão do governo para este acontecimento, e 
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Sessão em 5 de Setembro de 1879. 4·9 

declarar que si precisa de medidas elo corpo legis· 
lativo, trate de propal-as, porque, apezar da pro· 
rogação da sessuo ir só. até ao dia. 23, estou certo 
de que, para tratar de medidas de tão urgente ne· 
ccssidadc, ainda ha tempo de sobra, e que o gover· 

~ . . .. . .; .... 
< 

O Sr. !ilartb:n Frane!seo :-Sr. presí· 
ilente, rio discurso que proferi hontem c que foi 
pu ic< · · · , · 
no incidente, a respeito do qual preciso reclamar : 
~~ unicamcnt~ quanto á autoria de uma obra ahi 
citada, oura muito moderna, do anno passado, 
publicada nus Estados.Unidos-0 mwido amel'icano 
-que se attribue a DiJ(son, quando é dl~ Simonin. 
E' apenas esta incxactidão que quero rectificar. 

111as o fim principal porque pedi a palavra é 
solicitar á casa que dispense o interstício para ser 
dado .para .ordem do dia de amanhã o projecto 

Consultada a camara, decide pela affirmatiYa. 

O Sr. Cesario A\.lvim (!.o secretm·io):-

outra, a oppôr contestaçiio fórmal o qúo escreveu 
uma folha diaria desta côrte, em artigo editorial e 

· · · inciilente 

e.Jo-me o n.,3 o a · . · .- , 

parlamentar na sessão de ante-hontem e em que 
sou envolvido. . . 

Não era meu proposito fazer tal reclamação, 
}JOrquanto, sohre ser a unica folha diaria a dar 
conta de tal occurrenciil, accresce que ella propria, 
11::1 sec~ão que destina aos extractos parlamentares 
exprime-se a respeito de modo diversos, como 
mostrarei. 

Tendo sido, p()l'ém, tão questionado sobre tal in
cidente, que me desagr:~daria el!l extremo, caso 
s1 IOuvesse verr tca o, qu , · · 
terpelações resolvi tomar alguns mementos~\ casa, 
.alim de dizer uma vez por todas :-o que escreveu 

· · · · d nt -
bontem, carece absÓlutamente de fundamento 
(A.poiados). 

Apezar de sua eircumspecçlío, e certamente le
vada por falsas informações, publicou a Ga::eta o. 
seguinte: 

• Um dos nobres (leputados disse-si n expedi
cão ia á China busctt.l' bichas. 
- • O Sr. Cesario Alvim, 1. o secretario, observou 
que a phrase não era parlamentar e que devia ser 
retirada. • o Sr. presitlcnte, porém, não SÓ niio fez ret!· 
rar a pllrase, como observou ao secretario que não 
podia dar apartes da mesa. . 

• E o Sr. secretario teve de ir para a bancada 
dos deputados sem que fõsse retirada a phrase
biclias. • · 

' . ' . inexacto (Apoiados). · 
Fôra-me fMil appellar para a camara, q11e 

não deixaria de corroborar o que digo (Muitos 
apoiados). E' possível, entretanto, que :í muitos 
dos meus collegas escapasse a occurrencia, si ve
rificada, e pois dirijo-me ao digno collega que então 
dirigia os nossos trabalhos. 

S. Ex. figura tambem no incidente, como quem 
me chamáraa ol'dem, não fazendo retirar uma ex
pressão contra a qual eureclamnva! 

OSn. Lurz FELiPPE:-Não senhor, é tudo abso
lutamente inex:acto (.4poiados). 

A. 7 .-TO:.!O V. . 

O Sn. Cr,:.;;.a.mo Ar.vr:ll:-N5o atti·ibuo á m:í fé on 
á proposi!o dclí!Jerado de fallar ti verdade, o itro
cedimento da folha em questão. 

Levou-se, nattll'almentc, por informtlf'ões de 
f[t:e:tn ouviu mal o gue se p3ssou, ou por sua ver., 

) . . 
o • 

C~ mo disse, é. a propt·ia G'),zeta que na. secçiio 
destma4a aos extt·actos parlamentares, escrc\·e 
cousa diversa do que se le no edilorial. Ouviu a 
catt~ara o que a 1 se c tsse, ouça agora o qne aqm 
sele: 

• O Sn. CEsA.mo ALVD1 d<i um aparte. 
Em seguida, retira-se da mesa dizendo que da h i 

n5o púdc dar apartes. • • 
Liquidado isto, que não era meu propesito li

quid;u·, ap:·oveito o ensejo para dizer ao meu nobre 
collega por Minas, que sinto não ver llresente ... 

J,•o ASNEVES:-A ui estou eu Riso'. 

O S!t. CBSARIO AL~m;-... que faz-me justiça 
a_credrtand~ que na lrgei~a _troca de _apnrtcs que 

>: • V· o mmuno Jro osrt or mi-
nha 11arLe, de rallar-lhe a estima que me merece 
( A.poia<los ) • 

Abomin? as questões pessoae~. 
' ... ... ' . 

em tratar a todos os meus collegas com conside-
ração a que têm direito. 

E' esse o mett dever, como o é de todos quantos 
se querem honrar, honrando esta augusta corpo
mção (A.poiados; muito ben~, muito bem). 
· O Sn. BuARQU~> DE MACEDO requer que para a se
gund~ parte da ordem do dia da sessão ue amanhã 
sejam dadas as materias que ~e acham na se
gtinda parte da de hoje. 

rente o its obr;s· do Dr. Joacruim Gomes de So~z:r. 
Consultada a camara decide pela affirmativa .. 

O Sr. Çandido de Oliveira pedtl a 
palavra p:tra fazer nm requerimento <i casa e um 
pedido ao sr~. presidente. 

O pedido consiste em rog:1r a S. Ex:. que digne
se de dar para a erdem do dia o projecto que trata 
dos limites da província ele Minas com Goyaz. Como 
S. Ex. sabe, este projecto ba i6 annos depende de 
solução desta casa; estú em terceira discussão; nós 
estamos com a sessüo mnito adiantada e é urgente 
que haja uma soluç:ío qualquer do conflicto. 

Grande parte da populacão do importante e rico 
município de Paracatú soffre com. a delonga, 
porque vê-se obrigada a pagar iníquos e vexatorios 
im JOstos á rcvinda de Go az não apoiados), que 
usurpou extensa zona á provincta e mas L ao 
apoiados). 

Ainda ha poucos dias, o confiicto foi levantado 
nesta cas:~, a proposito da fixação de limites da pro
vincia de Santa Catllarina e do Par:m<t : quizeram 
que fosse alfecta a solução da questão a uma com
missão de engenheiros, como si engenheiros pu
dessem tratar da posse e reconhecimento de di
reitos, quando não ha ãuvida nenhuma sobre a na· 
tureza dos limites entre Minas e Goyaz (Apoiados 
e· apm·tes). 

O Sn. ÜLEGAr.IO :-Ha toda a duvida, pois não. 
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50 Sessão em 5 de Setembro de 18i9. 

O Sn. C.L'\'"DIDO DE OLr\·r.mA :-Felizmente asa-~ de aceitar, mas que, desejo que se estenda a uma 
bedoria. desta camara fez-se m<lis uma vez scn.tir outra irmã da peticionaria que me parece achar-se, 
rejeitando a emenda que oh c ~ubrepticiamen te seg-undo as informações que tenho, em peiores con
se introdnziu no projccto de fixação de limites da di(;ões de fortuna e, si não a favorece a letra cx
provincit~ de Minas, Goyaz, Santa C:-~tharina e press:~ da lei, fayorece-a sem duvida :1lguma o ex-
> : • • • .. ,.. .. • 

\. ll t ... 

Como digno representante J:1 cnmata, como mi
neiro nota\·el peJo seu patriot.ismo (a.poiudos) es

era ue o Sr·. lresiuente attenuer·ú ú cst:i rccla-
maçüo, d:mdo para a discuss5o que é a ultima o 
Jlrojecto de que se trata. · 

O Sn. O LEGAmo: -E' uma Ycrd:ldeira extorsiio 
q~e sefJ~1er 1'ner ú província de Goyaz (.ilpoiados, 
l/aO opotatlos e ctparU:s). 

O Sn. CA:>nroo DE Or.n'EIIL\. :-.\.gora 6 requeri
mento. 

Tenho de apresentar um projccto que cliz res
pdto no futuro tlo norte da P!·ovincia de l\Iint.~s, 

JJ:ltc, o projecto n. 2f,7 autol'iznutlo o governo par:~ 
despendet· até a quantia de 5:000;5, com o Jim de 
i!ldemnizar a imp\css:i5l dos mcmoriacs malhema-

.:... requerimento do Sr. Serra entt·a immedia· 
tamente em 2." discilssiio e é approyado. 

Entra em 3.• discus$ão, c é nppt'O\'atlo sem de
lJ:lle, o p;·ojecto n. 28:2, auíorizantlü o governo a 
contrntnr com o haciJ<lrel S'zeuando Nalmco a 
fuullacão c custeio lle um tlie<ttro normal.- V a i ü 
com missão ue reuaeçiio. 

Entra em 2.• uiscu~s5o c é :lppt·ovauo sem de
bute, o Jlt"Ojecto n. 267, sobre o monte-pio dns 
irmãs solteiras dos officines da annalla. 

A requerimento do Sr. Olegnrio entra imme
diatnmente em 3." uiscnsi>~o e é approvado, e re
mettiúo ú commissão de redacçiio. 

Entra em 2.• discnssiio e 6 approvatlo, 

São estas as conrlíçües entretanto em que se ach:1 
a pelit:ionaria. Não impugne o projccto porque 
as razees à e equidade apresentadas pela com missão 
e argumentos deduzidos do espirito da lei me 
pureceu atwoveitar ú peticionaria. 

Jla uma outra irmã viuva pobre, onerada de fa· 
milia, com duas 1llll3s solteiras, que evidentemente 
não me parece que.se acha em posição menos fa· 
voravel que a peticionaria. Pretendemos pois, eu, . ' ) 

nós tambem, a l:.!( dos monte-pios estabelece que 
niio póde a mesma pessoa receber dons monte-pios. 
Entretmlto, por motivos de equidade a c:Jmara é 
induzida pelo parecer da conuniss~o, cuja doutri
na não imrmgnamos, a fazer excepção da lei, como 
tem feito em muilos outros. 

Isto niio é senüo o exerci cio da autoridade que 
compete :i camara. Quando h a cusos excepcionaes 
que ordenam a dispensa da lei á camara e ao sena-
do com ete modillcal- ·' · t :- · · 
que nós pedimos. 

O nosso argumento cifra-se nisto : a disposicão 
litternl da lei que não é applicada neste cnso :"t 
pe rcwn:ma na o SCJ a tmn Jem a [lp ica a :1 sua irmfi 
que se acha em condições amda mais desfavoraYeis 
do que ella. · 

Ainda mais,nús dizemos: SI a lei dos monte-pio~ 
pe1·tmcentes aos officiaes tem o fito de amparar a!' 
pesgoas a clles ligadas por laços legítimos, não lw 
razão para que a viuv;.~ poiJre, oncr:1da lle filllos, 
seja menos fayorecida do que n irm:i solteir:t. 

Formulamos, pois, este substitutivo que vamo~ 
mandar ú mes:1. (Lê) . · 

O Sn. FnzsroE~:TE :-lia uma cmenâu que V.Ex 
offerec3u e que deve ser retirada. 

O Sn. 11IARTDI FnAxcrsco:-Entiio peço a V.Ex:. 
que consult~ a camara si consente m sua reti
rada. 

jec o n. · . u, so Jre a pcusêiO e . oanna 
Alves Fr:~nco. O Sn. PnESIDENTE:-Devo lembrar no nobre de-

A requerimento do Sr. Augusto Franr.a entra puta do que o projecto está em L" discussão 
inunediatameute em3." discussão e é;i_apl)rovauo, e que só nn segunda e terceira é que pódem ser 
p:~ra ir á com missão de rcducçiio. apresentadas emendas. 

Entra em 1." díscuss5o o projecto n. 28:3 com a O SR. }'L<\RTDI Fn.uwrsco:-Nesse caso reservo o 
em~nda npresentnda pelo Sr. ~Iartim Francisco. meu substitutivo para a segunda discussão. 

O Sr. l\I:u·titn Fra.nci8 co :-Sr. 1u·e- . O projecto é ai) provado em 1." discussão. 
siclente, o projecto qn~ ora se disca te f<Jz uma A requerimento do Sr. Martim Francisco é dis-
nxcl'Pt-:ío aos princípios ri~orosos d:~ lei. Fali o pensado o interst!cio e entra o projecto t::m 2." 
fundndo em raziío de cqnidade qnc n:1í1 estou longe 1 discussão. 
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Sessão em 5 de Setembro de 1879. 51 

Não havendo quem pera a pal::.vra é approvado 
o substitutivo seguinte:· 

SUDSTITUTIVO. 

Artigo unico. l~ica concedido a D. Cnrlota Luiza .. , , . ... .. . :"' 

" ' , D. llenriqueta Tavares de Scpulveda Figueiredo, 
irmãs do fallecido L" tenente da armada Ign:1cio 
Eu"enio Tavares o moutec io deixado >elo mesmo 
1. o tenente; revogadas as dispositões em contrario. 

Sala d3S sessões, em 5 de Setembro de 18i9 .
:Jlarti1n Francisco.-0. II. de Aquino c Castro. 

Entrn em 1.a discussão o projecto n. 281, auto
rizando a matricula do estudante Theophilo Dias 
de ?!Icsquita. 

O Sn. MA~TI~I F1u~crsco requer que o projcclo 
tenha uma so d1scussao. 

IDrEXDA: 

O Sr. Aff'onso Penna :- O projecto 
que se discute autoriza o governo a mandar 
admittit· a exame vngo das materias do 4.o c 5. 0 

anuo da faculdade de direito de S. Paulo· o cstu
uante Theophilo dos Santos. 

Eu não pedi a palavra para impugnar o pro
jecto, mas Jlara fazer algumas perguntas ao go-

Foi publicado o decreto de 19 de Abril, em que 
se estnbclcceu a liberdade de ensino superior no 
Imperio. Nesse decreto se permittem estes aclos 

ü c. • ... • • :,-

cute; e, portanto, eu desejo saber do governo si o 
uecrcto estú ou não em execu~ilo. Si está, como 
tem sido dl:lclarado pelo governo, o projecto e 
inutil ; no caso contrario então a c:unara ierã de 
votar a dispensa pnt·a exames vag-os, que ali:.ís se 
acltnm auto!'izallos no decreto ele 1!) ele Abril. 

E' preciso que saibamos debnixo de que regimen 
vivemos em rcl:~ç:iio á instrucção superior; é prc
ciso.que os cstnd:mtcs sejnm informados si cst:.í 
ou niio em vigor o decreto de que se trata. 

.!..inda ha poncos dias os jornae~ nos deram no
ticia de que a congregação da academia de medi
cina nomeou uma commissão,para pedir ao gover
no que ponha em executão certa e determinada 
11arte do decreto relativo a exames. Eu et•eio que 
o g9v:et·no deve tom~r p~ovidet~cin~ n!uito.claras e 

como- tambem os estudantes saibam debaixo de que 
regimen vivem e não possam ser tomados de sor
})reza, quando elles não se achem preparados para 
a execuç5o das disposições do decreto de 19 de 
Abril. . 

Os factos que tenho presenciado aqui na camara 
lev.a:.u~me a crêr que o decreto não estú em execu
ção.O governo no senado, por intermedio do nobre 
llresidente do conselho declarou que havia de so
licitar do parlamento a approvação da.quellas dis
posições, que por ventura precisassem de sancção 
legislatiYa ; no entanto vimos que,si por umJado 

se declara a liberdade do ensino, por outro lado a 
camara dos deputado~, suppondo não subsistentes 
estas disposições do decreto, vai votando dispensas 
em favor de estudantes, e si não estivesse mesmo 
execnção tnl decreto. 

JulNuci Sr. residente, do meu dever tomnr a 
pal::~vra, não para contestar o avor de que trata o 
projecto, }TiaS simplesmente para.pedir ao governo 
que se d1s..ne dec~.a!ar o que .~stü. e o que não está 

sino.' 'falvez'que ~governo não tenha opi~ião for
mnda a.rcspcito. 

Ao começar dn sessão de hoje provoquei a opi
~iã? do gov~rno em r~lnrüo it ques~iio importan
ttssima relat1vn a medidas necessnrws ao policia
mento da ciuade do Rio de Janeiro. Os nobre~ de
putados_ vii·nm que nenhum dos ministros julgou 
conve!llente tomar a palavra para declarar si pre
cisa Olt não de medidas legisla.livns para cohibir 
os actos de ue tratei na minha reclamllcão. E' 
possível, pot·tanto, em relação ao nssumpto de que 
ora me o~cupo, que o governo esteja sem opiniüo 
formada, on que não ligue import:meia alguma 

.. ,· r-

O Sr. IUarU:im Francisco: -Sr. pro-
st en e, o innocen projec o sujd :'t i ã 
não met·ecia as honras que lhe acaba de dar o nobre 
deputauo pela província de Minns. Este pr~jecto 
não é mais do que a reproducção de medida:; que já 
têm sitlo Yotadas pelo parlamento: leml.Jrarei ú ca
mara. que, entre outra~, foi votada uma dispensa ao 
estudante do 3." anuo ue S. Paulo, Severino Prestes, 
para fazer exame vago d:ts ma terias de um anno que 
não ll3via frequentado. Este projecto, em tudo 
identico ao pt·escnte, nüo suscitou a menor re-.· ) 

merecia o favor que lhe fui concedido po1· ser um 
distincto estudante; é o mesmo crne .:contece 
itquelle de que trata o projeclo. 

O SR. AFFo:o;so (>gxxA:-V. Ex:. não attetlllt.m 
no que eu disse: não impugnei o projeclo, qnero 
apenas uma explicnção. · 

O Sn. )1.\RTmFnANCJsco:-Y. Ex. n5o se oppõe 
ao projecto, ruas cmiJara~.:a a pnssagem da medida, 
sem ser esta n sua intençfio: V. Ex. poderia 
guardar seu direito de opposicíonistn, que sou o 
primeiro a respeitar,como representante da nação, 
e porque V. Ex:. sabe qtianta sympatliia me me
rece, poderia manter esse direito, e guMdar 
as importantes considerações que fez Jlara uma 
interpellação que, com a. competencia. que tem so
bre a ma teria, poderia dirigir ao governo, de modo 
que este favot· outorgado ao estudante Mesquita, 
um dos mais distiuctos dos estudantes de S. Paulo 
por sua conducta, talento e applica.ç3o (apoiados), 
não fosse demorado. En estava. obrigado a de-
fen er o parecer a commi:>sao, porque e a o et 
em virtude de informações minhas relativamente 
á idoneidade do peticionaria. O peticionnrio, re
}lito,é digno de~te favor pela sua conducta., talento 

-e applieaoão, e f! devemos h~bilitar a aproveitar o 
estudo que tem feito no gabmete (.4.partcs). 

Como o nolJre deputado diz que não tem por fim 
demorar a passagem do projecto, eu, acreditando 
na sinceridade de su~s manifestações, não con
tinúo, sendo que meu fim pl'incipal era explicar a 
base que teve a nobre commissão para. dar seu 
parer.er. 
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52 Sessão em 5 de Setembro de i879. 

O §r. Hygino Sih7a :-Sr. presidente, l Igual favor ao estudante Brazi!ino Americo 
olfereci uma emenda ao projeclo em discussão para i Freire para ser admittido a ex:ame das ma terias 
que seja habilil~do a fazer ex:une do (I,. o e 5.0 annos ; do 3.0 anno do curso pharmaeeutico da faculdade 
o estudante tb facnldade de dit·eito de S ... l1tmlo I de medicina do Rio de Janeiro cujas aulas assiste 
Eduardo AngnstoNogucira de Gamm·:ro. \ como ouvinte, depois de :lpprovado nas do 2.0 

Este estudante, em eonsefJneneia de gr:we en l anno. 

Jl:ovando essa impossihilid:~de, c 0 nobre ex.-nu- pnn c1 ser adrnttttdo :t exame da ma teria que lhe 
mstro nwndou que a faculthHlfl ndmiHisse a exnmc \ falta, a.fim de n~a!neular-se no. 2. o ann? da escola 
do 4." anuo o mesmo estud:mte. A theuldade de di- , de marmha, SU.JCL~ando-se, porem, prevn1mente ao 
reito de s. Paulo entendeu que a ordem não er:1 exame de generalidades, como dispõe o regula-
regul~r, porque se havimn c~co:1do os dons prazos mento da mesma escola. · 
para exames, Novembro e :Marco· cntret:mto a S. !L-Em 5 de Setembro de 18i9.-A. E. de 
prova da impossibilid:trle foi tal, fJllC o nobre ex- Camal'[/D. 
minist1~0 en tendcn que o cstud:m!e, rner~ciJ ur:-a 
e~cepçao. Eu n::rot·a proponho que cllc se.ra nrlm!~
tldO :t examo, niío ~ô do (J,. o, nw~ t::nnllcm ~o <>.0 

O SR. Fm~IT.\.S CoU'mmo:- Exame vngo '! 
O St\. IT1nr~o StLVA :-Exame pela form:a ol"di

nnria. E' perfeitamente de justir:a a conccssiio, 
,.a; vi da impossibilitl:Hle que se deu. 

. Vem á mcs:1, são lidas, np!)iadas c cntr<l:n con
.JllllCtnmentc em discussão ~s seguintes 

E~IR~DAS: 

A assemhléa geral resolve : 
Artigo uni co. O govemo é :mtorizado 11 m:md:1r 

:tdmittir em Março do anno vindouro o estutlnnte 
ncnigno Alfredo de Assis :1 ex:Jmc elas nwterias 

" o mm da fa .ufdnrl ti• n tl'r·i . , , , . 
.l:tndro, depois que fOr approvado 1ws do 3." em 
tjtle está ma tricnlarlo; re\'ot;nd:ts as dispo,;ições em 
I'Ollll'tl!'iO. . 

~na as commts~oe,; em 1:. <e~ gosto e 18i9.
J/t~rlleil'os .-Fmnl.:lin Do tio. 

J:,;nnl f a \'OI' :10 :ti um no (ltt isano d:1 cscol:l lle mar i
nhtl Alfredo Mar·qu•~s d·1 Souz:1 p:~t·a ser :~dmit'iilo 
<t exame das duas malet·ias qne lhe fnltmn :11lm tlc 
malriculnr-se no '2.• :~nno d:l mesma escola, mjei
t:muo-sc JH'cto·iamenl•~ ao ex:~rne 1la! güucralif1ades 
como ~ ile preceito regulament:ll'. 

S. lt-Em Hi de Setembro de 18i9.-Jfalfteil'os. 

Ignal fnnr M C!'tndantc João naptista da Sil
veira pH:l ser :11lruittitlo a exame uas m:~terias do 
5." unno da f:,culd:ulc •lH direito de S. Paulo em 
Março do nnno vin!louro, depois de approvado nas 
do 4. o em qne csla matrienl:v1o. 

S. R .-Em 1:) de Setembro de 18i9.-3fallleit·os. 

o ( ,.._ (_ ... . ' 
Ferreira, par3 ser ndmittido n ex:~ me d;1S ma terias 
110 ~.· anno da faetlldade de medicina do I\io d-3 
Janeiro, t~m :Março vindouro, depois de appl'ovudo 
nas do 3. o em que est:i matriculado. 

S. R.- Em 5 de Setembro de 18i«J .-.1fallteiros. 

Igual favor no plHlrmncentico Ang-nsto Gomes 
ile Almeida Lima Jl:tra sm· <ltlmittiuo a exame das 
matcrias do a." anno tl:t fncultladc de medicina do 
Rio d~ Janl!iro, detlois de aJlJWOY:ulo ll<lS do 2. o 
anno em CJUi:: est.:i matricul:Hlo. 

S. 11.-Em 5 ue Sett•mllro de l8i!) .-Jlallteiros. 

l\Iaccuo para ser admittido a exame da:; materias 
do~. o anuo da faculdade de medicina do Uio do 
Janeiro,, depoi.s de approvado nas do 3.o :mno em 

S. R.-Em 5 de Setembro del Sii .-llfallteiros • 
-Lima DUr.trte. 

Que se conceda igual fllYOr uo pharmaceutir:o 
Ignaeio Thomaz Pessoa. · 

S. R.-Em5 de-setembro de :1879.-Dr. Azam
buja. 

. 
galltães. 

O :,:-ovemo fica :~utorizado a mand:u· :Hlmitti•· o 
estud:mte Ednm·do Auguslo Nogueirn dt! C:unnrrro 
a exam~s do ~.o c 5,o annos da faculdade do tli1·eft!f 
de S. Paulo, pagas as respecti\'as matricttlas. 

P<1ço da cam:1ra, 5 de Setembt·o de 18i9.-lltJ-
[/ino Silva. · 

Apresento como emcnd:1 o:> pareceres da com
missão de instrueção publicn relativos aos estu
dantes Jorio de ~Icnezes DJria, Augusto Gomes 
de Almeida Uma o Sob~stiiío Augusto Loureiro. 

S. R. Em 5 tle Setembro de 18i9.-1Im·ta de 
Araujo. 

. I~u:1l- fayor :1 Am.a~o Cavalcanti advogudo pro
'1 1 n do · t · , , • · · .1 • 

fazer exame de torlas us materias do curso juri
clico ern qualquer d:ls fueuldadcs do Imperio .. -S. 
R. Em 5 de Setembro de :!8i9.-1llalhciros. 

1gual favor ::íô estudante João de Menezes Doria 
p:1ra ser admittido a exame das ma terias do :1. o 

anno d:t faculdade de medicina do Rio de Janeiro 
depQis tle approv<1do nos dous preparatorios que 
lhe faltam (latim e phJiosophia.) 

S. R. Em 5 de Setemb1·o de 187CJ.-Jfallteiros. 

Encerrada a. discussão é apprOV<lUO o projeeto 
com as emendas. 
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Sessão em 5 de Setembro de '1879. 53 

O St•., Qlegario (pela ordem) requer, e a 
camara concede, a i:1versão da ordem do dia para 
entrar em discussão o Jlrojecto n. 268. 

Entra em primeira discussão e é sem debate ap· . . 
O Sr. Sergio de Cast.ro pede, e a 

camar•l c_oncede, disp~nsa d~ interstício para q_ue 

Entru em 2. • discussiio e é sem debate appro
vado. 

se queira de sorpreza destruir uma ordem de 
cousas, que nasceu e tem vivido á sombra da lei : 
que se quei1·a ferir direitos, que foram adquil'iuoi; 
muito legal e legitimamente, por meio do ef.feito 
!etroactivo, que se quer dar ás disposições do pro~ Conlinúa a 2. • discussão adiada do !Jrojecto 

n. H 1 com as emendas apresentâdas na sessão 
de 25 Abril do cort·ente anuo. • 

JCCtO. . 
Me parece que a resp-eito deste projecto tudo tem 

andada muito Irregularmente: não é com tres ar
O Sr. Felieio dos Santos (pela m·dem): tigos que se torna possivel firmar uma decisão tão 

-Sr. pre~idente~ não pretendendo mais discutir grave como a que elle consigna. 
s ques ao, pe 1 a pa avra pe a o r em para o e- . eria r es j , n :> o se e erml-

recer uma emenda it mesa, o que se1·:í de Yanta- nassem as regras pelas quaes a camara municipal 
gem para o orador que se segue, c que conside- I ou a autoridade local se deveria guiar, antes de 

; . • • .• ). • • N' • • 7 

nada por mim e pelo Sr. l\fartim Francisco, que tabelecimentos da natnrczn dos que niencion:t o 
contestou as minhas opiniões na ultima sessão em projecto. 
que discutimos este projecto, 1nns chegitmos de- O dire!to francez a respeito d~ assumpto, que 
p01s 3 um 3ccor o na rc accao a cmen a que ora se 1 cu e, 1 s -> l:>um es ca egor1as: 
vou olfe1:ecar á mesn. · -esl:Jhelecimentos incommodos, perigosos e no• 

civos à saude publica -Estas tres categorias ti
veram uma applicação clara e perfeita em virtude 
de tabellas, onde e:xpressnmente se enumeram os 
estabelecimentos, que a cadn uma dessas mesmas 
categorias devem pertencer. 

Vai it mesa, é lida, apoiada e entra conjuncta
mente em tliscussão com o projecto a seguinte 

Emenda ao a1·i. 2. o 

A's fauricas já est;Jbelecid::~s não se applica a dis
posição do art. 1. o, não se lhes marcará o prazo 
de um anno para a acquisição de apparelhos e me-

oramen os ac(•nse Ht os pe a 1ygtene para que 
não prejudiquem os habitantes de suasvizinbanl}as, 
3 juizo da autoridade competente. 

' ' . 
F elicio dos Santos.- T lteodoreto Souto. -Galdino 
das Neves .-llfarlim Fmncisco. 

O S1•. Freitas Coutinho:-Sr. presi~ 
dente, pedi a palavt·a para declar::Jr á camara que 
nuo dou o meu voto ao presente projecto. 

Poderia limitar-me a votar silenciosamente; mas 
julgo qne dêvo exhibir as razões, em que me 
apoio para assim não proceder. 

Esle projecto, senhores, a men ver consagra 
uma viola~:iio express:• dos direit9s de proprie
dade, da liberdade de commercio e do industria. 

A camnrn municipal com semelhante 11rojecto 
nada mais pretende do que remover de um mo
mento para outro do centro da cidade estabe
lecimentos importantes, que se ftmdaram em vir
tude de autorização concedida pelos poderes com-
petentes. 
, Senhres, e~ses estabelecimentosresumemgrande 

somma de tr:.balho,consideravel capital, interesses 
muito respeitaveis, que não podem ser atacados 
por um modo tão violento, tão brusco, se assim 
me é dado exprimir .. 

A França, que em materia administrativa, nos 
offerece alguns modelos dignos de nota, a França, 
onde quasi sempre nos inspiramos, quando procu
ramos decretar as disposições, que dizem respeito 
:l maneira por que deve ser distribuído e encami
nhado o serviço publico, não consagra em sua legis~ 
la~~o principio tão cruel, como este, que a camara 

Os estabelecimentos perigosos não são por fórma 
alguma permittidos no centro da cidade ; é es
cusado explicar-se o motivo por que se decreta se· .. . - .. . . . 

' ' •. 4. 

tambem incidem sob a mesma sancçiio; e os in
commodos só pódem obter licença para funccio
nar IHI vizinhan ,a de casas habitadas uando 
adoptam certas cautelas, que directamente contri
buem f>ara tornal-os supportaveis. 

O Sn. FELlCto nos SA.NTos:- E' exactamente ·o 
que quer a emenda que apresentei. 

O Sn. FnRIT.-\.S CouTrNHo:-Bem; depois me re
ferirei ã emenda que V. Ex. apresentou. 

Sr. presidente, não temos os elementos precisos 
para resolver sobre esta questiio. Apropria com
mh:são, que dc~u pnrecer favoravel ao projecto, 
não nos tt·az factos, documentos, nem expõe ,a opi· 
niãb dos homens competei)tes nestes as:;umptos, 
para que ao menos nos h:tbilitemos a formar um 
juizo a respeito; ao cnntrnrio, vi peJo discurso que 
aqui proferiu o meu nobre collega, deputado por 
l\:linas Geraes, o Sr. Galdino das Neves, que ba pare
ceres de medicas eminentes e que como taes devem 
merecer to o o nosso aca amen o, cc aran o que 
algumas das fabricas, que em virtude do projecto 
se procur•1 remover do centro da cidade, não 
são de modo algum nocivas á saude publica, antes 
Rle são allamente favoraveis. 

O Sn. G.UDINO nAs NEVEs:-Depois disso, assim· 
tambem se dicidiu, tendo havido um largo debate 
na academia imperial de medicina. 

O Sn. FnEtTAS CoUTI!'iHO :-E' verdade que ha 
medicas que sustentam opinião differente ; -mais 
uma razão para que nesse estado de du:vida me in~ 
cline a favor dos direitos que foram legalmente 
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54 Sessão em 5 de Setembro de i879. 

~dquiridos, e que não pódem e nem devem ser fe
l'idos com tanta inconsideracão. 

Ha uma elllenda do nobre· deputado pelo nio de 
Janeiro o Sr. José Caetano, exigindo para que deu-' . .. :; 

. 
Qrdem, saibam sob qu'~ lei vivem. 

Senhores, o projecto ainda deve ser rejeitado, 
porque não cons:-agra uma medida geral. Desde 
que a camara pretenàe adoptar meios prohibitivos 
com relaç~o aquelle r;1mo de negocio, que possa 
prejudicar a saude publica, ou trazer incommodos 
para a população desta cidade, sou de parecer que 
mais latas deviam ser as disposições do projecto. 

Que j)rovidenci:ts se tomam , por exemplo , 
uanto ás fabricas ue dentro da cidade são 1 -

VI as n vapor .. e que até amearam alluir os alicer
ees das casas, que lhe ficam na vizinhan~a? Haver:í 
nada de mai~ incommodo e mesmo t.le mais peri-

Não ha cousa mais cruel nest..1. vida Sr. presi
dente, do que 3 injustiça relativ3. 

Estude-se port:mto o assumpto com animo do 
se lhe dar uma rolu~_;ão justa, e aguarde-se occ:t
sião, ea1 que melhor informados possamos estabe
lecer um systcma de mP.didas, que mais conve
·nhatn a tiio legítimos interesses. 

Na legislt~ção franceza, que neste ponto era para 
ser imitada, resp('ita-se muito mais, do que julgam 
os nobres deput<~dos, o direito de e.'lda um. 

Assim, pois, quando se trata de estabelecer uma 
fabrica em logar, onde existem casas habitadas, 
procura-se,primeiro que tudo,saber da vizinhança, 
se póde uma tal fabrica ser tolerada, se não produz 
inco!Dlllodo aos que demoram nas proximidades, 
e só depois que o inquerito é feito, depllis que 
tn o · · · · 
nhecido é que a autoridade local dá ou nega a 
licença, que para tal fim se lhe requer. 

Uma vez 'rêm concedida ;t licença, depois de 
observadas ~ as formalidades legaes,a ningnem 
é licito re lar. Isto é perfeitamente justo e 
sensato. Ma::. o que sorprende é que os nobres de
putados queiram applicar a _pena de deportação ás 
fabricas, que legalmente se fundaram por meio 
de capitaes muito legitimamente aceumuiados, 
sem nf:m sequer ouvil-as em sna defeza, aliás 
positivamente amparada pela lei. · 

O Sn. THEODORETO SoUTo :-Acho esta postura 
um absurdo. 

Ullr Sn. DEPUTADO : -Ma~ não são medicos ? 

O Sn. FnEITAS COUTINHO : - Algnns o são e 
bem distinctos, pois, bastn citnr os seus nomes, 
para que os nobres deputados os considerem como 
taes: o Dr. Amaro i\Ianoel de Moraes e o Dr. Be
zen·a de :Menezes (.tlpoiados). 

O SR. BEZERRA DE MENEZES : - Pet;o a palavra. 

da cam;ra municipal nos p~derá pon·entura di
zer qual o numero das falJricas, esta!Jelecidas no 
centro da cidade e ás quaes se refere o ro·ecto? E' 
necessarw quo Isto se con 1e~n. para que se meca 
o alcance da medida, que n edilidade sollicita do 
parlamento • 

O SR. FREITAS CoUTINHO:-Essas fabricas, sendo 
numerosas, como supponho, podm·ão ser removi
das de um momento para outro? Qual a somma de 
capit:~es que cllas representam ? Nenhum escla
recimento a tal rc:;pcito nos fornece a commissão. 

O nobre deput.-'ldo por :Minas, o Sr. Felicio dos 
Santos, cujos talentos sou o 11rimei-ro a recCinhecer, 
::~presentou uma emenda q.ue, jul_go não poder 

' . . 
ao ar!Jilrio, que procuro restringir, por parte das 
autoridades Joc:tes. Uma semelhante emenda per
mitte qne essas fabricas se possam estabelecer no 
cen ro a c1· a e, es e gue 3 optem os appa
relhos exigidos pela sciencm, afim de que não se 
tornem prejudiciacs á saude publica, ou incom
modas parn a população. 

O Sn. FELICIO nos SA;sTos:-Por certo. 
O Sn. FREITAS CoUTnmo:-Ora, a emenda do no

bre deputado envolve uma restriccão; não é pois 
descabido o facto de exigir-se que seja ella con
cebida em termos mai:: preciso!;, de modo .a não 
deix:~ r no poder administrativo a f::~culdade illimi
tada para decidir se o apparelho empregado é ou 
não· o que recommenda a scieneia. 

O Sn. FELICIO nos SAJ>"Tos:-São aquelles que a 
sciencia aconselha. Nós aqui não somos uma cor.
poração de medicina, de bygiene. 

ú Sn. FREITAS CoUTINHO :-1\fas apezar de tudo 
os nobres deputados não podem deixar de con

·.,o qne, o que evemos es e ecer e 
um syste~a ou processo, em virtude do qual o 
direito individual fique perfeitamente garantido. 
Assim, quando a camara resolver que o estabele
cimento é incommodo, ou perigoso ou nocivo á 
saude publica, e que. portanto, não é licito qne se 
funde no centro da cidade, é preciso que se dê ao 
individuo que, por esse modo é tolhido na justa 
manifestação desna aetividade,um meio,quese torne 
um verdadeiro recurso para outro poder, afim de 
que melhor se aprecie a procedencia ou improce
deneia de sua pretenção. 
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Sessão em 5 de Setembro de 1879. 55 

O Sn. FELICIO nos SANTGs:- A garantia do di- signem qunes os estab!!lecimeutos que devem ser 
reilo de propriedade está na emenda quo a}lre- consider:1dos incommodos perigosos, ou noci-
sentei. vos á saude pul.tlica. 

O Sn. FnEITAS Counxno:- A questão que ·ora O Sr .. Bezerra de 1\fenezes:- Sr. 
occupa a nossa attenção suscitou graves reclama- wcsident 1 
._.- e rança. cussiio depois dos ligeiros escl;~rccimentos que dei 

Para satisfazel-as foi mister adoptar-se uma me- a camara, relativamente ao modo por que procedeu 
dida geral; luvF~u-se ~1m deér9to, que co~sQ!idou á camara nmnicipal da côrte e a com missão de 

• • .. ' " ( • .. c. r. e . ; en r . :tn o como o 
fórma, que já tomei a.liberdade de ex.põr-vo~, nobre deputado pelo Hio de Janeiro aventou 
de}xa~do. a~sim cla!:ame~te estabel~cído, guc? dt- j a_lgumas idéas que !!ÍÍO podem pa!'~ar sem corre~
retto IUdlvtdual nao pode. estar a m~rcc do,. ca- t!vo e protesto da mmha p:1rte, vejo-me na obn
prichos de qualquer autortdadtJ OU SC!.f3 C~ta IJ!hn rrariio de J'azêl·O. 
de elciçi:io popular ou de nomençfto do poder exe- "· õ Mure deputado censurou em primeiro Jogar 
cutivo. · o projecto apreselltado pela camata municipal á 

E é isto c:wctamente o ~Jue os nobres dcputau<!s camai·a dos Srs. deputados, porqnc o julga insuffi. 
niio querem com o pl'OJecto em discmssao (mw ciente. c porisso inaceitavel pois que em vez de 
apoiados), o qual só contribue pam alnr:;ar as attri· comp1:ehender um plano ge1::1l pura todos os esta-
buiç~õcs.do poder üdministrativo em dutrimcnto tlo bel ·im nlo~ · -:. · · · 

.,i · , j s ex rcicio a 1 Wl'< :Jt e ·pares . c:-mo ~e faz na Frau~a, apresonta medidas para 
Diz o nobre dcput:ído, que citei a França, onc~e um caso especial, derivando desta circumst:mcia 

a regulamentação tanto se tem exagerado; po1s a insufficiencia da postura qne o nobre deputado 
• : · • : · · · • , · : , t, o n)lssuo para que e 

respeito revelou do que pretende cstn cnmara os esclarecimentos necessario\ e apresente um 
pelos direitos inllerentes á lihcrd::Hle individual. pl:mo geral e completo que allrnnja todos os esta· 
Ahi um:J vez collocados no centro da cidade os i " · · <: • • • 

, J. ecimen os, .que o proJeCo cnu.mcra, e Isso, Sr. presidente, o_ nobre dep~ltado nnturnlmente 
depors de preenchidas toda~ as formul1dilue? ucc,rc- niio leu com altençao a redacçao da postura e bem 
tadas, nenhuma reclallW!fHO contra elles e ace1ta, assim o parecer da commissãu de camaras desta 
podem continuar desassombrados no desempenho casa, porque si o fizesse não traria de certo :i dis
de sua tarefa. . cnssão o facto desta imperfeicão, que realmente 

Sou, pois, ainda contrario ús emendas apresen- não existe. · 
tadas porque entendo,, que cllas c a postura não A camara municipal já tem postnras repressi-
estabclecem uma medtda geral. vas das fabricas em geral (apoia,tos), tem o plano, 

Apenns consagram restricções a respeito das f<t-, tem o svs!ema á laia ou semelhança do que se 
bricas de velas, fumo c graxa, e nada estatuem faz n este respeito em França; mns esta postura 
• . · , · :, , . e · , i e r eJI:;iio,. que po zam escapar as 
que produzem desagradavel ruido c por tal fórma suas disposições as fabrieas de flUe se .trata no 
abalam os predios vizinhos, que os nmwçnm de projccto em discu$siío. 
completa destruição? (Apoiados e apartrJs • ~ · . • , • 

r. prcs1 en.e, cu cntcn o r;ue o ns:;umpto é gcr<ll neste facto esl)Ccial que a c:nnara. municipal 
grave, e crdo que o governo devia incumbir á · entendeu dever fnzer uma postura tambem espe
junta de l1ygiene, que não s~i para que .outros cial, explicativa por assim dizer, da postura ger::~l. 
fins foi ella. creacla, ~e organtsar no sent;íd,o de E, senão our.a y. Ex. como ella está redigida. 
proteger a ~:m~e pul.Jhca c mesmo a trnnqmlltdode (Lê a proposta 'dn camara em que se diz o que avan
d~st~ popu1~çao, ta~ellas ,Cf!l que, venham esp~- j çou, no sentido de completm·-se por ella a. lacuna 
cific:ldos aq uelles cstabeh:cunen to:s que no ccntt o da postum existente.) 
da c1dade possam e devam ser fundados (apartes}. . . . 

A emenda que está assirrnada pelos Srs. Felicio AfJUl se reve~a cl~l!l e evtde~temente a exts-
dos ~antos Theodureto Souto Galdino dns Neves tene~a de uma drsposiçao geral. N<lO lla, porta~to, a 
e 'M~rtim Francisco, parece que constitue em pre- falta. ullegada pelo nobre deputado pelo Rro de 
juizo das atttibuiçõcs, que competem á camara Janetro · - . . _ . 
municipal,a juntn de hygicne publica como o uni co Tambem, Sr. pres1de_nte, pao posso de.1xar de 
poder capaz de dispensar neste assumpto (apm·tPs). fazer notar que nesta d1sc~ssao tem se fe1to co~-

Eu entendo que a camara municipal deve ter fusão. Os donos das fabr19as que r~clamam sao 
toda a intcrferencia nestas ma terias, e que ajunta em geral os donos ~as fabriCas . de c1g::tr~os, mas 
d~ hygic~e apenas dev~ con!pendiar os c.asos, que não for~m 1n·~h~b1da~ as falm~ns de c1garros; 

o ""~ (.' (. (. !S • 

que se pu;:;sa organizar um systema de medidas fnmo pára os cigarros. E' preciso este escla.- · 
geraes, por onde o poder administrativo se deva recimento para que de facto a camara eu
guiar, quando tenh<t de resolver sAbre a materia tenda que f;lbricas de cigarros e fabric~s de pre-
em questão. parar fulil~ não são a mesm~ co.usa, sao cou~as 

. · muito distmctas. Portanto, nao e comprehenstva 
(Trocam-se dtversos apa1·tes). de todas as fabricas a prohibi-;ão exarada nesta 
Eu, Sr. presidente voto, poi:::, contra o presente postura ; comprehende apenas uma pax:_te, a parte 

projecto e contra ns emendas offerecidas · sou de relativa ao preparo do fumo. Propnamente as 
opinião que volte elle ú commissão, afim' de que fabricas de ~igarros ~ão são perigosas nem mesmo 
se ouçam a respeito desta materia pessôas mcommodattvas, senao para aqu~Ues que ~raba
habilitadas e que em serruida se confeccio- I hão nellas; e mesmo. como mtuto bem d1sse o 
nem as tabellas, em que expressamente se con- nobre deputado por !linas, estes habituando-se~ 
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Sessão em 5 ele Setembro de ·1879. 

podem trabalhar impunemente. Não é o mesmo que 
no preparo do fumo para servir ü industria do 
cigarro, porque então emprega-se o pichoá e, eu 
tenho o testemunho de membros desta casa que 
foram obrigad9s a se mud?rem das casas que .t~-
1 (. "' 1 ht ~ -

nlwnt;a, ali<is com 3 e i rasas de intcrmt'dio, de. 
fabricas de [ll'C[Jarar pichoá. 

"'. • J. ... :s .:.. 
a IJaixo assignados. 

O Sn. llEZEnnA DE )IEXEZES : - Eu faço esfa 
<listinc~5o para conhecimento dos nobres depu
tados que vão d~r o seu voto na materia, porque 
os profissionaes,aliás os mais rlistinctos mcdicos do 
Rio de Janeiro apenas foram ouvidos relativa
mente a mesma parte da questão, excluindo-se 
precisamente aquella que mais precisava da sua. 
ovinião. 

,s pro Isstonaes 1sseram re ativamente ao a
brico do cigarro c na opiniiio que dernm tambem 
eu estou f} e <lc_cui~do ; mas r ela tivament~ ~_o pre-
" . " ,.., . 

:s < :s 
contrario :íquell3s que l'o1·am apresentadas pelos 
jornaes. 

... • j j::;.-... a .. -
demia de medicina foi contmria ao que V. Ex. diz. 

O Sn. BEzEnnA DE :ME:'\EZES: -A questlío só lhe 
foi apresentada tambem por uma das f<lces. Não 
posso deixar absolutamente a minha opinitio, e o 
exemplo que citou o meu nobre collêga deputado 
})Or !l'linas não procede no caso, porque em Bac
pendv as fabricas existem em condicões muito 
divdsas das que nós temos aqui. · 

O SR. GALDINO DAS NEYES:- Qual é a dificrença? 
O SR. BEzERRA DE MENEzEs:- Si V. Ex. desen

volver um principio narcotico n'um espaço que 
tenha por exemplo 10:000 pés cubicos de ar, muito 
menor quantidade desse principio é bastante para 
produzir os seus effeitos~ do que si V. Ex. desen
volvei-o em um espaço 10 ou 20 vezes maior. 

, , m o e q.uan o a accu-
~ulação dos habitant.e~ é collocar a. questão pre
Cisamente n'1s cond1çoes do exemplo que citei. 
Ba.ependy é um grande espaç;o c era precis<) de
s~nvolvcr grande quantidade do (ldncipio narco
t~c~ para terem-se ahi os effeitos desse prin
CIPIO. 

0 SR. GALDINO DAS NEVES :-U:lS ag fabril;as 
nãQ são na rua, são nas .casas que têm vizinhança. 

O Sn. DEzEnnA DE UENEZES :-Senhores, como 
a~abo <le mostrar, a camara municipal da côrte 

_E~ao procedeu do modo incomprehensivel por que 

disse o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, teve 
razões e foi obrigada a promulgar esta postura 
porque precis:wa explicar a postura jit existente 
que comprehendia as f<lhricas lambem existentes 
dentro da cidade. 

a camura municipal 
tura. 

esta pos-

Em todo e caso eu aceito a emenda; mas o qui! 
digo aos nobres deputados é que andaram mal em 
procurar a junta de hygiene nesta questão, porque 
é precis:nnente da junta. de hyg-iene qne a ca
mara recebe todos os dias reclamacões contra as 
f<~bricas em qurstão; • 

(Ha uin apatte.) 

Quanto :ís graxeiras, duvido qne a junta de hy
giene tome a responsabilidade de ma.ntcl -as dentro 
da cidade, por maiores cautelas l}ue haja. 

Mas, repito, eu aceito a emenda; não tive, nem 
pOdia ter o prot)OSito de vexar ou prejudicar os 
dono~ ~e fabri.cas de fu~o. Si. assignei a. postura_ 
mumcJpal, f01 porque JUlguei que me cumpria 
fazel-o no exercício das funcções que exerço de 

, , , i onci iar 
os meus deveres com os interesses dos muuieipes, 
eu adapto-o da. melhor vontadtt. O que é preciso 
é que os dignos signatarios da emenda tornem 
bem claro o seu pensamento, p91"1!Ue do modo por 
que ella está redigida dá log:u· a equivoco. O que 
se deprehende da emenda é que, á junta de llygie
ne cabe declarar as fabricas que devem 011 não 
continuar (Não apoiados). Eu appello para os meus 
collegas ú cuja apreciação offereço a redacr.Lc da 
emenda c sujeito-me ü sua decisão. • 
Es~ou certo de que a intenção de SS. EEx. não 

foi exautorar a instituioão municipal para fazel-a 
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Sessão em 5 de Setembro de 1879. 57 

substituir pela junta de hygiene, que é composta 
de runccionarios do executivo ; mas o que é ver
dade é que a redacção da emenda dá Jogar a duvi
das, como é facil demonstrar pela simples leitura 
da mesma emenda. (Lê.) 

ALGUNS Sns. DEPUTAoos:-E' só quanto aos ap-
parelhos. . · 

n. EZERUA DE MENEZES : -Eu noto ti enas 
que a redacção se presta a cquivoeos; os meus 
col!l~gas farão o que entenderem. Pela minh:~ 
parte tenho cumprido o meu dever. . 

Fica encerrada a discussão, c postos a votos 
são approvados o projecto e a emenda. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Continuação da 2.3 discussão do projecto que 
abre credito )ara a vian-em á China. 

O SR. lLDEFONso DE ARAUJO pede o encerramento. 
E' approvado o requerimento. 

O SR. MARTI:'II FRANcrsco requer dispensa de in
terstício :Qara que cnt;c o mesmo projecto na or-

E' approvado o requerimento. 
Contiuúa a 3." discussão do projecto n. 278 con

cedendo credito ao ministerio da marinha e é ap-
provado sem debate. . 

- Coniinua a 2." discussão sobre os auxilias á la
voura. 

O §r. Fabio Reis :_:Sr. presidente, 
T • ' • 

a garantia do Estado. Bastaria que as mesmas,' 
clàsses directoras procurassem doutrinar e con~: 
vencer aos proprietarios e capitalistas de que está 
nas suas m5os realizar este desideratum em benefi-
cio da lavoura. e pr~veito proprio. · 

oppõem á sua idéa são dominados de~ princípios 
absolutos. 

Sr. residente é um en ano· ela minha 
parte ec aro que nunca tive uma conuanvn cega 
na virtude dos princípios, nunca os aceitei sem 
reflectir sobre as circumstancias do paiz, o estado 
de nossa civilisaçiio, etc. Isto fazem todos, embora 
divirjam na ápreciação de taes circumstancias. 

Mas que os princípios devem ser os nossos..re
guladores, que os principias devem constituir pelo 
menos o ideal para onde devemos caminhar, isso 
é fóra de questão. · 

1\ias, diz a nobre commissão: a Ia,rour<' precisa de 
• • 7 • • ~ . ' 

ciso chamai-os de outra parte. 
Sr. presidente, estou convencido de que si a 

lavoura não está bem a uinhoada não é JOr falta 
de capitaes, e a prova temol-a ao-ora muito recente; 
dentro do tempo que decorreu de Janeiro a Agosto, 
o governo pôde contrahir dous emprestimos de 

. . 
· Pois um · paiz que póde emprestar ao governo 
90.000 contos em oito meze-s, tendo feito anterior
mente outros muitos emprestimos destn ordem, 
póde-se dizer· que não tem capitaes disponíveis? 

Os capitaes, senhores, são o resultado do traba
lho, da economia e da segurança ou da ordem 
publica; todo o povo que trabalha, que econo
misa e que goza de segurança de sua propriedade 
e da sua pessoa tem os capitaes de que precisa para 
rorrredir rilzoavel ainda c ue lentamente: ro-

gredir não é só o.di:mtat·-se rapidamente, de um dia 
para o outro, porque para isso seria preciso que 
cahisse do céo . uma chuva ~~ ouro ;_-progredir ti 

damente. 
O trabalho e a economia são as unicas fontes do 

cnpital; mas si nós queremos um orvalho de libras 
sterlinas, está claro que é preciso que alguem nos 
faça essa doaçüo ; é esse o uni co meio de enriquecer, 
si queremos enriquecer depressa; mas certamente 
os europeus não nos fazem essa doação, e si a 
fizessem clla nos ficaria tão cara, tão onerosa, que 
não fazia conta. 

Persuadi-me, Sr. presidente, que o nobre sena
dor o Sr. Silveira da Motta tinha debellado na respe
ctiva discussão do senado o projecto que se con
verteu na !~i de 6 de Novembro de :1.875, porque 
m~ parecia que a sua logica era irresistivel quando 
combatia esse projecto. 

Não foi porém assim : o projecto foi convertido 
• • • (r 

' ' . devia :;coroçoar a iniciativa indiyidual, a liberdade embarcada em viagem para a Europa, afim de que 
do trabalho, da industria e do credito, se conven- alli se pudesse constituir uma instituição capaz de 
ceria que nós somos os verdadeiros culpados de fazer emprestimos em moeda á Invoura á juros 
viver a Invoura de enganadoras esperanças ha modicos e amortizações lentas, de modo que as 
tantos annos. letras hypothecarias só tivessem o seu cm·so na 

A nobre commissão suppõeou entende qae. quem Europa. 
combate este principio- de que não é v(:ssivel A mim me pareceu esta idéa tão despropositada, 
liaver credito agrícola no paiz sem interventiio di-· perdoem-me a camara e o senado que votar:lm alei 
!e~ta ou im~ediata d,? governo-é éontrario i s ?oas que escrevi _então para minha província dizendo 
1deas; mas si reflectJsse maduramente sobre 1sto, aos meus am1gos lavradores : não acreditem uesta 
conveneer-se-hia de certo, que nós temos elemen- ode -pindarica; e a prova é <:!Ue a lei ficou sem 
tos de sobra para podermos auxiliar a lavoura sem 1 execução até hoje. 

A,. S.-TOMO v. 
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58 Sessão em 5 de Setembro de 18j9. 

O que pretende por~:m a nr,IJrc commissão ? 
O projecto substitutivo, releve-me n nobre com

missão que use desta franqueza, não tem outro 
üu1 senão aggnmtr os defeito~ da lei. 

A commissão aceitou aquillo mesmo que o prin-
, • i:" 1 iz t ei.a , .. 

Todos sabem que o principal autor elo pro
jedo desta lei ele 18i5, foi o finado senador o illus-
r.-~~..- \;:.. ... . :lo .... -t" 

fan:- da alL3 dos juros. a circumstanci'ü de poderem 
5er realizados tnes emprestimos em letr<"<S llypo
theé·ari?s acima do par. 

« . 1 u~L L projec o querw eVI•tl!', 
porque entendia qu0 no p:liz nüo havia capilt.es 
p::~ra cl :~r t'ircu!açào ú ta0s letras, de modo que o 
Sr. Jusseau ou não entendeu ou fing-iu nüo enten
der o plano dn lei. 

Diz o Sr. consellwiro de Estado Visconde de 
Inhomerhn (lê) : 

,. O autor do rclatorio não attendeu bem ao que 
lla L!e novo c de especial na estructnra d:1 lei que 
aual:;sou, quando espera que o banco projectado 

t\i i .. , ú 1 ,.;·1 ;:;;:, r.:.. ::lo empres ar em mler
ro. e ~1uc então U.e nada seryiria a rcstricciio dos 
juros q_ue lho pag·aria o I~utua<io. O cmpi·c:;iímo 

r" 
qut! :1:' cmitte, estú o capitalista que as converte em 
dinh·:iro; mas, segundo o plnno d3 lei, o capita· 
li ,:t::t es tú ü milhares de legoas de distancia. Por 
ins:.~fllciencia de capi!acs n~cio1wes proporcion:tdo 
:i extensão de umlJanco territorial para todo o Jm
perio: era preciso abrir vasto eampo ú circulação 
das leWts nas praras da Europa, em que os capi
t::es abundam. • 

Or::~ ei:; aqui um argumento, que é irresistivel, 
pois o plano da lei é que ilS letras hypothecari:ls 
só tenham curso nn. Europa, por isso que enten
deu-se que o paiz não tem capitncs pnra cs:;e fim. 

Entretanto o Sr. Jusseau argumenta, quando 
quer augmentar o juro, qno tendo os omprestimos 
de ser feitos em letras hypothccarias, estas letras 
acr_editando-se, s~bern acima tlo par e dim.in nem 

" Isto deve dar-se nos bancos que se organizarem 
en trc n(js. como já se dá na Maranhão onde as 
letras hvt)othecarius jú estão um pouco acima do 
p.ar, din)inuindo-se por conseguinte os juros em 
beneficio da lavoura. 

1\lns quando as letras hypothec~rias têm de. cir· 
cular na Europa exclusinmente, e absurdo dizer
se que o lnvrador vai partilhar desta vantagem. 

Portanto a commiss1io aggravou o defeito da lei. 
A lel determinava que os emprestimos á lavoura 
não pudessem ser feitos a mais de i %, e 3 com
missão elevou esse.:: juros ~ 8 e mais por cento. 

O Sn. BncÃo :-Não apoiado; at1~ 8. 
0 Sa. F Amo REIS :-Ou até 8. 
O Su. BuLCÂO :-E <:. E:~. de\·e eousider:n· o 

ouiro elemento, que é [t mnortizaçi\o. 
O Sr. FABIO RErs :-Estou po;· ora trat~:ndo do 

juro; ainda não cheguei lá. O nol~re deputado quer 
ir muitQ deprcss::~, tão depressa conw quere:·mos 
e iq ecer a avoura em ~'.1: wra:". 

A nobre commissuo eleva o juro n 8 "[., e ele v<> o 
P!nzo da instituiçU.o bancaria, ú 90 anncs. Ora, 
d1go eu, fica a layour;l do paiz condenmatla rt pn
g:ur O juro de 8 °Jo l:Or Ull1 seculo, senl ter C. espe
rança de nunca dimimlil-o, ainda que: o p:liz pl';li'
pcrc, ainda que o paiz enrit!Ue\:·a, e snpcra:mnclem 
os capitaes, P9rq~;.e e~s !éli'~ls hypotheca!·ias, g-<1-
rantidns pelos nnmo•eis hypotllecnclos no r:.:mco t0m 
de drcular un Europ:·1, e o ag·io da emissão des-
" ~ ::.'"I :;-. .. 1 ~· • :--~= ( -.~.,.L.·:..-p' 

ll11.nco que lü se organizm· e as emitir. 
Nn minha opinião as letras hypo:hccarh.t~ po

deriam ser emitlidas na Europa ~: ;s o/o ou mesmo 
~ Jaixo c <>. o, prmcif3:1 monte em uma quaura 
como esta em que o juro al!i está muito barato, 
e:"tú ::tt~ a. 2 ''/o, em urna. qt~adr;t em que o _CI'àlit 

t(,,, • ~-. .rr., .. 
. .. ... 4 ._ C' 

tuitamente 14:0 mi!hu1::: de francos :: mtEl:Cf;;ali
dade de Prll'is, com receio de true esta qnizr:s~e 
re;;gatar uma. sua divida anterior de .ÍL1ro muito 
elgvado, pois que r.clwrã u:t ;'ldtwlid:lÜ.t~ c:1pil:1e~ 
a JUro muito baixo. 

Pois em uma quadra tlesta:; não ~e ooderhi con-
seguir nlli um juro mais baixo? • 

Mns, na hypothcso menos f<wot·a\·-:1, suppondo 
que as letras hypotll:'C3!'Í'a.< circulem 11:1 Europ:: 
a ;,; 0 jo, ha Ullla difi'crenç:a de a 0 {, Cllt!'e C'StQ iut'(l 
u 0 c 1 o pago ao Jancv pc ;< l:woara. 

Podendo o Lanco cmütir lú o clecuplo d;; ::;;_u 
capital, temos :3 x :l.0=30 : mas, como ainda tem 
I' úr "' ~ ,, ~ • • 

!eiras, a·!li estúo 36 "lo de ~cro nam o· lJanco ." -
Pois, senhores, o Parug-uay pÔdcria oiTcrecer um 

negocio mais vantnjo5o do que este oiTe!'ccido peln 
Brazil nos europeos? Por certo que n~o : mas in
felizmente, aindu assim, elles niio o querem, não 
tGm con1lauça na certeza da cobrança c cnt1;~1d::m 
que a garantia de a 0

[ 0 dn6a pelo gO\'Cl'llO ainda 
não G bastante. TiHr~~m acanham.:nto em dizer 
tudo, não chegaram M ponto de dizer quo a Ç!a
rantia tlt! 5 "lo era pequena, mns vieram discu
tindo a elcYn<;iio do juro e o aug;mento do prazo. 

Quando niio fosso por outro motivo, Sr. presi
dente, quando não fosse um absurdo condemnar 
a nossa lavoura a pagar perpetuamente 8 % (por
qu~ pagar por 99 annos é o mesmo que pagar per- · 
petuamente), sem esperanç:a de me!hor:.Jr, aindu 
c ue este aiz ros Jcre. enri ueca: ainda na.ndo 
não fosse isto bastava para predispor-me contra o 
projecto a circumstancia d'o governo do Brazil ir 
contrahirum emprestimo destes em paizes estran~ 
geiros, em pa.izes tão longinquos e por um seculo. 
Ha menos de um seculo, Sr. pi·esidente, :.1 Franca 
não estava livre do feudalisnto da idade média : lia 
menos de um seculo o papel-moeda fr:mcer. êhe
gon a depreciar-se ao ponto de comprar-se um par 
de sapatos por 3.000 fl•ancos. 

Demais, sabemos que a França é um paiz que se 
póde chamar um acampamento militar. E so
bretudo quando vamos nós contr(lhir com a 
Fr:mra este empenho monstruo5o? Justamente 
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Sessão· em 5 de Sete<Hbro de 1879. 

quando elln StJ prepara para uma desforra. Quem 
sabe onde vai isto ter? 

-Niío :digO' crae-nós estejamo:; em 1Jell1ssim11s cir
cumstancins, mas não creio que a Euroj'la esteja, 
qu~nto. ao seu futuro, em circums_t~mci?s muito 

" , ' . . 
um lado a guerra imminente, porque todos cstiio 
convencidos de que a Franç:J se prepara para, na 
primeira opportunidade tirar uma dcsforrn da 
erro ta que so reu. saoemos nos qnaes serao as 

consequencias clesta grande luta, que necessaria
mente tem de haver talvez· ainda dentro deste 
s.-;culo, muito antes dos 99 annos terminados? 

.-\lém disto as crises finn:nceiras, por que a Eu
ropa póde passar, n crise do trnbnlho, o cancro da 
[Jauperismo, que am2aça to elos acruelles paizes, não 
são para se levarem em conta? Para que irmos 
contrDhir um l'mpenho destes, sem vantagem ne
nhuma da nossa lavoura, antes condemnando-a á 

o • • 

' .. Ao """, •• ... 

que a nobre commisião tf~m em vista, e {rue nós 
todos devemos ter - j aro· baixo·· e :.nnor!iznçlio 
lenta-, o primeiro já vemos que não se reuliza ; 
pelo contrario, nem ao menos se dú a espernnçu ele 
que cl:}qui ha :20, 30 ou iO mmos, :.1 !avour.:~ pague 
juro mais moderado. 

?.Ias a nobre commissão diz : " Ha a amortizacão 
modica e lenta, do capitnl emprestado. • A amor
tização lenta, Sr. presidente, é uma vantagem para 
a lavoura, assim como o juro modico, mao nüo é 
úODl lStCllüCl' IDUltO 03 pnllCl!)lOS _; SI evarmOS 
muito longe o prazo dn amortizução, em wz de 
beneficiq, pod.erem~s 1)~·oduzi.r um mal para a la· 

' intuito de f~zer o bem. 
Ora, o prazo de 60 ;:nmos pura · os emprestimos, 

me p~rece demasindamcnte longo. 
.Tá não metto em linha de conta o estac1o critico do 

trai:alho no Ernzil, que par\1 mim n5o 6 grande in
conveniente, pob creio que a sub~tituir.ão elo tra
balho st~rvil se ha de fazer natural e SLtavcmente 
como _j:\ se tinha feito ho Ce:mi antes dn sêcca. 
onde esta crise estava quasi resolvida, como o está 
sendo em Pernambuco, onde a maior parte da 
prodncçüo do assucar e algodão é producto do tra
balho Hvre. 

. Sr. presidentc,si o prazo ele GO annos. traz por um. 
lado ao !:ln-ador a vantag-em de ter amo!·tizaçõcs 
mais lentas e suave:;., por outro lado, onerando o 
immov(•J por tão longos annos, prejudica as gera-
ções futur:1s aos filhos e neto:; do lavrador, .que 

er ::m o uma propnedade asmn onera a . ~• tao 
longo prazo, não poderão melhorai-a e tornai-a 
mais producth·a, porque o seu progenitor, sem 
pensar no futuro, :.1bsorveu o que devia pertencer 
a seus descendentes. 

Isto é realmente uma vantagem para a geração 
actual ; mas esta ge1·ação tem o direito de comer o 
trigo em herva,como dizem os francezes? Nao; por 
isso é que se diz que o principio mais verdadeiro 
não póde ser· esticado. e levado ás ultimas conse-
quencias. · 

Assim é do juro barato. 

.t: .. te.. .l .. 

Isto é um absurdo. Onde vamos com este svstema? 
E' preciso acnbar um dia com es•a tutel::1 ::ibsoluta 
do governo. O povo que pede tudo ao g·overno, 
não póele ter governo que preste. -

Foi por isto que fizemos passar ha pouco tenq)o
nesta casa o projecto de sociedades anonymas em. 
que os libéraes estão de nccôrdo com os con;:er...-a
dores (apoiculos), e por consequencia lla toda a •2S
peran•:a de crue seja em breve convertido em lei. 
P ~- ' " ·so ara a-Lutela '? 

}lias, dizem os nobres membros ua commiss5o : 
nós não temos capitaes, não podemos crear üancos 
de credito re11l no Brazil sem recorrermos ú En-

Sr. presidente, ~i isto. fosse exncto, si a nohrt: 
com missão tivesse razão, dcvi::nnos desde j:i acon5u-

' ... 1 ,. ercam a es )<:ran t• 
de terem melhores v:mtagens nos seus empres
timos, porque estou convencido que cstG- p:1rte <b 
lei de :1.8i5 ainda apcrfeiroada pela nobre com
missão não ha de ter execu!)iio; apezar desta Ca
lifornia, que promette aos capitaes estran~ciro~ 
36 Ofo de interesse, estou convencido que as libras 
sterlinas não vêm c:i. nem os Juizes. 

Entendo porem cjuc não lia motiYo par:1 t:wto, 
porque o puiz tem o eapitul de que precisa pura is~o; 
e a prova tivemos ainda·estc anno em que o governo 
ac, ou em i .rs~s rrn~:, s <. < • • ;. ,5 ;, • 

E o que significa i~to ? E' r[ue estes 90.000:001)/:{ 
e~tavaq1 disponiv~is (apoiados) ; logo lw. capit:1! 

i 1 ~ ·..~. 1 

Si póde-se accumular em um ott dons am;o" 
90.000:000$ nlém do mais para diver~ns rtn pr~zas, 
não 11a falta de capitae:"; para emprego Uo uti l 
como os bancos ue credito territorial. .\ p1':1:;a d • 
Rio de Janeiro o eslá demonstnmdo todos os ,] ia,;. 

?rovincias. pohrc3, roa10 a minha, ac:t!wm tJ;~ 
emprestar ao g-overno 500 e tantos contos, c aind<~ 
alguns capit[llist:1s da! li nwnthmlm comprar aqui· 
apolices; e si uma província que não é rica, qne 
está um p·mco alrnzacl::l, teve meios para empres
tar ao goYerno uma quantia não pequena, podendo 
manter além disso tres bancos, compnnhias d•} 
vapores de na·(egação flnvü1l c costeira e com p:;- · 
nhi~s de seg-uro, etc., é porque hn alli um pouco 
de espírito de associaç"ão. 

O que é preciso é que a população ~e c ou vença 
de que o que nos falta é espírito de associação; 
ogo que o laJa, npparecem os c:Jpi.a s , 

bancos de credito real. 
Basta ver o méêanismo destas instiluições. A 

nobre commis:São ou ttquelles que .entendem .qU·) 
nós não podemos prescindir dos C<•pitaes euro
peus, acham que o juro de 8 °/o não é forte ck 
mais. 

Eu tambem assim entendo, mas não vou tão 
longe como os nobres deputados, de que estejm·~· 
deve permanecer inalteravel por 99 a1mos. Acho 
que _por ora a lavoura não póde aspirar á obter 
emprestimos por um juro menor de 8% ; t.'llvez 
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... ..., (. <.~ o (. (. t. 

que o g:ovemo se sobrecarreg-ue com uma garantia 
de juro~, que os nobres deputados dizem que é no
minal, () quem sabe se o serit! E depois, sempre 
que o governo mette a mão nos negocias indus
triaes, póde-se quasi ter a certeza de qu0 o resul
tado ser:i o do B<1nco do Brazil, que nunca satisfez 
os fins da sua rrea~rro, e ahi está hoje com a sua 
emissão de curso forçado aggrav-ando a no::sa 
situação monctariu, e como remedio, fazendo em
})restimos á lavoura com o juro tão modico que é 
1:ern idoso, porque só chega para os compadres. 
Não sei fallar senão portuguez, e. si digo que só 
chega p(lra os compadres, é porque é evidente que 
25 mil contos para a lavoura das provincias do 
Rio de Janeiro, S. Paulo, Espirito-Santo e Minas, 
só chegam para os protegidos. 

O Sn. F-~Dio RErs:-Bem sei que o erro vem da 
lei. por isso só impugno a instituição, que não 
correspondeu aos fins para que foi creada. 

Já que o Banco do Brazil goza das vantngens do 
curso forçado de suas notas, donde aufere lucros 
correspondentes á uma boa commissão, como inter
meui~wio dos C11pita!iSt::IS e lavradores; O governo 
obraria muito acertadamente si o autorizasse a 
fazer emprestimos á lavoura á 7% em vez de 6 "/o, 
e· emittir as suas letras hypothecarias tambem 
a 7 •;., porque então teriam curso acima do par, e 

o lavrador pagava os 7 •;. com. uma mãe, e rece
bia com a outra o agio dns letrns hypothe~arias. 

Por consequcncin, dava-se um curso franco ás 
letras hy pothecarias para emprego do capital, 
e, entretanto, a lavoura tinha dinheiro a meno:;; 

o 

Mas o. go\•erno prendeu o banco. · O banco dá 
dinheiro a 6 "'o e emitte letras llypothecarias a 
5 "lo; já se võ que estas letras não podem deixar de 
es ar a azxo o par, o avra or vm pagar pozs um 
juro muito mais elevado do qu'3 aquelle porque 
tomou apparentemente o dinheiro. 

As vantagens das letras hypothecarias são jus
tamente estas, é que, ainda que o emprestimo seja 
por uma taxa elevada, a emissão das letras tendo 
agio, elevando-se acima do par, vém diminuir a 
taxa do emprestimo, de maneira que o lavrador 
ganlw. 

Os no?r~s de~utados acham que o 

O SR. BuARQU.E DE l\f..I.CEDO: -Que não existe. 
O SR. FAmo REis:- E' evidente como a luz do 

sol. O nobre deputado não póde contestar isso, 
porque não se contesta a evidencia. O nobre de
putado refiictn, que não poderá deixar de reconhe
cer a evidenciu drsta demonstração que nem de
monstração é, é uma evidencia que entra pelo:
olhos. Não se póde contestar que, desde que a:
Ietras hypothecarias só pódem circularn::~ Europa, 

• 1 ~· " r -

• (. 1.. ' L• ' 

póde soffrer reducção alguma, salvo si o nobre 
depu todo quer esperar a gcnerosidnde dos homens 
ue não aceitaram o ·uro de 7 •; e su üe ue 

e es ven am agora fazer-nos este benclicio. Isto 
é a historia da chuva das libras sterlinas, em qu1~ 
cu nunca acreditei. Vamos vivendo. com a louça 
de casa, e temol-a; vamos convencendo aos pro
prietarios e capitalistas que nós temos recursos d(' 
sobra para beneficiar :i lavoura ; e com a grande 
vantagem de que á medida que as letras hypothe
carias forem sendo aceitas com agio, o juro du 
lavoura diminue. Apparentemente continúa a 
ser de 8 °/o, mas·tem uma diminuição proporcional 
ao agio das letras hypothecarias acima do par: 
e isto não se póde dar absolutamente, quando e !las 
circularem na Europa, porque então os lucros 
serão inteiramente absorvidos pelo banco que 
fizer a emissão. 

E' p;:,r isso que o Visconde de Inbomerim disse 
que elles nã_o se gue~iam c~ntentar com 2ô % • 

.... , o_, o 
é a differença entre o juro quõ a letra pó de dar na 
Europa e o juro da divida hypothecaria no Brazil. 
Mas, desde que as letras hypoth.ecarias _poderem 
ser aceitas como emprego ·àe caprtal, e hao de por 
força . sêl-o, desde que forem emittidas a 7 % ; 
desde que os capitalistas tiverem certeza de que a 
sull. empreza tem uma margem de !6 % para 
lucros do capital e despezas de administração; 
porque havemos de receiar que não. se possam es
tabelecer estes lucros? Basta que os homens de 
capacidade se prestem a isto. E' o que eu dizia ao 
Sr. desembargador Oliveira !tlaciel, em Pernam-
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Sessão em 5 de Setembro de 1879. 6i 

a convença de que ella tem meios para prosperar 
mnis do que prospera. Era isto que o nobre depu
tado devia fazer, aproveitando a sua C3pacidade e 
In uencw, pura acon ar os seus eomprovm
cianos, dar-lhes animo e iniciativ:~, porque isto 
está na alçada das classes_ directo_ras. ~ão são os 

que devemos fazer ; nós é que devemos ensinar· 
lhes o que elles devem fazer. Não se deve dizer 
dinnte de um paiz de iO milhões de habitantes 
não se póde fazer nada, & preciso que o governo 
faça tudo. 

Não, senhores. O que é preciso é que o povo 
tenha corngem e iniciativa e faça algnma cousa : 
não precisamos mais nada. · 

Si a nossa lei hypothecaria precisa de algum 
retoc ue para desenvolver o credito agricoln, é só 
qmnto a excussao e mitiva os zmmovets 1ypo · e
cados. porque as adjudícavões forçadas são em 
verdáde prejudiciaes aos b~n~os l~ypotllecarios. 

economicos, e que não póde deixar de aceitar as 
lições do grande mestre, grande mestre sobretudo 
para os aluronos da nossa antiga escola centt·al, 
José Garnier, hn de permittir-mc que eu me apoie 
um pouco nestn autoridnde, porque sei que ella 
vale muito para o nobre deputado e para todos os 
a.lumnos da nossa escola central, porque ello tem 
sido o mestre de todos. · 

Ba menos de dous mezes; no dia 5 de Julho 
deste anno, José Garnier dizia na sociedade de 
economia politicade França (lê): 

• O credito agrícola não differe dos outros cre
ditas, nem póde resultar de uma combinação 
administrativa ou legislntiva; mas, da solvabili
dade dos agricultores, da facilidade da cobrança, 
da co~currencia dos capitaes e da liberdade da in-

Eis a opinião do gr:mde mestre, autoridade qu.e 
& nobre deputado não pôde recusar. Portanto, nós 
temos tudo quanto precísnmos para favorecer o 
credito agrieola. Temos a lei hypothecarin de 
:1864, que dá a mobiiidade á propriedade rustica. 
Ora, sempre que uma letra hypothecaria estiver 
garantida por toda a propriedade rustica que fôr 
devedora ao banco e fõr garantida ainda mais pelo 
fundo realizado do banco, que receio ha de que 
csLa letra. não tenha curso, não seja procuruda. 
como emprego de capital, e emprego solido '? Qnal 
é a razão por q~e as nossas apolices são procuradas, 

· ..... 

uma das outras de crear o seu Banco Hypothecario, 
que a la-voura prosperará. Nada de unidade banca
ria em um paiz tão vasto como o nosso. 

anco nao ma1s e que um m erme 1ar10; 
empresta ã lavoura, e emitte letras hypothecarias 
garantidas por tod~ essa. somma de. emprestimos. 

sequencia estas letrus não pódem deixar de ter 
curso. 

Sr. presidente ouço dizer constantemente que 
a nossa lavoura não offerece garantias. Deus nos 
livre disto, e não é bom dizel-o em voz alta, porque 
se a Europa souber, não nos manda seus proctu
etos, não nos mandará nem fazendas, nem farinha 
de trigo; não nos mandará cousa alguma. O que 
garante o capital europeu que vem procurar em
prego entre nó:>, é a nossa lavoura. A nossa la-
vom·a o erece recursos mmto matares o que 
offerece a maior parte da lavoura da Europa, e isto 
porque a terra aqui é mars protlucliva do que lá. . . 

> • 

araàos, e quando muito, o são ligeiramente. 
Na Europa para que a terra d& producto equi

valente ao que dá entre nós, é preciso ·grande 
emprego de capitaes; o revolvimento da terra até 
o sub-solo, os adubos, a irrigação, a drainage, etc. 
Nossa lavoura, Sr. presidente, é o nosso credito, 
e não ê bom dizer em voz alta que el1a niio offe
rece garantias, assim como não é bom dizer, como 
o nobre deputado pela Bahia, que a lavoura de 
canna não dá 5 °[o· E' historia, é mero recurso 
ora to rio. Si isto fosse verdade; n lavrador devia 
vender a sua lavoura e procurar outro officio. 

O SR. BuLCÃO:-E'amédiada propriedadeagri
cola. 

.o Sn. FABIO REts;- E' err<~; são caleulos mal 

dade (Apm·tes). 
Outro defeito da argumentação do nobre depu

tado é quando, tratando de emprestimos á lavoura, 
para encarecer as vantagens da amortização n 
longo prazo, Ctllcula que o .lavrador precisa sem
pre de emprestimos correspondentes á metade do 
valor da propriedade. E' uma exager::~ção. Deus 
nos livre que assim acontecesse, que os nossos 
I::rrradorcs tivessem a infelicidade de precisar de 
uma quantia na importancia de metade do valor 
da propriedade. Si assim fosse, deviam vender a 
propriedode e não coRtrahir emprestimo. Só em 
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62 Sessão em 5 de Setembro de 18i9. 

-um cnso es:cepcionai poderin um banco emprestar 
dinheiro á lavrador que se achasse nestas circum· 
stancias. "Gm banco acautelado só f:~rilemprestimo 
na rnzão de metnde do valor da propriednde, tra
tando-se de um terreno privilegiado por sua fer-

I n e, ou L • • • 

administrada, que reuna !aes e ·taes condições ; 
do contrnrio não faz o cmprestimo e não o deve 

O lavrndor nestas condições deve Yender a sua 
propriednde a quem melhor saiba. dirigil-a. Por
tanto. quando calcularmos o juro e amortiza
ção, de,·emos cnlculnr razoavelmente·, tomar como 
base o maximo da quantia que o lavrador póde 
tomar de emprestimo; devemos c:~lcular o termo 
médio, :1ma terça. ou quarta pnrte do valor da pro
priedr:de, c então a annuidade que se tem de pagar 
ao banco não· é medonha, niio é de aten·ar. 

Eu tenho um calculo feito aue tirei das taboas 
o nnco ypo wc:mo o :n:an 1ã en : · 

. • ~00:000;5, ao juro cle.S% e amortização pro
porciOnal a :::0 ::nmos. D Os nobres deput_ndos sa-

l • 

Quando porém os capitali:>tns que encorpornm os 
bancos tiverem o seu capital garantido, o cuidado 
ha. de ser menor; firmam-se na garnntia do Esta
do, e por consequencia hão de ter menos zelo e 
não. terão este estimulo pnra gerirem bem o seu 

O nÕbre reh1tor da commissão,. segundo creio, 
julgou inconveniente a emissão das letras hypo
thecarias a 'uro de 7 °/ .. OI' UC )Odi~lll prejudi-
car as novas emissões de apolices qu o governo 
qu izesse fazer. 
. · 0 SR. BUARQUE DE ~L\CEDO :-Julguei dispell· -
savel a elevação do juro da letra hypothecaria. 

O SR. FAlHO RErs:-Ora, si prejurlic<1Sse, talvez 
fosse bem util, porque é preciso que o nosso go
verno neste negocio arripie carreira: é preciso 
acabarmos com e5sns repetidas emissões de apo
Iices á torto e a direito. 

• ~ o 
fez bem em emittil-as para liquidar; é preciso 
emendnr a mão cl:lqui em diante. 

tempo.da duração do emprestimo. Si por dez an
nos, divide-se por dez annos a amortizaçúo annual 
e nssim or diante, o resultado é que o la'irrador, O Sn. FABIO RErs:-As apolices exist~ntes não 
tem ele pa!!ar annua mente e JUros e amor 1zaçao preju- i L < • • ~ • , 
10: 185~. Ora, um lavrador que p.ede um empres- tado de capitaes já accumulados, de ecc:c.omias 
ti mo de 100:000$, deve-se presumir que possue \ dos am;.os anteriores; mas as apolices que tiYerem 
uma propriedade no valor de 300:000;5 e uma de se emiltir de novo, essas vuo necessariamente 
proprieclacle nestas cond!ções, deve render nn- prejudicar a industria, vão desyiar os capitnes dos 
nua! mente mais do que 10: 185~. Si não rende, empregos nteis, para os empregos de dissipaç:Io; 
é bom procurar outro emprego para. o capital; pois, a fallar a verclade,as nossas emissões de apo
mas me!'mo na. luvoura da canna, estando o assu- !ices :-5o em parte pnra accudir á empregos de 
c:u· P•'lo preço baixo por que se acha, não póde dissipação. . . 
tin:w propriedade que custe 300:000;5 dar .menos · I"to nãotocn só aos conservadores nerh aos libe-

~ ' . : ~' • ... ; " . ~ •« i s fi-
V. E:-;.., Sr. presid6nte, que ora se achn nesta ca nanceiTos elo Brazil até hoje; elles não t&m sido 

deirn, sabe perfeitamente disto, e Deus nos livre geridos com todo o cnterio. 
c ue a~sim não fosse e ares elto de Pernambuco cu Não quero que se deixe de ter conflançn no fu-
nsseYero que a laxoura da canna ua mais e :1. o;o. turo o paiz, mas qu ro l< -

O Sn. DuLc.\o:-Quanto á Bahia cstü redonda- seja. i~limitada. . . . . . _ 
mente en!!anado. Dizia mn ~m1go meu, espmro snrcasltco, Jo:.~o 

· ~ . Franciseo Lisboa, que yoltava de Portugal, fal-
O ~n. FA~lO RErs:-:-Qu:mto ~~Pernambuco us~e- lando a respeito d:1s cousas d:1quelle p<tiz que :;c 

-yero tst~,e SI o nobr9 deputado fizer bem o calculo achava então em circumstancias muito peiorcs Llo 
a rcspe1to. cl:~, Bnhw, lla de encontrar a mesma que se acha actualmente,quc a tlifl'eren·~a qnc cxis
cou:;a (J.pal'tes;. · . tia eutre elles c nus,~ que Iü dizi:an: assim, como 

Os nobres deputados, como querem o cmprcstr- ns~im islo estú perdiuo, v:~mos IJotar fóra : e nós 
mo, C? mo ~rue rem. que ? goyerno por força com- dizemos, podemos bot:lr fóra largamente porque 
n~aD:diL~ a mdustna. agncola, exageram as co usas, o paiz é de g:rtlnde futuro (Riso). 
dimmuin:do os res:Utados da laYour.a. Essa confianca illimitada tem-nos feito muito 
. Outro mco~v:e~ente ~esta ~n.r_~~LI~ ~o governo, mnl, é preciso Üsnrmos de mais cautela nas nossas 
e a falta de cmd~tdo nn::. adl~lll1I::..raçoe::-. O ban~o de<:pezas nas nossns di~sipacõcs 
que tem seu capital garant1do pelo governo, nao • ' ' • · . · . 
udministra tão bem como o banco que não tem ga- _ O nobre_ deputado peln Bahia t.Jara sustenta\ a 
rantia. O banco de capital garantido póde fazer com- I~terYençao do govcr_no e~ todo este negocw, 
pa ':::- :::-, 1 • • , " l a la:roura na~ odw medrar )l'OS ~erar 
ou a Pnulo, sem que a propriedade .garanta perfei- etc. sem: ~ssn mterve110110, e que todns as nnçoes a 
tan1ente o emprestimo; póde emprestar com facili- tem aux1hndo. 
d.ade ao lnnaílor dissipador, mas pnra este não que A Allemanha principiou a auxiliai-a em uma 
se fez a lei; e por isto qnero eu liberdade na orga- época ainda de feudalismo. 
niznção de instituiç()es de cr:edi~o, in~tituições que, Então não havia id'éa da circulação de capitaes, 
reguh:mdo-se pelo seu. criteFIO, smbam a. que~ nem de mobilidade da propried•1de rustica. Era 
deve.m ~mpres!ar e avaliem .si o lavr~dor e soh:~J.O um paiz governado despoticamente, de El-rei 
e lanonoso, s1 o terreno e produet1vo, ~ assim .Nosso Senhor acima dos seus escravos. Era preciso 
graduem a confiança que o lavrador lhes pode me- <lar pão e Jlâo a esses escravos e foi isso que se lhes 
recer. 1n·ocurou dar. 

U:~\I SR. DEPUTADO :-Assim faz o Banco do Brazil. Portanto o argumento da Allemanha não pre-
0 SR. FAI!IO REis :-E deve fazel-o. -valeee. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:21 - PÃ¡gina 18 de 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão em 5 de Setembro ele '1 8í9 . 63 

A França deu algum auxilio, não o auxilio, que 
os nobres deputados querem aqui, de garantia. 

U~r SR. DEPUTADO :-Tambelll deu esse. 
O Sa. FAnro REIS: -Ntio, senhores, quando o 

ministro Dumas o apresentou, o parlamento op-
poz-se orm(l men e. 

Deu alL~um uuxilio para a circulação elas letras 
hypothecarias, porque o povo não estnvn habi-

. • ,• . 'S • • 

tineiro, muito :mtoritario e muito regultlment::~
risla; e a prova é que existe o Credit Foncier em 
Fr~mça, banco unico com privilegio em todo o 
paiz e que não dá a maior parte dos seus capitaes 
á lavoura, mas sim tís municipalidades, aos depnr· 
tameJ?.lOs, para obras publicas e para se fnerem 
palaclOs e boulevard:;:, e já se attribuia ao prefeito 
do Sena, Hausmann, do tempo de· 1\npo!eão UI, 
estas palavras : • vamos tratar do superfluo, por
qui:' do neces~ario haverá muito queh1 trate,, isto 
e, vamos es HID.Jnr o m lOiro to povo com o su
períluo, porque do necessario haverá milito quem 
t1't1te. 

EI'UTADO :-

O Sn. F Amo H.Ers:- Fez muiHts cousas de luxo 
nos arraiwldcs de Pariz t: deixou d0 Jazer cousns 
muito mais nccessarias. Existem ainda em Pariz 
quartéirões e quurteirões, que se tem tratado de 
melhorar~ porqul;l elle só queria tratar do super
fluo~ e portlue do necessarío haveria muito quem 
tftl t~ISS('. ~ 

Si os nobres deputados entendem que deYemos 
commanditar a indnstría ngricola, não lw razão 
algnma pnra que nmunhti as f::tbricas não venham 
pellir tmnbem a sua comm::mdila. · 

... (. .... ':.. 

grand,,s offidnas nacionaes. 
Si a lnvoura Jlrecisa, es pobres aincl::t precisam 

m:lis. si a alta l!'O')l'iecladc a!:!'ricola rccisa de 
auxilias dircctos do governo, os pobres (lgricnl
tores precisam mais. Y::~mos commanditar os tra
ht'ilhos dos pobres, ::1 industri::~ dos fabrieantes, dos 
ncgocian tes, etc. . 

Pois não é melhor darmo$ a este pobre pmz 
aqui! lo de que .elle mais precisa, que é libe1·dade e 
jusU[n ? (1tpoiaclos). 

Mas emqtwnto quizermos tutelar tnclo ntio po
demos tirar bom resultado ; porque as outras in
dustrias nlli vem com pedido i.gual: n'um paiz 
onde se pede tudo quanto ha, onde se pede até um 
valle inteiro· de nm grande rio para.gGzo ele parti-
culares I · 

H~1 ainda qnem neste paiz se afoite e tenha u 
coragem de vir pedir ; eu quero sozinho gezar de .. 
uma região immensa, onde os pobres vão colhêr a 
lJO!'raclla, a castanha, a s::~lsa, etc .•. 

U11r Sn. DEPUTADO :-A coragem é do governo 
que concedeu. 

O Sn. FAnro RErs :-0 g-overno podia ser illu-
dido. ~. 

Já houve tempo em que o Sr. l\[arquez de Pa
raná, sendo ministro, foi aqai sorprendido por um 
especnlador que pediu privilegio exclusivo para 
só elle exportar da província do Par:i a borrucha 
em estado liquido, e obte-ve este privilegio, que 
morreu lá, porque eu estava administrando n al
fandega do Pará e entendi que o devia mnt:n. 

borracha, e assim por di<mte. 
Assim é que o:; ministros pódem ser illttdido-'. 
O Sn. BuAHQUE DE l\IAcEDo :-Este discurso serve 

para anwn!11i .: o projecto estú na ordem dt.l dia ele 
amanh1i. 

O SR. GAVIÃO PEIXOTO :-Y. Ex. prepal't:-se 
para n 2'' dis~;ussão ; venha esclarecer a verdatle. 

O Sn. FAnro RErs :-Não Yenllo esclarecer nada ; . . •., . .. . ·.. ~ 

tem tempo de estudar estas cÔus~s, porq-ut: entre 
nós o governo é tudo e até queremos fazer do go
verno emprestador de dinheiro á lavoura ... 

O Sn. G.WIÃO PEIXOTO :-King.uem quer isso. 
O Sn. FAnro B.Ets :-... que tire dns outrns in-

dustrias pnra cl::~r á lavoura._ · 
O Sr. GwrÃo PEIXOTO :-Tambcm niío ~c rp0r 

isso. 
O Sn. FABIO RErs:-E' nisto <rue Yai dar tl•do o 

monopolio-tirar a uns para dar a outros-; mas, 
deixe-se que todos vivam debaixo do sol. 

O que a lavoura deve pedir :10 governo é o que 
o philosopllo grego pedia a Alexandre : • Retira-te 
do meu sol~ que eu quero aquecer-me. • A l:rroura 
devo pedir ao governo: • Deixa- me viver em li.,
berdade e segurança • , porque ella sab13rú ,-iyer, 
tirar todo o partido possível do se~ trabalho e eco· 
nomia. . 

Nos é. ue estamos illudindo a. lavoura. embala.l'l.· 
do~a com essas esperanças 1 usonas., engana oras, 
fazendo leis irrealiza\-eis, leis que não se podem 
executar. Pois ,essa lei de 6 de Novembro não 
devia estar riscada da nossa collecção? E' uma lei 
inex:equivel, e Deus nos livre de que ella fosse 
executada, porque era uma calamidado e um::~ es
cravidão para a .Javoura. E a nobre commissão quer 
ainda augmentar os defeitos dessa lei elevando o 
prazo á 99 annos, isto é, condemnado a lavoura a 
pagar duronte esse tempo o juro ·de i3 o;., sem es- . 
perança de vêl•o baixar 1 isto não é nm favor ; e 
um presente grego. 
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Sr. presidente estou fatigado. Não tenho a espe
rança de esclarecer a materia (não apoiados) ... 

O Sn. FP~-\.NCO DE Si.. : Tem falia do perfeitamente 
bem. 

. . . 
elementos para isto, mas mtcndi que, nascido e 
creado no seio da classe agrícola, :~inda hoje prezo 
a ella or "'randes rela ões de arentesco de ami-
zade, e de confiança. tendo opiniões diametral
mente oppostas ás t11anifestudas pela nobre com
missão, tendo por consequencia de votar contar e 
projecto substitutivo, nãe podia deixar de dar a 
razão de meu voto. Tunto qaanto permittiam 
as minhas deb~is forças, parece que tenho cum
prido este dever por isso ponho aqui termo ás 
poucas considerações que acabo de fazer (Jfuito 
bem, muito bem). 

0 R F N 
petencia ; V. 
esta materia. 

O Sn. PnESIDE::-<TE dá para ordem do dia 6: 

L" arte. 

Apresentação de projectos e requerimentos e 
discussão dos adiados. 

2." parte ( âs 2 ho1·as ou antes). 

3." discussão do credito para a missão á China. 
2." dita do projecto n. :!93, sobl'e o vali e do 

Xingú. 
Continuação da 2." discussão do projecto que 9. . .. • 

2." discussão do ~rça:m.ento do imperio. 
Levanta-se a sessão ás fJ: horas d:~ tarde. 

-~cta do din 6 de Setembro de :187'9. 

PRESZDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

As H horns da manhã feita a clwmada acham-se 
l)resentes· os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
Alvim, Alves de Araujo, Pompeu, Macedo, Gavião 
Peixoto, 1\farianno da Silva, }fanoel Enstaquio, 
Franco de Sá, Costa llibeiro, Rodrigues Junior, 
Souza Andrade, José Caetano, Sinval, Theodorcto 
Souto, Fredei·ica Rego, Correia Rabello, Barão 
Homem. de Mello, Meira de Vasconcellos, Olegario, 
Prado Prmentel, Luiz Felippe,-Ignacio 1\Iartins, Ruy 
Barboza, Aragão e Mello, Saldanha Marinho,Azam
bu·n Meirelles Almeida Couto Franklin i 
Ribei~o de Menezes, Danin, Horta de Araujo, Barão 
tle Vtlla Bella, Buarqne de Macedo. Moreira de 
Barros, Theophilo Ottoni, Manoel Carlos, Tavares 
Belfort, José· Marianuo, Baptista Pereira e Affonso 
Penna. · 

Compareceram depois da chamada o;; Srs.~fonte, 
Souza Limu, Flores, Francisco Sodré, Malheiros. 
Florencio de Abreu, Viriato de Medeiros, FabiÓ 
Reis. 

Camargo, Esperidião, Frederico de Almeida; Fer
reira de Moura, Manoel de Magalhães, Franco de 
Almeida, Mello e AI vim, Galdino, José Basson, 
Jeronymo Sodré, Laffayete, Prisco Paraíso, Pedro 
Lui~, Rodolph~ D~ntas, Santos, Silveir~ Martins, 

b ~ 7 (' ' 
ella os Srs. Antonio de Siqueir:~, Antonio Carlos, 
Belfort Duarte, Barros Pimentel; Bezerra Caval
canti Bulcão Bezerra de Menezes Garlos Affonso 
Candido de Oliveira, r.osta Azevedo, Carrão, Couto 
Magalhães, Diana, Espindola, Epaminondas de 
Mello, Freitas, Freitas Coutinho,França Carvalho, 
Fidelis Botelho, Felicio dos Santos, Fernando Oso
rio, Hygino Silva, Ildefonso de Araujo, Joaquim 
Serra, Joaquim -Breves, Joaquim Tavares, Joaquim 
Nabuco, João Brigido, Leoncio de Carvalho, Libe
rato Barroso, Lourenço de Albuqnerque, Illoreira 
Brandão, 1\Iartinho Campos, Mello Franco, l1arco
lino Moura, Manoel Pedro, 1\Iartim Francisco, . . . .., 

O SR. L 0 SECRETARIO dá conta do seguinh:l 

EXPEDIENTE. 

Offi.cios: 
Do m inisterio do imperio, de 5 do corrente, ~om

municai1do que Sua Magestade o Imp.era,lor se di
gnará receber a deputação que tem de felicitai-o, 
no dia 7 do corrente, anniversario da indepén
dencia do Imperio, no paço da cidade, depois do 
Te-Deum.-Inteirada. 

Do ministerio da justiça, de 3 do corrente, par
ticipando ue não constando na secretaria de es-
ta o m armações sobre a remessa do preso Fran
cisco de Cm·valho Teixeira Balaláo, da casa de 
detenção do Reçi~e par:1: o presídio je Fernando 

' o fez a requisição. 
Requerimentos : 
De Zcferino Carlos de Oliveira Duarte, pedindo 

que os protestos que apresentou nas sessões de 23 
c 25 de Agosto e respectivos documentos, contra 
a concessão feita ao bacharel :::;izenaudo Nabuco 
para a creação de um theatro normal, sejam re· 
mettidos para o senado com o projecto n. 282 
approvado na sessão de 5 do corrente nn camara 
dos Srs. deputados. -Mandou-se attender ao 
pedido. ' 

Do padre Joaquim Verissimo dos Anjos, capellão 
reformado do exército, pedindo melhoramento de 
refórma com o soldo actual da patente de capitão. 
7'""A' commissão de marinha e guem1. 

E' lida e mandada im rimir a seo-ui e 

REDACÇÃO 

N. :1.11 A-1879. 

Redacção para a 3." diswssão do projecto n. lll 
de 1879 

A assembléa. geral resolve: 
Faltaram com participação os .Srs. Almeida Bar- Art. :Lo Ficam approvadas as posturas da Illma 

boz;•, A';lgusto Fr~u.1ça, Au~eli~mo :àlagalhães, _4Jl. camara municipal da côrte de·, !8 de Janeiro de 
drade Pmto, Amcnco, Damo da Estancia, Beltrão, 1879. 
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Sessão em 9 de Setembro de 1.879. 65 

Art. 2.0 A's fabricas já estabelecidas não se ap
pliea a disposiçilo do art. :1. o das mesmas pos
tm·as, mas, se lhes mareará o prazo de um 
anno para aequisição de apparelhos c melhora
mentos aconselhados pela hygiene, para que não 

· · · d' suas vizinhancas a 
juizo da autoridade competente. 

Art. 3." Ficam revogadas as disposi~õr,s em 
contrario. 

Sala das eommissoes em 
-Sinval. -José .i}[arianno. 

O Sn. PRESIDENTE dt\ a seguinte ordem do dia 
para 9 de Setembro : . 

l_a parte (até as 2 horas). 

3. a discussão do credito para a missão á China. 
:\.a dito. do projecte n. 273 de :1879 sobre a li· 

quidação de ~ontas do almoxarife do Arsenal de 

:t.a discussão do projecto n. 232 sobre 
gados da Secretaria de Marinha. 

Compareceram depois t.la chamada os Srs. Flo
reneio de A-breu, Souza Lima, Lafavette, Franklin 
Doria, Joaquim Serra, Lourenço dé Albuquerque, 
Souza C~rvalho, Galdino, Costa Azevedo. 'fheodo
reto Souto, Bnrão Homem de )!ello, Joaquim Nl.'.
bueo Mont . Aureliano l\fan-alhãcs Soares Br:1n-
dão, Antonio de Siqueira, Epaminondas e :Me lo, 
Ignacio Martins, Fidelis Botelho, 21inl heiros, Lima 
Dunrte, Costa Ribeiro e Pompeu. 

ompar . raro poi e l r s ~. 
Fre~erico. Rego, Theodomiro, ~ero-io ~c Castro, 
Hygmo S1lva, Bezerra Cavalcanti, Corrêa Rabellc, 
Affonso Penna, Baptista Pereira, Joaquim Ta.-ares, 
Manoel Carlos, Fernando Oso1·io, Manoel Pedro, 
Carlos Affonso, Freitas Coutinho, Zam~, :Moreira 
Brandão, Beltrão, Felicio dos Santos. e Antonio 
~rl~. . 

(.\ ) • ' d .. :0 U\..
1 

. _ _ . ·Magalhães, Dianna, Frauoa Carvalho, Joaquim 
:La ~1scussao doyrojecto.n. 39 sobre o pagamento Breves, Leoncio de Carvalho, Liberato Barrozo, 

ao major honorano Antomo Pedro Heitor. Martinho Campos, }lello Franco, Prado PimenteJ, 
L" discussão elo projecto n. 239 sobre a indem- Saldanha l\Iarinho e Abr·~u e Silva. 

nização a Miguel Tavares relativo ao aprisionamen- • Ao meio dia abre -se a ses~ão. · 
to do navio Imperador .~:1lexandre. · ) 

2." discussão do projecto relativo ao valle do E' lid<l e :~pptovacla a acta da sessi'íc• [!J:tecedc·nw 
Xingü. I O Sr. L" SEcRETAnro dá conta ·ao segninte 

Contiuuao:ão da .2." discussão do pro,iecto que 
concede auiilios ít lavoura. 

2 . • di scussa o <lo o rçum en to du Im per 10 . 

PnE!':IDE:Sl:IA DO ::;n. YfSC:OXDE DE PH.\DOS. 

EX:l'ED rESTE. 

Officio uo se.c~etario do senado, de 6 ct·3 Setembro . ' . -
sido sanécionnda a resolu~:ão dtl a::;semhléa gera!, 
que considera D. Ri la llagessi Pinto apta para re: 

'I ceber o meio so!tlo de seu f:~lleeiuo mnrido o cr:
pitão reformado Luiz Pinto Guede~ Smis,aert 

I C:1ldas.-Inteirada. 

\ Foi lido e approvado o s.:guint\· 

St::II:IIAniO.-&:tPElliE!."m.- Parccer.-Projectos.-O!Jsel'\":l!:ÚCS PARECEI:. 
do Sr. Buarque de )laccdo.-Ohscrva~úcs e projccto do 
Sr. C:mtlido de Olivcira.-'-Dcputação.~Pail!EII\A PARTE DA 
onoEM no DIA. :~.u discussão do CJ'cdito para a missão á 1879-:N. 11.2 
China. Discm~o do Sr. Affonso Pcnna.-SEGU~>D.\ PARTE D.\ 

Ot:DE:II DO DIA~-DiSC?~são ~o projccto ole auxilies iL larCtUl'a. : Foi presente á commissão de obras publicas o 
Discurso do :sr. Gana o PeiXOto. Encerramento. ' m . d . . t . d . lt .d ">9 d A . · \ o c10 o mmrs er10 a agriCu urn, e~ e gosw 
A's :1.:1. horas da manhã feita a chamada, acham- proximo_passado t:emettendo o contr.M~ celebrado 

se presentes os Srs. Visconde de Prados, Cc- com .a Rw _de Janezro. Ga.s Cqmpa1~y L~nuted pa_ra a 
• •• . , • ·; > i n. contmuaçao do serv1ço da Illummnçao da c1dade 
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66 ·Sessão em 9 de Setembro de 1879. 

Foram lidos, julgados objecto de deliberação e 1 mandar examill<ll' o original elo parecei', para ver 
mandados imprimir os seguintes si o equivoco foi meu ou si houve erro de im

pre::são. Em todo o cnso, declaro que divirjo dos 
PROIECTOs. meus collegas signatarios do pa.ret:er. 

Devo nproveilur-me da OfliJOrtunidade Ilaru dar 
i879.-N. 291. ú casu uma exnlicarão nc me urece ser do meu 

A commi::.s:'ío de commercio, industria c artes, deF~c~. d 3a d"· ._::- . . 
cxnmin:ju c. e:'ntrat? celel.Jra<lo, a 21 d_e .Abril ul.ti· 1 •. o,' ~ot~ .? ~~~1 bCU::-~<~0 um pro~ e~~· yre~ c<;-
mo. elo :.:o,·erno 1m 2rwl com ,1 Rw de Janetro dHlL ~L p.~tccu, c do qual sou um dos St 0 n,ltariO:, 
Gas Compml!J Limiterl, para continuat· a 1 unu· ' . · · ' , ~ o. • • ' , . ~ ; • : '-. 
nar esta capi!al, durante 33 ,1nuos, de ~G de Março zen.?ndo Nalmco o estabelectmento ue um theatto 
ul' imo a '>(i de Marc·o de Hl12. noJ ,na!. . . , . _ .. 

Ni.io ~e· .::Iferece ií connnissiio ohjecrão ai cru ma Cont~·a e~te projecto, amda em ~" Jlscus~ao, fot 
cont;'~ o ('·.::;~trato, c por is~o é de p:ireécr que seja re:n~ttlda a camnra uma representac:a?, ~.esta l~:t-
adop" ta do 0 i'e···uintc proJ· ctLo: cnm m!1ada, P•!ra estudo, as commt~sot•s de 1 ~-

. . " · struc~_;t1o publica e fazenda. Essa represenlaçao 
A :tsseiuult'a geral resolve: at;ba-se em puder de um dos meus tlignos colle-
Art. L· Fica npprovatlo o contrato, datado de \ gas, membro da commissiio t!e inslrueç:io publicn, 

21 .r.~ A!t!':l do corrente mmo, celt•bratlo pelo go· o tjUal emittiu o seu parecer. 
verno im •l!'.'ial com a Rio d1~ Jtmeiro Gas Compan Entretanto.o )ro·ecto atue me rel1ro foi votado 
Limdtd. u:1r:1 continur1r a i !luminar a· c:1pita do em :5" di~cussilo sem deLate. N~o me recordo st 
Impcn:>. · nw 3eh:iVa presente, ou si não aitcmli á vota~ãu , 

Art. ~.'' Ficam rcvogad:l~ as disposições em c ten~lo :;ido adO!)ttldo o project?, ror c~ta circnm-

s~l]:l da3 (")alJ11ÍSSÕ·:s em 9 de Setembro de i879. 
-José C a ela no. -Btdctio. -Fid"Us Botelho. 

i8i9-N. 295. 

J ... commissão de agrkuilura da camara dos Srs. 
dcputacl•:s, tO!lsnltailrlo ~obre a ma!cria da peti· 
ç.ão de Jo . .:.é JuatjUim de Castro, domiciliauo no mu
nicípio de Barbacena, d~t proYinr:ia de :mnn!> Gc
raes, o qual ]'etie ao ~.~orpo legi;;lativo que p·erm itta 
ao governo vender-lhe sei,; lote:;; de terras dcvolu· 
tas no município ua Ponte Nova, daqnclla província, 
a pr:,zo de. dez annos, at11!1 ue que t~ossa dar mnior 

ensaiauo com os melhores re~ultndos, é de parecer 
que, tr:1tando-se de uma cmpt·eza de tnnta uLili· 
dade se conccdn o favor 1edidu Jor isso t ue sua 
compensação está nos proventos que o thesouro 
Jtucional til' VC a nferir do pt·u~resso da industria 
rcferitlu. :\~sim, tem a lvmra de propôr o seguinte 
proj(•cto : 

A assembléa geral rt·sol r e : 
Art 1." Fien o governo :lUtMizado a vender ú 

José Joaquim de Cnstro, pelo prct;o da lei, seis lotes 
de terras 1ievol uLns elo município de Ponte Nova, 
província de :Minas Geraes, fnendO·OS varu isto 
dem:lrc<ll". 

Art. 2. a O comprador p<tgará em prestações de 
um a dez annos, assitu o valor das terras adquiri
das, como ns despezas da medição, prcst1mdo ga
rantia snfficiente. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

-loão Erigido .-Corrêa Rabello. 

OSr.Bua:rquedelUacedo(pelaordem): 
....,Sr. presidente, está na ordem do dia o projecto 
deste ~mno n. 273, sobre a liquidação de contas 
do linado almoxarife do arsenal de guerra da 
}lrovincia de S. Pedro do Sul, Firmino Luiz 
Gomes de Abreu. Assignei -me vencido neste 
projecto, por motivos que expenderei na occasião 
opportunn; mas como esta minha assignatura não 
se acha no projecto com a devida restricção, en
lendi devei' pedir a Y. Ex. que se digne àe 

~ ' ... l.. ... 

taram em tl'lll!JO o ~ea part~cer ~obre 3 represen
tacão. 

''ou si•Tnatnrio do Jro·ecto l ue autoriza o "0-
verno a contratar o tlleatro normal, mas entendo 
que era dever meu e da commissiio a que pertenço 
apre~entar o parecer sobre :1 citada ret~resen~arüo, 
antes que o projecto passasse em ultuna dt~en_?
siio. Como infelizmente isto não se deu e nao 
haju nuds reemso, entendi devet· fazer esta dee\a
r<tção, p:tra que não se suppo.nha t1ue :1s comn~Is
sües " qne me refiro se descmdaram do cumpnr u 
seu dever. 

· 1ela or-
presidente, a grande questão, o em

penho vital da proYiucia de Minas nüo cstú _na 
import:H;ão d~_~ coolies nemnaimmigração. Felt~-
mente para aque a no Jre err<1,es e c ' 
tem 3 elevndn importancia que nest:: camara se 
tem dado e ele que é merecedor, com sua popn
l~lr~ão rlc 2:500.000 ulmas, mais ou menos, concen
trada em a zona cultivada, sem ter experimentado 
as crises agrícolas por que tem pu::saclo outra~ 
provineiag; u de Minas, embora .lentamente,. vat 
secruinclo sua marcha p:1ra o porvir que lhe des
tiifou a Providencia. c que lhe preparam seus re
cursos naturaes, ácerca dos quaes o consciencioso, 
Saint-Hilnire pôde sem exageração dizer que si. 
algum pniz podia viver independente e sem pre-. 
cisar do tlUXilo de qualquer outro era por c~rto a 
província de Minas. E' mister, porém, n:'ío detxaJ-a 
isolada no desenvolvimento de seus recursos m
dividuacs. 

Na nuvegação dos sem rios, na construcção de 
• • • :"' 'l r" , 

comnmnicaç~o está o grande problema do desen
volvimento da provincia. 

Felizmente, os altos poderes do Estado em parte, 
têm-se compenetrado desta grande verdade, c 
folgo de declarar que o espírito de iniciativa, que 
tão pujante manifestou-se n3 província de S. Paulo, 
achou éco na terra mineira para a. constrncção 
de estradas de ferro e com ellas o desenvolvimento 
de suas riquezas. Não me refiro já á linha central 
de D. Pedro II, que dentro em breve terá de tocar 
á cidade que foi o nobre berço de V. Ex:. Outras 
estrt~das do ferro se acham em adiantada construc-
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Sessão em 9 de Setembro de 1.879. 67 

que curam destus cousas, e si o Estado nf.o correr 
em auxilio delln, eomo o unico e mais competente 
pnr:1 auxiliar com ellicacia taes enw·ehendí· 
mentos. 

E depois, jú não é sórnente O C011C\ll'tú ue um 
vapor e a construcdío de outros · trata·st: de fazer . ~ . ' 

r 1 ~ tos, es açoes n•,s ron.os 
de embarque e de;..;embarque, etc; e estas obrns, 
que devem ser feit:ts com segurau~(l, reelamam 
cr S. ú a 1 ' •• ~} :). r~ i l-·· 

do norte, que é lah·ez a região mais bem f;l(l:tda upre:-:entar á c~1mara uw projecto que cuJ'l'Cí'ponde 
da provinda e que sú llg'Uarda o trabalho dos bo· a meu ver, 110 nosso d~sidâ·atunt ; e nem se nd
mens para <1brir as immensa:> forçag dP: seu ubcr· mire a camara de qtte eu o tenha f·~·rmu:ado na 
rimo sólo. occ::isião em que o de{icit orçamental a hdos aca-

0 sn. CESAmo ALvm :-Nilo se esqueca dn es· . brun!ta . ._ Q:w~do ~ó::, ma:lifest~ndo e~piri.tü de 
Lrada de ferro dt! Oéste, que já está em écmstruc- j ~roLecç,ao a~ -·~tas '-'~pre~:.Js 1 n~cwnae~, rs~:;;e~os~ <~ão e que vai demandando 0 vai! e do H.io Grande conceder c1 ellno~ a est.tl;e,ectmen t.o~ a, .. col,ts, 
• < • l quando :;ubvunciOnamos largamente em prezas .cs-

0 Sn. CANDIDO DE OLIVEIRA. :-E' verdade; essa trangeíras de navegnç5o, ni'io nos hwarii·J n mal 
estrada, que está a cargo d•:> fli,;tincto brazileíro os nosso~ contriimíntes o suhvencion:rnws a na-

r. ou o aga 1aes, am em nao poc e ser esque- o - • ~ i ::;, l:i • : .w 
cida. . provínCia quB nad<l pDJe uo tllesourn pnlJlico, 

:Mt:~s, :10 lado des:;as emprezas da construc(,~ão das siuão protecção p~ra os :;eus emprehend:mento:> e 
.... .. .. "' :- j • '\ .. l' .. ~ ~ -.. .• ~~ - '\~ 

nnn devem ser po~ta~ á margem. (Apoiados da deputoJ;ão minelm.) • 
Refiro-me á navegação do.:> rios dn provinci:l de O norte de Mim1s pelas condic;ões espcciacs dn seu 

liina~, o rio das Vcll1u.:> e o Alto S. Francisco prin- sólo, é uma zona_ em_ que, l9go que ll~"•nvcr fM:ilí: 
e1pa men e. •01 por mu1 o . empo um pro ::.. , · ; ., , , ~~eu. 

esta navegação. Nesta casa tem assento um cidadão com toda a for~:a que a ubertlade do terreno ga. 
dístincto que, qu:mdo presidiu aquella provincia, rante. Alli não st;o súmonte os gcner11S ;> pritm>ira 
Iemhrou-se de realiz::.1r o sonho dourailo dos mi- necessidade, o:; cerCltes quB mru·avílho~m11ente se 
neiros. O Sr. Saldanha ~!arinho quiz lev:n· n effeito desenvolvem. O e<~fé, que é a princip:ll riqueza do 
a navegaciio daquclles rios, e por sua. iniciativa o paiz, que é por :1ssim dizer o no~~o o;.n·n penm,U" 
vapor Saldanha Jlfa.tinlw sulcou pela primeira vez o estrangeiro, se tQm mostrado ultimnmenw Ct1ffi 
as :~gu:1s do rio das Velh:1s. indo toettr tambem um desenvolvímento extraordinario. A~ mal!llS do 
aos pontos em que o S. Francisco banha a proviu- município de Phi!addpllía já são o ponto princi-
cia dr' Bahia. · pnl da cultura do c:1fé no norte de l\fin,•s, (~ os· 

.. - .. .. .. ~ , :J.) :1: rrfl S 

aqnclla empreza abortou, e a província perdeu as Santa Luzin, Pitangui etr;. já taml;em prodÚzem 
grandes sommns que tinha cmpreg-:1do em tal ser- café em grande quantidade, mais do qu,; ê neces· 
viço, que por muito tempo se conservou em esta- sario })ara o consutno Ioc:•l. 
b"llaçao. ' Irnnmcn e, porem, um mme1ro 1s me , Não é, porem, Sr. presi ente, somen~~ o cn c o 
po~snirlo ilo espirito de iniciativa que cnracterisa producto a:;;ricob que se ostenta naquelL,; rêgíões; 
a rnçn americ:mn, tomou n peito tentar de novo a no centro da provincia de :Minas, no riljuis~imo 
ID3gna obra e com a realidade palpavcl provou municipio d•; Curvcllo, o espirito de iukiativa in
que n~o era simplesmente um sonho dourado a. dustrial ·nwnifesta.-se puj~mte. Já ulli temu~ dua-s 
na.Yeg·nçiio da(tncl!e::; dons rio:;. O Sr. Barão de fabricas de tecidos, qnc produzem pc,nilvs aHwri
Guaycuhy <•C<~ba de realizar a navega:,-ão do rio das canos e de algotlilo sullicíentes qua~i !Wl'<~ faz!;) r 
Veihas e do S. Frnneí~co. · face ao consumo dos munieipios do norte Ja pro-

Existia no antig-o porto de S. Romão, em com- vincia. :\bs esses produ0tos vêr-se-hão cenirali
pleto estado de deterioração, o vapor Saldanha zndos na estricta zona da sua prouucl(~\.:. e nilo se 
!tfarinlto. Aqnelle dístinctn mineiro empenhou-se manifestnrão no g-rande mercado dc~tn côrte, si 
em reconstruíl-o, dirigít·-lhe de novo a navegn- fallecerem as vias de communknção que tr~tgam a 
ção, c hoje o vapor a qne foi ~ado o nome do pre- p:1r do transporte ntpido a climínuirvo do frete. 
sidente de 1866, percorrendo as a~uas da grande Essas vias de communiea6\o não ~ão s.-:.mente es
zona mineira bantwda pelo Missi~sipí brazileiro, tradas de ferro, porqu13 a estrada de ferro D. Pe
mo~tra o que pôde a vont3de humana a serviço dro U, sú em (~poca muito remotu, ilttingir:.i ,~que!Ie 
de uma ide~1 patriotica. ponto. O verdodeiro escoadouw para a pro,·inci:t 

provmcw e tnns. rccon ccl·n ()os asstg-nn
lados seryicos que aquelle dh:tincto cidadiío fnzia 
ã Sllll pntria, prestes :lCudiu em sea nnxillo ; c a 
a:;semblén provincial mineiJ·a, de que eu me or
gulho de fazer parte, votou uma verba annu~tl 
dcstina.dn ~ manuten(:5o dt~qudln nnvegar_:ão, verba 
que hOJe e de !8:000;5. !Ias V. Ex. comprehcndc 
que no comeco de uma empreza, com as difficul· 
dades insuperaveis com que no nosso paiz luta o 
espirito de iniciativa, essa verba pouco servico pilde · 
prestar e só fará mais uma vez abortar a empreza, 
si ella não fizer dispertar a attenção dos homens 

~ . - . .. . ,. ~ . ~"' 
... ' c._.( "' ( 

S. Francisco e a csLr:Ída de ferro q nl3 prtmrla o 
município de Philadelphia :10 porto de C:mtvell:-ts. 
LOI-\"O que !'C realizar a navegação do:-: dous rios e 
estiver construid:l e:;tn estrad:~, fica ~ar:1nti<lo o 
futuro dnquella província c ella n:1cl:\ mais re
clnmará do Est<tdo. 

E' por isto que cu apresento um pro.l•'Cto, que 
consiste nasubvenç::ío n1muul de 5{}:00%, para a 
navegação do Rio das Velhas e de S. Francisco. 
Esta camara em má hora negou o augmento do 
credito para ·o prolongamento da estrad~ tlc ferro 
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68 Sessão em 9 de Setembro de -1879. 

D. Pedr0 II. Xós, deputt1çiio mineira, vimos com 
magoa ser rejeitada a emenda que se formulou 
nes1e sentido: mas aceitamos o acto da cas:\ como 
um~1cto de l)átriotismo dJ camara que, 'endo a 
maneira pE1r que se achavam compromettidas as 

"' .. ... "' . 
--empreza, embora altamente productiva, a somma 
de 1.500: 000~. que era em quanto de mais se so
hrecarr.:n·:~vn ·o oreamen to o .. • 

• n retanto, estou cer o e que, em con r, po Í\:ã 
a esse acL• de economia, m~s economia que foi dolo
rosamente ecoar nos corações mineiros, a camara 
não rccmaró o seu voto :i passagem do projecto 
que vou ter a honra de apresentar-lhe,e que consiste 
simplesmente na concessão de uma subvenção de 
50:000:5. ann uacs ao serviço, já em execução, da na
v-egação <los rios das Velhas e S. Fr:mcisco. Con
~~ultai as <'ar!as geog-raphicas da província de l\li
nas, consultai a opinião de <listinctos engenhei-

t j .. . 

- ' commerciCI industria, e 

PROJECTO. 

1879-n. 296. 

-~ assembléa geral resolve: 
Artigo unieo. O governo fica autorizado a auxi

liar com a qu:mtia de 50:000$ nnnuaes a em
. . - , · , :- - · - , • nc ·c:: o das 
Velhas e P:tracattÍ. na província de :Minas Geraes, 
a car:.:·o do Bariío do Guaicuhy; revogadas as dispo
si~õesy em contrario. 

O S1·. Li1na Duar&e (pela ordem.) : - Sr. 
presidente, a commissão da camarn dos Srs. de:
putados encarregada de manifestar a Sua :Mages
wde o Impetador ns suas congratulações pelo dia 
da nossa independencia, cumpriu a sua missão, 
pronunciando eu. como relator. nessa occasiiío o 
seguinte discnrso (lê): . 

• Smhor.-Fazernhoje 57 annos que o brado de 
independencia lcYantado nas margens do Ipyranga 
por um príncipe mngnanimo ecoou de norte a 
sul nesta vasta região da America meridional. 

• F::zem hoje 57 annos que o Brnil, tomando 
!ogar entre a~ nações independent~s, vin inc~bar-
~' d t:~ .. e- ... (, • 
instituições que nos regem, da prospera civili
saçiio que o engrandece, e ainda de mais altos des
;inos cu:l 0 nguardam em risonho futuro. 

• P::.:"ra todas as nações que na hora providencial 
de sua. scparatão d[tS respectivas metropolcs, este 
:mnivers;:rio surge sempre como o mais auspi
cioso, e domina os acontecimentos ulteriores, e 
mais ~loriosos dos seus annaes. 

• A cam~1ra dos deputados não podia ser indif
ferente ás gratas recordações deste dia, e para 
mnnif~:stnr "Vossa Magestade Imperial o verda
deiro jubilo de qu~? :;e acha possuida, envia-nos 

em commissiio per:mte a. Augusta Pessoa de Vossa 
Magestade Imperial como orgãos immediatos ele
gítimos interpretes de seus sentimentos. 

• Sob a egide do regimen monarchico -constitu
cional, e do sabia governo de Yossa ~fagestade Im-. .. . ""' ... . . 

Sua l\lagestade o Imperador dignou-se, de res
ponder: 

• Associo-me, com o maior jubilo, ás congratu
lações que me dirige a camara dos deputados 
pel~ anniv~r~ario de um ~ia tão glorioso para a 

O Sn. PRESIDENTE:-A resposta de Sua 1't1ages~ 
tade o Imperador é recebida com muito especial 

PRI:MEin.\ PARTE DA ORDE:Il DO DL\. 

Sr. ministro de estrang-eiros para uma missão á 
China. 

O S1. ... A.tronso Penna:-Sr. presidente. 
o discurso aqui pronunciado pelo nobre ministró 
de estrangeiros, que tão contrariado se mostrou 
por ver que o projecto do credito que apresenton 
á camara para enviar uma missão á China soffria 
contestação, troux:e o desanimo a meu espírito e a 
convieç3o da improl1cuidade de quaesquer esforços 
para o com a er, e me nm ana a vo ar svm o t
camente, si não julgasse que sobre cada uri1 de nós 
pesa uma t~cmenda respo!_lsabilidade. n2 acto que 

" ' . .. '• 

de ser enviada <\ China p~ra importar coolies para 
o Brazil. 

E' pC'r este motivo que tomei a palaYra allm de 
lavrar um protesto contra um acto que julgo de 
muito funestas conscquencias para o fLtturo de 
nosso paiz. 

O nobre deputado por Pernambuco, meu digno· 
amigo, que tão brilhantemente encetou este de
bate, tornou bem claro, bem pa.lpavel, que essa 
nova invasão de barbaros que se busca dirigir 
para este paiz ha de trazer-nos a decadencia da 
raça, ha de acrescentar mais um elemento dele
teria aos muitos que já encontram em nosso paiz. 

0 Sn. JOAQUIM NABUCO :-Apoiado. 
O Sn. AFF&xso PEN?\A:- Julguei, portanto, 

Sr. residente uc me corrirt rirrorosa obrigaçãõ 
de quebrar o SI enc10 e erxar consigna o nos 
annaes llf~ pat·lamento que si essa missão vai ú 
China, si o Estado vai atirar-se no desconhecido. 
aggravando as suas condições financeiras, e pro: 
cur<1r introduzir em seu seio elementos dissol
ventes, não é com ncquit::scencia do. meu voto. 

Sr. presidente, hei de encarar a immigração 
r hineza que se pretende realizar no paiz debaixo 
dos pontos de vista que mais interessam ao futuro 
'la nossa ra«:a e das nossas instituições. 

O nobre ministro de estrangeiros nos arroubos 
tlo seu entbusiasmo chegou a pintar-nos a immi-
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Sessão em 9 de Setembro de i879. 69 

gração de coolies como a unica capaz de salvar o 
nosso paiz e de elevar a nossa exportação ao ponto 
de poder competir com a dos mais adiantados 
paizes, como os Estados·Unidos. . 

.Sr. presi~~nte, já houve n~1. ~stat!_ista brazi-

' "' ' produzirem tão bellos resultados tivessem sobre si 
a condemnação de escriptores notaveis, de estadis
tas como aquelles que nos Estados-Unidos têm 
profligado a immigração de chins como prejudicial 
áquelle paiz tão adiantado. 

O SR. GALDINO DAS NEVES:-Os autores não são 
só dos Estados-Unidos, são tambem francezcs e 
hespanhoes. • 

O SR. AFFONso PENNA: -Antes de entrar na 
ordem de considerações que me proponho f3zer, 
seja-me permittido um rcpnro, que ncredito ha de 
a camara julgar p_ro~edente, em relação aos termos 

< < 

approvando a proposta do gõvet~no-que--pe-de um 
credito de 120:000S para enviar uma misgão á 
China.· 

0 SR. JOAQUUI NADUCO : - Apoiado. 0 parecer 
neste genero é o primeiro. 

O Sn. MANOEI. PEDRo:- Creou até uma theoria 
original. 

0 SR. AFFONSO PENNA (lê):-• Sendo da compe
tcncia do poder executivo crear as missões espe
ciaes, pela razão obvia de que só elle póde aquilatar 
as 1·azões politicas ou de pura conveniencia com
.mercial que as devem determinar a . esta augusta 
camara cabe neste momento sómente autorizar ou 
recusar o credito pedido ... 

• Tratando-se ti'ío sómente de decretar fmtdos 
1nrn execucão de servicos ara os uaes é dis en-

- savel autorização do poder legislativo, a commissão 
entende que, sem estar nos motivos justificativos da. 
misscTo, de que uliâs neTo se occupa a proposta, esta 
deve ser adaptada. " 

E' estrnnhavel, Sr. presidente, que a commissão 
1la camarn dos Srs. deputados julgue dispen
savel entrar em qualquer ordem de considerações 
para justificar o credito, attribuindo ao poder exe
cutivo uma omnipotencia inqualificavel na apre
ciação da conveniencia ou inconvcnienci:\ de se 
fazer a despeza de que se trata. 

(Trocam-se diversos a11artes.) 

< ' ' raro abrir entre o nosso paiz, e qualquer outro com 
o qual não as mantenhamos actualmente. 

E' esta uma theoria, Sr. presidente, á qual não 
posso dar a minha aquiescencia, e que julgo não 
r,ó compromettedora das verdadeiras regras dos 
governos parlamentares, como sem fundamento nH 
nossa constituição politica e nos precedentes aceitos 
em nosso paiz. 

( lia. alguns apartes. ) · 

S. Ex. feitas_sobr.e_a_.de_c_lªrª~1io de que o credito 
seria dispensavel si porvcnttmi -a. Calllara não-ti
vesse feito alguns córtes no orçamento do minis
terio dos negocios estr~ngeiros. S. Ex.. declarou
nos o medo por que poderia obter os recursos 
para enviar uma embaixada ú China. 

Disse S. Ex. (lê) : 
• E' a confissão a mais formal, a -mais completa 

de que o governo apresenta orçamentos que não 
são a previsão das despezas que tem de se fazer e 
desde que o nobre ministro acha dispensavel esses 
serviços não deviam figurar na proposta do orça
mento, e muito menos para as respectivas verbas 
serem applicadas a entabolar relações com paizes 
de que não cogitava o parlamento ao votar t1 lei.» 

O n0bre ministro, colloc:mdo-se em uma posição . . . .. 
tanea com as relações que devem manter os mem
bros do poder executivo com os membros do par
lamento, declarou ao meu amigo que S. Ex. não 
havia discutido o credito e que si o governo lan
çava mão da creação de uma embaixada á China é 
porque não havia meios de satisfazer as urgentes 
necessidades da lavoura do paiz que clama por 
braços e que o nobre deputad~ por Pernambuco 
não apresentava outros para sattsfazer esta neces
sidade publica. 

Sr. presidente, não me parece admissivel que o 
nobre ministro para responder ás judiciosas e 
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70 Sessão em 9 de Setembro de 1879. 

muito procedentes consider~ções. q~1e t~qui hnviam 
!'ido feitas por parte do mmto d1stmcto deputado 
por Pernambuco se limitasse a dizer a S: _Ex. 
apon~e outros meios melhores. Ao n<lhre mm1stro 
compete demonstrar que nuo ha razao de Sl'r nas 
censur:u: feita n , o rr v ·no . r nde 
praticar. A S. Ex compete den_Ions!rar, _e de
monstrar calmlmente, que da Jmm1gra{'<t~. de 
coolies niío h~o de provir ::~s desgr::~~as q~e Ja ~e 

gnai:Jd:;s por· notaveis econo~1istas e _por conscien
ciosos obsen·adores que desta m:1tena se tem oc
~upndo. 

S. Ex. declarou rrue havia falt:l de hrnços. 
nuai o remedio? A immigração européa. Quanto 

a ~~-;;:a. diz o nobre ministro, os resultados Wm 
demoÍtstrndo que têm sido em pura perda os es
forc;os qu•• se tem empret:"ndo. A immí~r:H;ão chí
nez:: é o ultimo recurso a que nos poden_10s soe-

r.' 
Si eu quizesse assignalar uma enntr::tdieçiio d? 

nobre ministro cu o )loderia fnzer lembrando a 
cvsa a declarnção solemne por S. Ex. feita no 
congre;:so ;•grrco ~,por on( e ~e ve que. na opnuno 
de S. Ex. não ha falta de brnços no pa1z. 

O Sn. :1\loREIRA DE BARROS (ministro de estran-
geu·os a um aparte. 

O SR. AFFONso PEli"NA :-O nobre ministr9 j~ 
leu ; mns permitta que o t?rne a ler porqu_e e 
um ped~cinho de ouro e e bom que o p:nz o 
relei.::t uma e muit~~s vt.•zes. 

Depois de compar::~r n prodnct;ão :mnual do café 
d:~ província de S. Paulo com o. que eacln um ~s
cravo pro(~uziri~ em um nnnod1sse ~- Ex:. (le) : 
• Ha. porem, amda uma outra co!lsHler~ç::~o : a 
provincia de S. Paulo ex orta mUito cafe . rodu-
zi o pe o hra~~o tvre (.Apoi11 ns). E' prcc1so :1t
tender t;:~mbem a este f:1cto, porque com t:Jes dado~ 
che ~n-~e f:1eilmente á condnsão de qne o numero . . . ~ 

mant,·Í· e·ou{pnentar a pmriucprio octual d; café ... 
... Con.::idernnrlo, por cnnseg-uit;te, o:: ~netos _de

b:' ixo do ponto de t'i.~ta da ut•ce.~s,dade nnmedtata 
, nc?o lw alli tanta COl'encia 1le /wncos, er•mo de 
outros m•!ios parn b•!nl servir a cultm·a exi~tente 
e ~rar:mlit· o melhoJ' re5ult.:ldo rins phmtnc;ües. 
~ P:1r•·c•·, p11is, que :1 primeira nN~essidnde a 

que se deve :tttl·nder, t; o fornec.irnentn de capital. 
porquanto o a)!ricultot· pocl•!rá ir bnsl'<lr em outros 
pontos os anxili~res de que precisar. trabalhfldores 
estmngeü·os, 01~ nacionae.~ que possan~ s'C: com.pel
lidos ao traJJalho ... 

UltA voz :-Esta é que é a p~lavra-com.pellir. 

O SR. AFFONSO PEl\~A:-Jú se vê, Sr. 11residente, 
que posso . responder ao nobre ministro com as 

~ .. .. ~ ,. ~ 

reneia de braços na la\,oura do paiz não é tão 
gr:mde que torne preeiso lanç~r-se mão da imm}
gração de. coiilics, cujos defertos por S. Ex. sao 
reconhecidos no parecer de agricultore~ de 
S. Paulo, que se acha publica~o na colleç<JO de 
documentos do congresso de agr1cultura. 

Esta commissão caracterizou os inconvenient~s 
da immig-ração coolie: Ent!etanto, o nobre mi
nistro que era um s1gntar;o à este. par_ecer v:em 
aqui na camara declarar que o:; ~oolles ~ao sobnos, 
morigerados. intelligentes e mmto affertos ao tra
balho. Vejam-se, Sr. presidente, as palavras de 

que serviu-se a commissão de que S. Ex fez parte 
(lê) : 

• Si o paiz necessita de populnçiío estrangeira 
para desenv~lver tod:ls as !ndustri[IS e ~sp_ecial ~ 
mente a. agriC~ltura. que e_ a nossa prmc1pa!, e 

a raca. origem, caracter e costurne dos povos que 
t&m ·dti conviver no seio da nadoualidade brni
leira or ue antes de tud · ·cci~:1mn et n · -
nossa energia e cstimnlar o trnúalho pela moral e 
pela liberdade. . . . . 

• Ora, !ta povos, como os zndwtlcos, CUJO contacto 
seria um elemento de reg1·esso á uos.~a civi li zuçiío 
e um p1·olongamento do baixo ntvel moral que os 
ca!'acte1·iza tri.stemente. · 

• Si hem que espit·itos c1tltos e obst?'Vadm·es te
nlwm demonstl'ado á evidencia a alta inconvenim
cia social tlct introduccão rlt coolics no paiz, cujo 
caracter subserviente e ·im'fn.(lmlha rle contaminar a 

t ~ ( • - e a (ts ar in.miqran cs e proce-
delícia européa, julgamos, comludo, de rigoro.~ú 
dever externar cnm l"rnnttueza e~t:~ 011inião : Qu~ 

~ ".,.• ., ,• "' I 0,: ' 

aceitos como meio de trausi~~no. • 
Como ~e \·ê, a commissão de S. Paulo julga 

demonstrado á evidenda a alta inl'onveniencia da 
m ro ucç::.o e coo tes no IJê.l.IZ, c q ua mca f e Sll -
serviente e irnmoral o car:JCter dt~ semelhm~te 
gente, e por um~ eontra~iec:ii~ qu~ não expl1~:a 
conclue aconsclh:mdo a Jlllmtgra\:<to dos cooltes 
como meio de transiçiio. 

Si o nobre ministro, como membro de uma 
com missão tão importnnte como~~ da Jnvour:t, re
conheceu que a invasão dos índios seria um pro
lonn-:\mento do baixo nivel moJ·:tl dessa popula
riio,0 em nosso p:liz, como vem_l1nj~, como min i'tro 

:-. 1 " I o . • • (. 

llwdores. 'tce01·:Jla~s os m:1ior~s elog-ios, empres
t;muo -lhes mesmo qualidnde:; mot·ne:; que anv~~ 
I hes recus:ira, como a canwra acalJa de ver Jelú 
)Jnrecer que li 

E', Sr. presidente, que o no!Jre ministro, como 
homem. prntico1 Cflllfonue o tem .Jeelarado,. pw
cura um sub:;lttutr, du braço escr:wo, sultstJtuto, 
Sr. presidente, que cm•mtros paizes tem sido con
sidcra,!o verdadeiro escrnvo f 

E', Sr. presidentt<,t:dvez neste intttito que S.E'\. 
vem hoje pcdit· á camnra um credi~n para pro· 
mover~~ immigrnçi'io de coolies no pmz. 

O discnr:::o a que n_iC referi trm: ,um trcch0 que 
mostra e define }Jerfettamente ,qn;1l e o pens~m.ento 
do rrnverno. em relação :1os tr~walhadores as1a t1cos. 
s. Ex. declin·ou que, é porque es~es trab,alhado~es 
se sujeitam :.1 certos trabnlhos pe>ados so propnos 
dos escravos, no act.ual e3tado do nosso parz. 

Eis, senhores, o que diz S. Ex. (lê): 
• !\lém do servico da cultura de terras e da co-

lheit; de productos, _o agricultor precisa. aiudn de 
i' ·rnaleiros para mu1tos trabalho~ (AJJOzarlos). O 
"sr. Dr. Fernandes acaba de menciOnar o trabalh_o 
dos terreiro~ ; mas não é só este; um estabeleei
mento rural tem necessidade de fazer gr:mde 
quantidade de sc,rvi'"os, como auxili~res direct?s 
ou indireetos de suas _cu I turas (flpo,ados; n~wto 
bem.) Si o or:tdor não fallasse drante de ag-rw~l
tores, se p~rmittiria lembrar-lhes que é preCiso 
limpar pastos, aviventar valos, fazer derrubadas, 
construir açudes ... 

U)JA yoz:-l\Iatar formigas. -
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Sessão em 9 de Setembro de 1879. 71 

O Sn. AFFO:-íso PENNA: - • ... matar formigas, 
setcar café, iHmeficial-o, salval-o da:; intempe
rles etc.; sêrvi~tos que dificilmente se fazem de 
empreitada, nr!o são se1·vicos de colonos, e tanto que 
os agricultores qzw têm· colonias no melhor pé de 
desetwolvimculo, .~::o obrigados a ter escravos no ma-

. • .1 . cs S!'rl'tcos w os apoia us . ra, es e 
qu~ c-<cassea () trabalhadvr actual, qw~ é o escraM, 
O!';de irão os laVI'a(~út'es procura~· outros? Quaes 
~·- :l -" ) 

U:M.I. voz:- Os libertos servem para os terreiros 
de ea!'é! 

O Sn. AFFo:-.;so PENNA:-• Incontest<tvetmente ~ão 
os cllins. Ainda com quebra de nossos sentimentos .de 
nacíonulidade, t' com aly·mn peza;· ]10r introduzirmos 
1:ss,~ elr·mento de 1·aça 'i11(1JI'ior, aceitemos esta me~ 
di do como mna 11ecessirlade: é o meio de termos tta
ballwdo;·,·s. Em difl"ercntes partes do mundo mni
lis~irna:; inrlustri:~:s não pod.erinm existir hoj:1, como 
por ex em p o, a o gu:~no, sr na o asse o :n1x1 10 
dess,'s lra!Jalll~dores, que se sujeitam a serviços 
!J(~Zildis;;;ilJI~S. . . '-
ilhum dos ag1·icultores prest:ntes, porque tambent pel·
ll!li(:c rt essa classe, rt tendencia dos agricultores é 
sobretudo 11ara tt-rem trabal/wdores dos uaes pos-
sam tspor w1·enu ·n te. • 

Pois é este just<~mcnte o motivo que nos devo 
lev:tr n a fastat· pa1·a bem longe est:t nova especie 
1ie e~crnvid~o ; esse novo trallco que hn de truzer 
ao paiz os mesmos embaraços com que luta actual
mente p:wn restalecer o d01ninio e o direito, para 
curar da terrível chaga que o atormenta, extirpar 
o mal q111) lhe corroc as elltranhas, o negro cancro 
da escravidão. 

Nno preparemos para. o futuro, Sr. presidente, 
. l- ... ' t :::; 

nossos filhos os me;;mos embnraços com que luta
mos ac~unlmente, para estirpar do paiz a escra
vidiio. 

E l:Jilto mais me pa:-ece ser este o pensamento 
pt·eclomin~nte do animo de S. Ex. e do nobre pre
sidente do conselho, qtwnto é certo que o nobre 
presidente do conselho em sessiio desta camara de 
10 de Janeiro declarou o seguinte (lê): 

Digamos a ve;·dtide, sejttmos sinceros. 
A erlztenriio e o exemplo que recebemos de nossos 

antepassados, assim como o habito que temos de 
mandar sobre escmvos, nos tomarão bem difficil a 
direeçf,o de trabalhadores liv1·cs e no gozo dos mes
mos direitos que nós. 

Tanto o Sr. presidente do conselho, como o 
nobre ministro de estrangeiros, fazem preceder a 
enuncia1·ão de suas idéas a respllito dos trabalha
dores que nos convém de precauções oratorias, 
como que pedindo de:;culpa por usarem de tanta 
~ . . . 

Proposições estas, Sr. presidente, par:t. as quaes 
chamo a attenção ela camara, e que devem bas
tante ponderar no animo daquefles que si inte
res:::am pelas cnusas publicas de nosso paiz. 

O nobre presidente do conselho disse que o nosso 
habito de mandar solire es~:ravos torna-nos muito 
difficil a direcção de trabalh:1dores livres, que te
nham os vusmos di rei tos que nós. 

Cotejando, Sr. presidente, o pensamento do no
bre presidente do conselho com G do nobre mi
nistro rle estrailgeiros nos discursos pronunciados 
no congresso agrícola, eu chego á conclusão de 

que no animo do SS. E.l!.:x. prepondera sobre tudo 
como razão importante para a immigra(~ão de cool'ies 
o facto de que elles se sujeitam <10 maitdo, de que 
n~o se consideram com os mesmos direitos que 
nos. 

E' justamente esse o arande defeito da immi,ra-
çao c 1meza, mormente n:uJuelles paizcs onde uinda 
existe a c:;cravidão. E' o ddc•i to que Duver;rier 
de HaunJUnne nota nas suas viagens á Cuba. E' o 

clar<l IJU.: os senhores de es'éra~os niio siín os maG 
propl'ios vara dirigirem o traballlO de coolies. 

E' Se. presiuenle, de accôrdo com e;;sas mesmas 
reflexões que a ;~s~ociação anti-esel;n·agista de 
Inglaterra ern :!870 l<mçou um aviso <tO mundo 
denunciando o novo tratico d,:; cooties. con'o tão 
fune5W; como tão injusto e iníquo, comó o Lralieo 
do:; africmtos que outr'ora existia;~ que foi abolido 
pelos trat,1dos entre todns as nações. 

!<:ste •Ie~ejo de oüter traliaihauores seJMI h antes ~\ 
escravos, wamtestad.o pelos nobres wini~tro:,; de es
trangeiros l:l tb agricultura, e:;tú de accôrdo eom 
os tactos que têm sido presenciados em outros 
. . .. , ~ . -
tender ás nc:cessldadcs d~ b vou~a Óu da iuü'ustrL, ~ 

O nolJre ministro de estrangeiros, querenuo mos
trar-nos a conveniencia e a vantan·em da introduc-
çau e coolies, lcu-nog aqui um trecho de um 
jornal que $C pulJlic<J no Estado Oriental. 

Eu vou ier ü V. Ex. um trecho do Correio do 
Peru (lê) : 

• Nenhuma pintura das mnis sombrins côres 
poderia descrever a condiçiio do chim no Perü, e, 
com excepção das plaut(lções da Pueot1! e do 
Sr. Urianne, e duas ou tr.;s ontrns, póde-se dizer 
que ell:•s são pl'isioneiros, compamda aos quaes o 
condiJJUO do gal1! é um araiso. • 

Si tal é a condiçiio dos chios empregados na la
voura, qual nfio será a dos que siio empreg:~dos na 
extracção do guano, serviço pes:Jdissimo, conforme 

c.. ' c i r is r e es r;m getros no 
congresso agrícola, e que só 11óde sct· feito por 
trabalhadores especiaes? 

Vêm os nobres deputados que a pintura feita por 
um jornal do Perú está de nceõrdo com o que 
succede em outro:; paizes, isto é, a posi~·iio do 
chim é a posição do escravo, do individuo que não 
tem a sua autonomia, que não tem liberdade. 

E', Sr. presidente, ainda o que verificou uma 
commissão nomeada pelo governo da China para 
estudar a condição dos chias no Pcrú, como se vê 
em uma traducç~o publicada no Ante-slavery Re
porte1·, e que já foi citada nesta camara no elo
quentissimo discurso pronnndado pelo meu nobre 
amigo, deputado pela provincia de Pernambuco, 
por occasião da discussiio do ministerio da agri · 
cultura, na sessão de 2:1. de Março do corrente 

Peco licenca para tornar a ler de novo estas 
palavras dos êommissarios chinezes, que demons
tram a que estado de degradaç.1o e abatimento 
foram reduzidos os chin~ que estão no Perú fa
zendo esses trabalhos perante os quaes se enlevou 
tanto o nobre ministro de estrangeiros. 

Eis o que diz a commissão (lê) : 
• O máo t1·ato, porém, que soffrem os cltinezes no 

Perú. c ent Cuba, as -mil oppressães a que ficam .~1~
jeitos, collocam-os nesta posição: imploram a vida 
e 11ão podem v i ver, imploram a morte e nãu podem · 
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72 Sessão em 9 de Setembro de 1879. 

enforcam-se, Ôut,·os w:golanh~e ozt envênenam-se. ! conveni~nte para a agricultura. 1\las é justamente 
.-ilguns atiram-se nas tachas de assuccw ou lan!:am- contra Isto que protesta o parecei' apresentado 
se nas moendas, alguns deitam-se nos t1·illios e dei- I pelo conselheiro Mtmoel Felizardo, onde se diz 

0:1do em outros pa1zes. I clnns fo!am aqm narrados pelo nosso collega o 
Em i855 ou 1856 foram importados trezentos e I Sr: ~~ldmo ,da~ Neves. ~- Ex.. mostrou, c~m~ a 

t_antos chins, qt:e custaram ao? cofres publicas não opmmo. de au_al1sados escnp~ores,~ co~ a e~tatistica 

br[~ç.os de qt~(l carecia a lavoura. pacifico, esse povo Dl01'<11izado que nos quiz pintar 
I d I o nobre ministro. Entre nós, mesmo em pouco 

Quaes foram QS resu ta os, senlOres! mais de um :nmo, quasi a totalidade dos chins que 
O nobre Sr. conselheiro Manoel Felizardo, que foram importados para o nosso paiz haviam visi

aliás preconisava a conyeniencia da introduccão tado a casa de eorrecção. E será istc. um facto ani
uos chins, foi o primeiro a reconhecer que era ne- mador que nos deva induzir a tentar de novo esta 
cessaria a cessacão da introduccão de semelhante colonização, que tem sido condemnada em outr-os 
gente, porqJle c:is chins só trazi:1m elementos de- paizes e que em entre nós produziu esses fructos ~ 
leterios e funestos para a nossa civilisação. E' sabido quanto uma pequena coloz1ia chineza 
. Assim, senhores, o Sr. :Manoel Felizardo decla- existente na rovincia do Rio de Jnneiro incom-
rou quan o se tr·atou e rescm 1r o contrato para moda a policia'com constantes disturl>ios. 
a inlroducção de coolies, que o paiz era muito feliz o nobre ministro firmou-se sobretudo na idé;1 
em p~~er liber~ar-~e d~ semelhante ~nus e.de t~r dos vnntajosos resultados que S. Ex. atlribuiu aos 

< c uns a a 1 orma. ,omo eu c 1sse no prmctp!O 
dispendido. do meu discurso, S. Ex.. attrilme a ~rmulc expor-

O Sr. ThcO[lhilo Ottoni, de saudosissima memo- tartio de cereaes da California á intervenrão chineza 
ria (apoiados), este mineiro e estadista distincto n:.i :1gricultura. Vejo que o nobre minisiro tem in
(apoiados), que ~abia encarar as questões pelo formacõcs diversas daquellas que pude colher sobre 
lado mais importante, c cujo juizo é muito seguro o emprego dos chins na California. 
e au~oriz?~O, dec_larou solemnelll:ente que não co: 1 Conforme o discurso do Sr. Sergent, que foi aqui 
n?ecw vr~10 heqzondo que os chms que para aqUI citado pelo meu amigo deputado por lllinas, vê-se 
vzeram nao cultivassem. que os chins se empregam de preferencia nos tra-

E' opinião de notaveis patrícios nossos. Já foi balhos fabris, nas pequenas industl'ias, nos tra
lido nesta casa o parecer dos lavradores da Para- balllos de estradas de ferro e nas minas, tra
bybuna, assignado pelos distinctos Visconde de balhos em que podem obter mais el'=vado salario, 
Prados e Christiano Ottoni, homens de cuja com· I vivendo como vivem amontoados, sem comodida
petencia o nobre ministro não póde duvidar e que des algumas. Não é, pois, a elles que está entregue 
condemnavam como funest[l, mais funesta do que 1 a ag-ricultura da California. Conforme attesta o Sr. 
a immigração africana, a immigração de coolies I Visconde Luiz de Turenne, na sua Viage1n aos 
no paiz, porque eram um elemento de desmorali- Estados-Unidos, obr:l publicada no corrente anno, 

- , · só i a e . < i co avia mau; r. e. , 
se trazer para ~ nossa ra(!a. Nem se diga que não 'i e que a agricultura da California é feita pelos 
virão misturar-se na nossa populaç:io, porque os brancos e nella se acham empregados iOO,OOO tra
querem simpl~mente comornachinas, corno instru- I balhadores. Já vê, portanto, o nobre ministro que 
mentos de trab:~lho e não como elementos de popu- 1~ os seus 9:3,000 coolies não são os motores da aeli
latão e Cülonização. Pois, senhores, os f<ICtos que vidade agrícola da Californ.ia. 
pr<::_seücian~os ttu_ paiz_ em rclnção á colonização \ 0 Sn FEucro nos SA-~TO' dá um aparte · 
afncana mtO estao alu para mostrar quo; os chms · · ::. • ' · 
hão dt! mistumr-se com n nossa populaçã!:l, assim I O Sn. ArFoxso PENX.\ :-E, como amito bem me 
como se ntisturaram os africanos '! Os chins silo 1 diz o nobre deputado em aparte, nós não temos 
uma raça muito prolífica e os nobres deputados 1 que cotejar a ex.portaçflo entre a California e o 
saiJL'm que a immigraçfto chtneza nunca é acampa- Brazil, mas entre os diversos Estados da união 
nhada de mulheres ; de sorte que é um elemento ! Americana, onde se faz o serviço agrícola exclu-
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Sessão em 9 de Setembro de -1879. 73 

sivamente com trabalhadores brancos c não com 
chins. 

O nobre ministro procurou defender a iml)ortação 
de chins,declarando que elles vinham tornar o tra.
balho rrais barato, por is~o que levam uma vic':.. 
muito sobria, ouco dis endiosa, e assim podem 
azer concurrencw. a quaesquer omros tra r. a o

res.l\Iaso nobre ministro deviacnct~raraquesiãosob 
outro ponto de vista é não attender só á harateza 

~. . ~ 

cões econÔmicas mais graves, si essa barnteza de 
trabalho vier afugentar a colonização européa, q~e 
é aquella de que o paiz pó de obter resvl Lados mais 
vantajosos (Apoiados). A inía.são ele s:mgue eu
ropeu nns nossas veias é que nos póde trazer o 
fortaleciment0 d;l nossa raca. Si o nobre ministro 
nos traz trabalhadores por salario barato, não por
que esses trabalhadores tenham condições de mais 
vigor ou qualquer outra de superioridade sobre 
seus concurrentes, mas sim porque e!leg sabem 
vrver amon oa os, sem "con 1çues tygrenrc::s_ne
cessari~s para a conservarão da saude, servm~o 
até de elemento para desenvolverem-se as ept-. ~ . :-

vado, como o nosso, deixa por certo de aitendcr 
a verdadeiras conveniencias publicas. 

dustria nacional, que estudou e discutin larga· 
mente esta questão em 1870. 

Esta associação teve de pronunciar-se sobre di· 
versos que~itos que vou ler á casa, o a respeito de 
todos a opinião foi negativa, como verão os nobres 
deputados (le): • 

• Convirá ao Brazil a importaGão de colonos 
chins? Não, por nove votos contra tres. 

• _Será o chim-um me_i? t1·an~ito~_io p~ra alliviar 
.. . < (,. c: • 

mento servil? Não, por nove votos contra tres. 
• Será possível a introc'lucção do<> chins como 

instrumentos agdcoln:;, não ~omo colonos? Náo, 
por oito votos contra quatro. •. 

Vem os nobres depuiatlos que esta associação, 
que aliás conta em seu seio pessoa!' muito compe
tentes (apoiados), e que de preferencia se entregam 
ao estudo das necessidades ela lavoura do paiz, 
pronunciou-se contra a introdução dos chins P9I' 

· ·o nt-
zaçlio, e esta associação teve sobeja razão para 
assim pronunciar-se. 

O Sn. FELICro nos SANTos :-Já foi motto de 
guerra. na 1m prensa 1 era . 

O Sn. AFFONSO PENNA.:- Não contemos, Sr. pre
siden~e,que -o~ chins importados venha!!J. procurar 

o,; '.J I (. • .., (.1 ' o ,. 

tem que fazer com elles. sidente : elles se estenderão pelas cidades, onde 
o Sn. FELICIO DOS SAi\TOs:-Não morrem de fe- I ha muitas industrias que poderão explorar facil-

])re amare1la: clles têm a acclimt~çiío. mentE2 ond~ pelo mo~o de vida gue levam-se 
. acharao em crrcumstancras de expelhr outros com-

O s~. AFFO_NSO. PENNA: :::-SI os nobres deput~- petidores, já trabalhadores nacionaes, já trabalha
elos qmzerem ter tnformaçues amplas do _hor~oro~o dores estranrreiros, que não podem viver como 
futuro que se no~ antol_ha com a_co!omzaç:lo d?s el!es tão parc~mcnte, isto é, tão miseravelmente 
chin.::, peço q~e lcwn~ o tmportuntts~Imo _relatorw (Apoiados). 
elo St. N!Col;IO :Morerra co~o-comnus~u~JO do g'~· o nobre ministro estranhou, e estr::.nhou severu
verno brazileiro ~a expostçao_ de l··Iuladelphla mente u o osicão diverrrisse do seu modo de 

pow os .. · preclso, · r . . ' '. : pensar quando se trata de auxilias urgentes á la-
damos para tsto: O Sr. Dr. N!colao fiioreu·n e voura ' 
pessoa muito competente, tem _feito ~studos espe- Ha. ele permittir o nobre ministro que uppelle de 

• • rr • • ·- • • :-

curado conhecer os defeito:.> da introducção desta autorizadu de dignos estadistas' d~ partido li
raça e com sua viag-em uos Estados-Unidos con- beral, de escriptores brnzilciros e ei'trangeiro<; que 
firmou-se na. opinião que anteriormente havia tem observado os factos que se deram em outros 
sustentado com tanto brilhantismo na sociedade paizes. . . . . _ 
auxlliadora da industria nacional. Alti se encon- Ainda esta na mcmona de todos a opposiÇ:JO gue 
tram narrados os factos de desmoralisação, os factos fez no senado em 1870 e :1.87 :l o conselheiro Zacarws, 
mais tristes que se têm dado com Q trallco dos este espirito luminoso.que infelizmente para o par
coolies. ,. •. tido e para o paiz tão cedo desapparec~u da scena 

Entre outros cit:1rei, por exemplo, que de ',3<>6 política (Apoiados). Na opinião autorizada deste 
cllins embarcados em 2(1, navios com destino ao notavel estadista era um mal a introllucção dos 
Perú, apenas desembarcaram nesse paiz 4:.754.r coolies. No jornalismo liberal e1·a thema forçado a 
tendo fallecido em viagem 2. 602. condemnação de semelhante importação (Apoiado:·). 

Ora este facto prova a barbaridade que se dava Seja-me lícito citar entre outras ·a opinião da-. 
no se~ trunsporte, como succedia outr'ora a r~s- quelle que occupalogar proemmente em o no~so 
peito do trafico dos escravos; eram accumulados jornalismo e quiçá no jornaiisJ:?O de toda Amenca 
no porão dos navios, onde_ mamam por f~lta de do Sul-Quintino Bocayuva. Disse elle (lê): 
condições hygienicas ; e Isto tem acontecido no · i ;- . n-

eru, nos póde offerecer, nem peio lado moral,. nem pelo 
o SR. .. FEucro DOS SANTos : - O que vale é que lado physico, vantagem ou melh9r~mento com re· 

eHes não vão para Minas. !ação ao sangue, aos costumes e a mdole da nossa. 
R. sociedade. » c 

O Srt. G.A.LmNo DAs NEVES : - Só para 0 10 e Comquanto es~e distincto jornalista. não _julgasse 
S~ Paulo. impossivel :mfer•r-se vantagens dos coolzes. como 

O Sit. FELICIO· DOS: SAJ.~os :-Acham que é pre- .rabalhadores em. relação ao melhoramento da 
ciso destemperar o sangue paulista, que está em- nossa socredade e de· nQssa ta~a,. pronunciava-se 
prehend'ed<>r· de mais. pelo modo que acabo de lêr. 

OSn. AFFONSO P~"NA :-Vou ler,. Sr. presidente-,. O Sn. 1.lOREIRA DE BARROS € 111.inis'tro de estran-
um.a deliberação· da sociedade. a:u.'tiliadora da in- geiros);-Não é para ist~ que OS' queremos .. 

. A. iO.-T0:\!0 IV. 
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74 Sessão- em 9 de Setembro de 1879. 

O Sn.. AFFO:s"SO PENNA:-Estes c outros escri- 'introduzidos em nossas fazendas hão de inocular na 
ptorcs não encaravam a questão sómen1e pelo lado c.:;crav atura os mesmos vi cios, os mesmos defeitos 
de serem os cbins instrumento de trabalho; ti- quo elles trazem comsigo c que têm desenvolvido 

· nham vistas largas, que devem caracterizar todos nos Jogares em que se têm estabelecido. 
aquel !es que nvaliam o futuro da sua raça. Elles 0 S . . , . 
vão mais lonCTe · JWOcuram indn(J'ar si ellc· trazem IL FELI cro DO:; SAl'\TO:::. ·-:Quando se mando\!-

" • • . _ o . . ~ • buscar o tra b nlhador na Afnca tambem não foi: 
lhoramento da ~oss; :aça e progresso da noss; P?fa que elle se misturasse com a pepulação do 
civilisação (Apoiados). Desde que o nobre ministro paz. 

· 'i lemento deleterio O Sn.. AFFONSO PENNA:- Diz muito bem ·o mcw 
para a nossa civilisação, niio deve, sob pena de nobre amigo; e accr·esce que naquclle tempo, em 
comprometter o futuro deste pniz, sob pena de vista da nossa le~i slação, legislnção herdada elos
leso- patriotismo, trazer uma raça nbastard<1da, romanos, era o escrnvo considerado uma co usa, 
cujo caracter a camara acnba de ver perfeitamente era, como dizia Yarron, o anim:Jl semelhante ao
delinido por pessoas compet(:lntes. boi, que tinha o seu valor, a sua cotação como 

Não é. só o trabalho barato que constiuc a van- qunlquer outro animal ou mercadoria. No entanto, 
tagem de uma immigração, porque a ser assim Sr. p1·esidente, como está hoje verificado, deu-se a 
estaríamos satisfeitos com a existencia dos escravos mistura de raçns, e elles não se limitaram simples
(Apoietdoli). mente a servir de instrumentos, de machinas de 

Não é este. o magno proble~na; deve~lOs encarar trabalho. 
r- .. .. :--

1 • (, ' • ' ( .. .,'l 

procurar introduzir novo elemento de difficuldade, destes factos, que temos per:mte os olhos, que são 
um novo embaraço para ns nossas condições muito comesinhos, p::tra incorrermos em novas 
·: · · · . ·: nomicas? Sr. lresi- faltas )ara re )ararmos novas diillculdades ara 

cia dclla em diversos paizcs, e t:tO nefasta como a O Sn. FEuciO nos SANTOS :- E é a quem trabnlha 
instituicão da escravidão. O nobr<:l ministro deve que compete o futuro. 
atten~e~~ .que ~i a i_ntr~ducção do teaba!hoa jor.~al , O Sn. .. AFFONso PENNA:- O nobre ministro de 
bara~-~:ode (J'trazcr ~uomento de n~ssa produc0ao, estrangeiros declarou-nos . que íamos entabolar 
essa; vanta,,~ns nuo com?ensarao as funestas relações com a China para f:JCilitar ·o commercio· 
c~n.eque.ncra~ q~~ ha de !raze; par~ um futur~ entre os dous paizes e promover a immigração de 
n-to. lllUI!O lonornquo,_ Sl .yor.ve,I?-!~ua, como_ .e chins para o Brazil. S. Ex., attendendo ús dif
mUit? fa~!l de ~contec~r, e. e ~ne\ b~O de no:aver~ ficuldades e objecgões que se farinm, si porven-
est~.u~;t~~, elle~ se nustmarcm cor,l a nos:::.a po turase tratasse de con~ratos.na China para virem 

O Sn. GALDI:\0 D.\S NEYES:-Nas fazendas princi
palmcntl.'. 

O Sn. AFI'ONSO PENNA:-Os nobres ministros não 
ignoram que da China nüo immigrarn mulheres; 
que por milhares de chins que vem para um paiz, 
não vem nem centos de mulheres chinezas; c clles 
lüio de entrep;m·-se á mais horrenda devassidão. 
como tem acontecido em outros paizes, ou hão dé 
desenvolver no paiz vícios funestos e repug
nantes. 

E' por isso, Sr. presidente, que o governo dos 
Estados- Unidos, em resposta a uma indicação da 
Inglaterra sobre a convenicncia da introducçüo de 
trabalhadores indiaticos, com uma previsão que 
~uito o h~nra, declarou em :1.860: «Não queremo~ a 

porque, ~i elles vem competir com os trabalha
dores livres, afugentam a immigração européa, 
que é n de que mais precisamos; si vem para tra
balhar de lado a lado com o esc1·avo, vem trazer a 
desmoralisação para esses escravos, que são de 
boa índole, que são christãos, que já se acham em 
um estado de civilisação muito mais apropriado ao 
nosso paiz, muito preferivel áquella que nos po
dem trazer os trabalhadores coolies. 

Eis, Sr. 1.3residente, mais um ponto para o qual 
chamo a attenção da casa:-Os trabalhadores chins 

Eis aqui, Sr. presidente, um equivoco em que 
labora o nobre ministro. Si os chins se decidirem 
a vir espont::menmnnte, não creia S. Ex que elles 
procurem a lavoura: ha para elles um campo 
muito mais vasto e lucrativ0, ha a:; industrias do 
paiz, em que elles podem competir, pela habi!idnde 
de imita!fi'íO de que são dotados, com os· nacionaes 
e os estrangeiros. 

Nos Estados-Unidos, por exemplo, na California, 
elles se apoderar~m e monopolisnram a industria 
do fabrico de cignrros, de charutos, de sapatos 
e de algumas outras, pel~s condições especiaes em 
que se ncham habilitados para viver; porque, no
tem os nob1·es deputados, o chim vive em peque
nos cubiculos, onde se colloca uma porção de be
liches ou de pr~telciras, de maneira que as suas 
condicões de vida são muito mais baratas .. 
. O Sn. l!IonmnA DE BAnnos ( minist1·o de estran
geims ):-:Mas como conseguiram elles monopo
lisur 1 

O Sn. FF:Lrcro nos SANTOS :-0 nobre ministro 
póde ir vêr como elles vivem aqui no mercado da 
Gloria :)á está um bom pnnno de amostra (Riso). 

O Sn.. AFFONso PENNA :-O tratado, Sr. presi
dente, c~lebrado entre a Hespanha e a China, em 
:1.877, mostra que o governo chinez se acha deli
berado a não admittir mais a immigração de chins 
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Sessão em 9 de Setembro de ·1879. 75 

por meio de contratos feitos na China. Diz o tra
tado em um dos seus artigos (lê): 

«Desde que não haverá mais d'ora em dinnte 
immigT;~çiio sob contrato para trab-alhar, taes con
tratos niío serão executados, e as clausulas nos 
trata rr 

·China, assignado em Tientsin, a iO de Outubro de 
!861:, que regularam a immigraçiío de chins sob 
contrato ppra tt·abalhar ficam invalidadas e de ne-

• > 

E' certo que o nosso governo não poderá obter 
maiores vantagens do que têm obtido aquelles 
})aizes que já mantinham relações com a China. 
Pottanto vêr-nos-hemos dcb.aixo da mesma pro
hibi~ão em relação a contrntos feitos na China. 

Querem og nobres deputados ver agora a opinião 
de um alto funccionario nmeí·icnno. IUcardo Gibbs. 
·C_!ll uma_ exposição que se lê nos documentos qué 
sao envtados ao congresso dos Estauos·Unid~s, 

o 
Conforme o testemunho deste funccionario nme

ricano, representante dos Estados-Unidos no Perú, 
os coolies estão muito longe de prestar pat·a os 
serv;ros descriptos pelo nobre ministro no con
gTcsso agricola. 

Já vê !:i. Ex. que cllcs aqui viriío não pm·a sa
tisfnzcr as urgentes necessidades da lavourn, 
muito lonvavel, que leva S. Ex. a tentar meios de 
introdu~it· no':'os 1!t'U()OS no pniz, mas sim para 

. ' 

' - ' os devel'es gue ella impõe nol-o ordenam. » 

E' o reclamo !le uma consciencia indignada pe
rante factos de devassidão, que causam horror. 

E' este mesmo pensamento o do duque ele New
Castle e de outros eminentes estadistas, que se 
têm occupado da materia. Não creio, Sr. presi
dente, que o governo brazileiro seja tão descuidado 
que não nttenda ás lições que lhe são offerecidas 
pela historia de outros povos, que não attenda á 
opinião de notaveis estadistas, que tem-se occttpado 
da: ma teria, que não altenda á experiencia de outros 

paizes e aos funestos resultados que abi se têm 
observado. 

Desprezar as lições e experiencia de povcs cultos 
e adiantados, como o dos Est~dos-Unidos, é praticar 
um atto de cegueira inexplicavel, é _preferir os 
azares de um f L • rr 
que deve caracteqzar os pl;mos e actos de quem 
tem sobre si a ~lrdua missão de governar. 

Na phrase de Alberdi na America governar. é 
, - · ·o ·"" , ; p nas 

machinas de trabalho, que regressem para a China 
depois de r.rastos, e não de indivíduos que venham 
povoar o Brazil. · 

Vi com pezar declnrar-se nesta casa que o con
~resso dos Estados- Unit.los votára este anno uma 
lei impedindo a inlroducção de coolies, sim1)!es
mentc para attcnder a recbmos eleitoraes, por isso 
que os trabalhadores da California que se temem 
da concurrencia do cootfe faziam pressão sobre os 
seus mandatarios. 

E' doloroso, Sr. presidente, vee attrilmir-se a 
um motivo mesquinho, a UL1l motivo simples
mente de manejo partidario um neto de tal ordem, 

' . 
Não é crivei que estadistas como aquelles (jUe se 

sentam no congresso dos Estados-Unidos, que ho
mens mblicos ue se acham it testa des e Jaiz 
mais adiantado do mundo, que tem feito o assom
bro do seculo XIX (apoiados), sejam guiados por 
motivo tão mesquinho (.Apoiados). 

Si não existissem motivos de ordem publica 
muito elevados, como foram nmplamente expostos 
na discusstío do projecto, por certo pura altende
rem simplesmente a rec.lamos 'eleitor:;)es, elles não 
praticnriam um acto que vai, por nssim dizer, em 
desaccõrdo com os precedentes da mais franca 
immigração estabelecida nos Estados-Unidos 
• pOtal OS • 

E' crivei, Sr. prcsider.tte, que homens que têm 
dn~o o~ ex~mplos ma~s ~dinntados c:n materia. 

b .: .:'- ' .... • .... -
distas dos .Estado~-Unidos, podcs~em. querer em
bara~:ar uma immigmção simplesmente por que 
vai tt'azer condições de barateza do salario? E' 
attribuir-se a um pequeno motivo um acto de 
grande importancia (aJJOiados), é conunetter-se 
uma injusti({n, é mostrnr que niio se estudnrnm os 
documentos, que não se ex:uninat·am os factos em 
que se fund11ram esles homens que assim proce-
deram (.4poiados). • 

Os relatorios e os inqueritos feitos, em que se 
tomou <'l depoimento de ·centos de testemunhas, 
levar:llll a convicção no animo daquclle paiz e 
daquellc parlamento sobre a inconveniencia, des
vantagens e perigos para o futuro da rnoa am~ri
cann, si continuasse a immigrneão de r.hins nas 
condições que até então se fazia: 

rateza do salario (~poiados), é preciso vêr as 'con
dições em que esta harateza se determina ( 4poia
dos). 

O grande Alexandre Herculano, estudando o 
problema da immigração ue Portugal, declarou c 
decla_ou muito judiciosnmcnte: «E' preciso que se 
attenda que o salario baixo, simplesmente por ser 
baixo, não é uma vantag-em para o p~tiz; póde im
portar na desgraça do obreiro, na infelicidade da 
t'amilia, no est:mque do desenvolvimento da raça 
e da progressão natural da população • (Apoiados). 
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76 Sessão em 9 de Setembro de :l87fL 

O obreiro, Sr. presidente, precisa sustentar-se a Eu apenas respondo a S. Ex. : si não temos 
si, a sua mulher e filhos, e sustentai-os em um.a outro meio de que lançtn· müo sinão este tão fu
tnl ou qual condiçiío de bem estar, com certas fa- nesto e tão desgraçado, prefiro que não lancemos 
cilidades, tlo contrario os trabt1lhos se rcsentirão mão de nenhum (Apoiados). 
da insufficiencia do s~lario (apoiados) ; por isso E' o ctso de tlizet·-se- antes só d 

· · , si o uao po- acompau a o. "'llmiLtido o modo de argumen-
iloerá despender a mesma proporç::ío de foq:as ta r do nob ·e ministro, poder-se-hia defender a 
(apoiados); e tamhem a raça ..;offrer<i, deperecerit, renovação do trafico de escravos, pois é este um 

or isso uc os traballwd · · · · · . ' · · · · · 
e sem os necessarios coniortos da Yitla Dào po- antes machinas de tl'aballto em um paiz. 
derão constituir familia em condições que poss:'m Eu prefiro quevamos lentt nente caminhando, 
aproveitar ao pro~rcsso do paiz. vivendo dos recursos proprio~, a introduzi!' um 

Eu, Sr. presidente, que conheço perfeitamente elemento de desordem, de perturb;.wlio, de enfra
a diiTerença que ha entre a energia americana c a quecimento para o nosso paiz, que ·si póde a ore
de outros paizcs c a energia brazileira, n~o posso sentar alguns resultados app<1rcutes em priucipio, 
deixar de assustar-me quando vejo que esses paizes I mais tardo todas as suas funestas comec1uencias 
crean1 obices a uma immigração, por acreditarem se farão sentir. 
que ella vai leyar-lhes elementos de fraqueza c Eu tomei a palavra para lavrar o meu pro
degenera~ão e que apezar disso vamos promo- testo, porque reputo a materia Í!}1 ortante o -

, · , - ~ quan o o noore mmt.:;tro julg.:tsse CJllC descia a dar 
rnentos, consider-ados prejudiciaes n'unw raça explicaoões simplesmente por bcnevolencia, eu 
forie, vigoros~1 e energica, possam ser proveitosos acr~dito q~~ ~r.a dever rigor~so do governo explic~r 

ora uma r.:t a ue não se h · rr • • • 
energia, como é incontestavelmente a nossa. esta embaisada ú China. Desde que v:1i sobre-

E si estes paizes onde ha o trabalho livre em carreg:n· o orçamento com esta despeza, devia dar 
granue escala, onde ila o espírito de inici:1tiva. :~s mais plen::ts explicacões [IS mais minuciosas 

~ "·. , • • 1 i- in ormnçoes ::t un e sa el'mos qunes os intuitos do 
menlos hum:mos, se receiam· de uma rat.;:t ft·ac:t governo c nei;te caso os intuitos do governo me 
porque vai trazer-lhes a desmoralisação, vai des- parecem grandemente contrarias aos verdadeiros 
envoln:r-lhes costtlmes fraco~, como é que nós interi.'sses do jJaiz (Apoiados). 
desCllidados, esquecendo as nos~as conditões cs· Os nobres ministros esquecem as opiniões de 
peci~es sem tluYida ic.feriores :i.; desses paizcs, va- tantos est:1distas nossos compatriotas e pessoas 
mos impor.tar para aqui t:'Stos elementos de fra- competentes que fórad:Jslut.:ts dos pariidos se tem 
queza c de:;moralis::tt;ão? (Apoiados). ineumbido de estudar a questão, como o Dr. Ni· 

o Sn. FF.Lrcro oos SA:-;Tos:- o~ at·;.;umentos dos colá o àiorcira, c outros distil'ctos membros da so
Es~ados-Unidos applicam-se {t {ortiori do nosso cic~:lde ~ux:ili~dor~ da ~g_ric:1ltura. 

O Sn. GAI.l.HXO DAS :\EVEs:-Ccrlamenle. 

;r cous:ts de!J:t ·xo de um pnnto de vista mais lat·go, 
que n~o sc·ja simplesmente o de SU!)Ilrimento de 
li;aros, sem atlender u outrus coH:-.illerações so
ciucs (.:\JJoiad•Js). 

Em vista do disCUI'SU do noLre w·esidente do 
consdho cujo treclto li hoje, do lliscurso tlo nobre 
ministro de esLr~ngeiros, dos factos CJ uc s~ têm 
presencindo em outros paizes e do U\'iso que 
tambem citei d:1 associação :;nli-escrava~ista un 
Inglaterra. acreditar:'! porventura o nobre miniJtro 
de estrangeiros q.ue a sua missão será bem sue-
cedida ? (.4.pa1'tes). · . 

Não espera o noLre ministro encontrar ::~lgum 
desgosto por parte do governo inglez, que não pó de 
deixar de vêr com máos olhos um noyo trafico 
nesta immigração de escravos, disfnrçados debaixo 
da f..írma de colono~ livres? (A110iados). 

:, ' " te deverá ter tomado em considernção. 
Sr. presidente, deixo Invra<lo o meu protesto 

contra a nova introducção de escravos disfarçados 
que se quer fazer no paiz; deixo lavrado o meu 
protesto contra a introducção de immigrantes que 
reputo funestos ao futuro da noss~ r"ç~ e dq_ nosso 
paiz, contra o novo elemento de Immigraç:to que 
vai ;~fugentar a immigração t:nropéa, unica de que 
podemos obter resultados. 

O nobre ministro interpel!a-nos e decl::tra ~ 
:1presentai-me novos meios já que não quereis 
este. 

J ... . . .. .. ... 

bases de estudo, essas informnçõês colbid.<'s 
no exame de fuctos que se tem dauo em pa!zes 
estrangeiros, introduzirmos no nosso ltliz ara 
gr .... n u e emcntos c esorJem e desmorulis:l
ção pt·epartlndo pat·a o fntnro novos problem~s que 
hão uu ussoberLar os nossos filhos. 

A immig,ação chineza,tliz o nobre ministro, não 
vem como elemento de c:olonizat;ão e simplesmen~::l 
como instrumento de trabalho. Julga-o inadulis
sivel em qualquer hypothese. 

Si os chins introduzido5 no pai;; não forem muito 
numerosos e tiverem a applic::H1iio que tem em visw 
o gore:·no, o que só ;JCOn tecorü si elles vierem ad
strictos a contratos, receio mui.to que elles não 
Yenham constituir no paiz uma nova especie de 
esct·avid::ío; si a immigraçiio chiMza for bastante 
numercsa e fundir-se na população, constituindo 
elemento de colonização, transformará a nossa ra~n, 
o que ainda ser-á peior. 

Eis o motivo or ue ;Ul"o de meu dever t ma· 
a pa avra para p:-otestar contra o acto que o go
verno pretende praticar,e para declarar que nego 
o meu yoto ao credito que o governo pede para 
mandar uma embaixada a Ch;na. 

(.Muito bem, muito bem. O orador é felicitado.) 

A discussão fica adiada p..Jla hora. 

SEGU;:o;D.\ 1'.\RTE DA OnDE~l DO _DIA. 

Continúa a discussão do projecto de aux:ilio á 
bvoura. 
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Sessão em 9 de Setem]n·o de 1879. 77 

o Sr. Gavião Peixoto começa dizendo não fosse logicn até ao fim, tirando no seu j)rojecto 
que a camara comprebende a importancia dJ. ma- substitutivo todas as consequencias dos seus prin
teria, jú pe'o elevado alcance .das medidns que cipios. 
tendem a favorecer a agricultura, jà pelo que de Quanto ao orador, é sem duvida id~a eondem
instruct'vo encerra o llassado, para que uão se nada hoje veios factos essa de crcn~ caixas hvpo-. . - ... . . ... . . .. 

.: t. ~ ( (.' bl ~(. 
de um momento de enthusiasmo. iEstituiçõe:; de outra natureza, encerrando em s::u 

Em face da legisla~ão de hontem, ou letra morta seio a luta permanente e diaria entre dou~ inte-
' · i do de seu fim Jara favorece!' outros resses o wstvs: o da ~avoura a edir ·uro barat~ 

interesses que não os da agricultura, é tempo de e prazo lnrgo, de modo a não significar sempre o 
meditar um pouco antP.s de aggravar ainda mais a contrato a perda irreparavel do immovel, e o do 
sit uacão diffi.cil da lavoura do paiz, esprimida entre eom mercio, a oíferecer mais larga remuneração á 
os impostos que.au~mentam;~ o jur? que se eleva · vista da na_tureza do empre~o, e sujeito por isso 
com os emprest1mos que se nao reah~am. y mes~1o a r.tsc~ de natureza d_tver~a. 

A experiencin demonstrou que a let de 6 de .No- N~o esta ·dtsposto a dar dmhetro aos baneos, e 
vembro de 1.875 não pôde, sem modificações, pro- quanto aos limites e rcstri·C(}Ões do projecto a tal 
du.zir os beneficos resultados que dclla se espe- re:>peito, treze annos .de cxperiencia d·izem per
ravarn; a ex:perierocia tambem demons~rou que as feitamente<> que valem. Interpreta-se -a lei como 
leis de 186!i c 1873, autorizando favores á mísera convém, e allnal de conta~ a salvação das algibei-. . . ··-· . .. . :- . 

' ' .. ( • . ( (. l:::l (. .. ( .l ~ • 

cursos habilment~ explorados em pról de uma I Des~ja e 11ede_ reae~ favores. pa_ra a agric~I~u~ 
instituição b::.ncarra. do pmz~ e por 1sso hga-se prmc•palmente a tdea· 

~a :'mente ex llorados affirma o orador o r- contida no arL. 2. u do ro·ecto subs!iti:Tti"vo si não. 
que esses fuvores convertcra!ll·~c em provetto q uas1 é possível cre·ar bancos e espcdalmen te de credito 
exc!mivo do ilanco do Brazll,que ao mesmo tempo rea;J. 
procurou s~lvm· a sua ;cartejra cheia de ti~u!~'" Por is:so ·mesmo af~1sta-se em parte da. op.inlão 

que dever~ i·ecolher, a não sllrem as manobras de exigida~ pela lei ~!e G d~ Novem'br~ de 1875. • 
então, que se l'epetem hoje. Achn de toda <1 justiç:t -a ponclera({ão que se .faz 

Ficou demonstrado á toda a luz que o Banco do a ·respeito da uecessidade •de .along·ar o Jlrazo dos 
Brazil, fnUido por diversas vezes, conseguiu le- cm[H'e:S.Hmos hy-pothecarios; mas por isso mesmo 
v::mtar-sc ü custo do curso forçado, t<~msrorn' ... ndo não ·comprehende que o juro ·possa ser mais ele
afinal os empreslimos á lavoura em fiança de sua vado de G "/o em regra, porque é preciso cou:ar 
vropria cxistencia. com a quota da amortiza(.!iío, e o produ c to liquido. 

Querendo demorar.a todo o lranse a circulaçiio de da lavoura deve :;er calcmlado quando muito em 6 
suas J.:lOlas, que .Jhe pro,por~lona:<:a_largos proven- a 7 '/o sobre o capital immobilisado. 
to:s ú custa da for~una mbhca e pnv:ada, apezar de E tanto nwis fot·talcza ad uirc esta o inião 
seus protestos e representaçoes con.ra n:; e1s que tluan o o parecer que se Isculereconhecc que a 
o fon::,vum a recolher essas no.tas ou a cmpres- procura uas lctms hypothecarias depende anles das 
tal-as á lavoura do paiz, acei.,üu a.sua nova lJOsi- facilidades e ~;arantias que olferer:t: do q11e do seu 

':"' . . . . , . 
"" ... 1 

ll'anifcsto de illudir os seus compromissos, como 
os factos demonstraram. 

A compnrnção do seu estado em 18GG e 1873 
com o seu estado de hoje, a[lreciando o seu capi
tal, u sua cartflira c os seus dividendos, proclam..:m 
alto e bom som donde lhe veiu a apregoada opu
lencia. 

Não ha de ser com tnl instituição e outr·as de 
igual natureza que a pobre lavoura deste Imperio 
ser..1. beneficiada. Poupem ao menos a tristeza de 
ser a capa esfarrapada de interesses de outra 
ordem, tentando com disfarce especular sobre o 
credito agricola. 

Hoje, mais do que hontcrn, o ridiculo susten
tador do cambio, transformado em muleta do Es
tado, terá necessidade de recorrer aos pequenos 
expedientes, embora, enchendo-se de vento, brade 
que serve aos mteresscs geraes. 

Assim como na luta cambial o grande paladino 
precisa nãs v esperas de sahidas de }Jaquetes alguns 
dias dll descanço para prep:nar os saques, é na
tural que precise de algumas horas de trabalho 
para sacar a descoberto sobre a lavoura •. 
· Ou deixem-na abandonada, entregue a seu des
tino, ou fnram por e !Ia reaes e verdadeiros favores. 

Proceder de modo contrario é acrescentar ao 
abandono o escarneo e a ironia. -

Alegrou-se de que até certo ponto a honrada 
com missão abundasse nestas idéas; mas sente que 

A.cre.~c.ilntarú que, para segurança dns institui
ções de ct·euilo real, cumpre que sú :!spirem a lu
cro razoavel, tendo em vista a natureza do em
prego de seus capitaes, e sem quo ~s solicite o en
cauto variavel do capital move!. 

A exclusão da propriedade urbana do sy-slema 
ideado pela lei d€' G de Novclllbro de :l8i5 llle pa
rece fundadissima. Si esta proprledude entrar 
como elemento de succcsso para as insLituições de. 

. credito real no Brazil, adeus fm·ores á hwoura. 
Nem o liwite legal, nem a fiscalisação do governo~ 
conseguir~o cousa alguma, e não é vara favorecer 
a propriedade urbana, que n ·o precisa de taes fa
vores, que foram o projecto e o substitutivo di.~ 
commissão apresentados. 

Razão ti_nha de sobra .o conselho de ~stado, 

parece a respostn da illustrc corrimissão, querendo 
actualínente amalgamar neste paiz dou~ interesses, 
que neste caso não são oppostos, mas concorrem 
juntamente com a certeza de que um suffocarã o 
outro. 

E' certo que us instituições de credito real pre
cisam de tempo para serem devidamente.aprecia
das pelos lavradores, desenvolvendo-se posteri•lr· 
mente as suas oper:~ções, qnando lucros seguros 
melhor asseguram o seu futuro. vrecisando por 
isso alimentar a sua carteir:~ com os proventos 
que lhe venham da propriedade urbana; mas é· 
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78 Sessão em 9 de Setembro de 1.879. 

igualmente certo que nessa necessidade relativa 
tambem está o perigo, e que é possível pela ani
mação e garantias dadas ao capital empregado sup
prir a esperança do lucro que diminue. 

O problema capital é este- favorecer a Ia-

Si não é pos5ivel manter instituições de tal na
tureza, sem desviai- as de seu fim, o que cn tão 
aconselha a Jrudencia é n:io em Jenhar o credito 
do Estndo em aventuras perigosas. 
~ão :1credita, porém, que as.-im sejn, pelo con~ 

trario pensa que, firmada a g·arantia do Estado, 
para o futuro reembolso uo capitul empregudo, e 
admitida uma organização transitaria, como per
mittem as circumstnncias do paiz, o capital ha de 
associnr-se, onde for possível, á associação. Onde 
não fõr possível é loucura pretendei-o. 

E' <1dverso ás instituições centralisadas, prin
cipalmente em um paiz como o Brazil, onde as . . . . ·. ..· .. : .. 

. ( (. ' 
embora sujeit~s á indispemavel fiscalisação. 

O svstema das caixns filiaes, posto que de outra 
natureza estt't ex erimentadissi.mo neste aiz. 

Car•··3guc cada um com o que pu er e aprenda 
em seu pro11!'io esforçG, com o indispcnsavel au
xilio do Estado, a desenvolver os recursos de que 

• _ • , 0 o r • 

' 
da instituieão central. 

A icléa de fup.dar o credito real em circumscr:=! 
pções limitaàas, com organizações locnes e peculia
res e mediante a garantia de juros de 6 "lo é sem 
duvida de alcance, e talvez a unica de realização 
pratica na actualidade ; mas quizera o orador crue 
a honracla commissiio a desenvolvesse, sem as 
pequenas reservas que lhe mereceu o presente c 
as prisões a que pareceu ligar o passado. 

~ ' ' ... ' que provoca os 1·econhecidos talentos do illuslre 
relator da commiss5"o c de seus companheiros 
esperando que construam todt1 a sua obra sobre o 
n tcerce ·o ar . _.o c projecto su JSlttuttvo. 

E neste caso egpera que na. distribuição elos 
bancos aconsclllndos não se esqueçam da pro<.
pern c rica pro\" inda de S. Pnulo, que pela SU<l 
renda, pelas suas estradas, fcitns {t sna custa, pelo 
seu commercio, pela sua importantl~simn lavo.:l.l'~. 
de café. têm, pelo mr:nos, direito par:1 que a n:.to 
faram r1es:tpparecer do mappa das. clistt'ibuições, 
libertando-a de um captivcim desnecessario. 

Deixem-nos, ao menos, a possibiddade, exclama 
o orador, desatando-nos 0s braços, demonstrar que 
podemos fazer alguma cousa com o que é nosso. 
Nã0 impedimos que os outros o façam! 

Seja-lhe licito tambem lembrar que, havendo 
lar!!os ca.p!taes immolJ'.jzados nas estradas de 
ferro garantidas pelo Estado, não vê motivo para 

- . . ~ I 

constituir ao menos em parte o fundo dás associa
ções, e concorrendo para fecundar assim apropria 
lavoura. · 

Não desconhece a possibilrdade de certos perigos, 
mas é possivcl exigir condições para q.re seJam 
admittidas, por exempl? serem e.:"\:cluid?s do fundo 
as acções das companhtas qnenao ob~tverem.pelo 
mcno;;.cota(;ão ao par, além d:J.S garantras dos JUros 
}leio Es\ailo. 

Em uma palnvra, lw.nços. d~ credito territori~l 
descentralisados. garantra mdu·e~la ~o Est~d.o, li
bertação gl'a.dual e seguru do capltalrmmol:nhsauo, 

- ' oiL . 
pelo Maranhão, que é dispensavel a garantia do 
Estado para auxiliar a lavoura, concedendo mesmo 
que hvj:.1m capitaes disponíveis no paiz, o que 
pódr ser contestado, e muito mais que sejam 
abundantes. 

O argume11to deduzido do ultimo emprestimo é 
falso; pot·que, sendo pagavel em ouro, juros e 
capital, e pagavel aié nas praças européas, seus 
tilulos equivalem a dinheiro cantante nqui e 
fór;1 dac ui c lOrtanto )Odem re Jrc cntar '3 i 
estranho. 

Não é essa, porém a questão; o cnpitul procura 
o emprego mais lucrativo, sa Ivo quando :JCha 
compemarao na mawr seguranru, ou pe o seu 
destino ou pelas garantias que encontra. 

Oi'n, o capil.al mohilisudo é mnis productivo, e 
por isso deve ser preferido. 

Si ao lado destn consideração se attende aos em· 
prestimos consoliuallos c não consolidados do Es
tndo, c hoje a concurrencia elo gr:tntlc corretor do 
Imperio, o llanco do Brnzil, I! possível contar com 
a aggregução de capitaes, mesmo disponíveis, sem 
a fiança inquebrantavel de um pagamento de juro 
certo '1 

Não o crê, assim como não crê na emissão de 
letras hypothccarias na Europa a. 5 °/o e mesmo 
abaixo. 

Perg,mta o orador: o nobre dnputaclo que argu
mentou com o ultimo emprestimo para demonstrar 

• . . . . . 7 

guinentou com clle, emittido a juro de ~ i;2 (pa
gamento em ouro) para demonstrar a iJilpossibi
lidade de letras hypothecarias na Europa a 5 o lo? 

Não crê que o projccto substitutivo possa ~e
recer q~alqucr. ce~sura, porq~e aspt_r~ a Juro 
baixo e a amorLIZacao lenta. Sao condrçoes estas 
dos emprestimos que se im.mo!Jilisam, justamente 
porque o capital reproduz-se com lentidão e dá 
menor lucro. O que rc<;ta saber é si os empres
timos são possíveis nestas condiç;ões; de outro 
modo seria aggravar a sorte do la\'r:tdor, em vez 
de alli vial-a. 
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Sessão em 9 de Setembro de 1879. 79 

Observa íjUe a dilatação do prazo não é obriga
toria, como ]lareceu ao nobre deputado, pois que 
ao lavrador é livre pagar o seu debito, si o púde, 
antes. · · 

O juro baixo não será artificial si corre~ponder 
: .. .. .. • rr .... 

o ' ' 
ciação quando o nobre deputado diz que a lavoura 
no paiz offerece todas as garantias. <, • 1 •• 

cam-sc as mercadorias européas: ninguem contes
tará ainda n riqueza do nosso súlo; mas não é por 
tal modo unicamente que se tem de apreciar o 
cre~ito agrícola, cujas relações são mulLiplices e 
vanadas. 

Depende cllc não só da realidade da fiança, como 
da facilidade e realidade da execução. 

Em um paiz sem cadastro, nas condições espe
cialissimas em que se acha a propriedade tel'rito
rial publica e privada, niio ha compal'ação possível 

f. .l; é f. o ' 

de vista em que a estudamos. 
Portanto, ns objec\;ões do nobre deputado não 

• • 7 o • es m ( l nta 
projecto. 

O que é preciso é melhorai-o, · nfastaudo em todo 
o caso a hydra bnncaria. 

Não ha neste paiz espirito algum tão cego que 
seja capaz de negar (jUe atra,·essa a lavoura uma 
crise medonha e pavorosa. 

Não póde haver M assumpto duns opiniões; si 
fossem consultados sobre o estado actnal da agri
cultura todos os hnbitantes deste vasto territorio, 
liberaes c conservadores, nacionnes e estrantieiros, 
cahiria da immensa interpellação um ingente grito 
unanime:-a lavoura detinha, agonisn, morre I 

Não ha ahi controversia possivel : as feridas da 
graude moribunda não encontram incredulos 
Thomés : si as ulceras são liio vivas, si são tão 
profundas as chagas ! · 

Quem ha ahi que não saiba que os lavradores, 
smao o os, ao menos a mawr par e, prmcrpa -
mente nas províncias do Norte, atormentados por 
dividas enormes, cujos altos juros cada vez mais 
se aggravam, vendem escravos que possuem para 
sustentar uma propriedade que cada vez mais se 
deprecia, imitando o desespero de Bernardo Pa
lissy, que arrancava as tnboas do soalho da casa 
para alimentar o fogo de seus fornos? 

Quem não vê o commercio parado, porque a 
agrlcultura vai se empobrecendo, e a miseria a in
vadir a sociedade inteira pela repercuss~o do que 
soffrem o commercio e a agricultura? 

Quem não sabe que a lavoura não tem braços, 
uma vez que o norte vende escravos, e o :ml pre
cisa de estar dia por dia a renovar os que lhe arre
bata uma morte llrecoce e devoradora; que a lei 
do ventre livr~ (l~s~rganizou o trabalho~ po~s tem 

' ' ' constantes e jt't rcc onhccidas desde muitos annos. 
Consultem-se os relatorios das dez ultimas legis-

1 tmas m todos se ha de nc ntrar a m sma 
affiictiva dcscr ipção do estado da agriculturn, pe
dindo-se em todos providencias e medidn.c; de 
auxilio. 

Sob a pressão dessns causas, votou-se a lei, a que 
jt't se referiu, de 6 de Novembro de 1875, conhe
cida então pelo nome de-lei de :mxilios á la
vourn. 

Já essa lei determinou a fundar,ão de estabeleci
mentos de credito real e garantia de Juros aos 
capitaes das companhias que se propuzessem e:;ta· 

Não tendo produzido esÍa lei, como já fez ver, 
os resul.tados que della se esperavam, ::t falia do 

· th•:ono desse nno como outras Josteriores e ninda 
a da presente sessão, dando ás camaras conta do 
facto, reei~ m uva sua attenção pr.ra o estado da 
1avoura. · 

No relato rio a esse tempo apresentado escreveu o 
então ministro d<l f<lzenda, hoje chefe d:~ mnioria 
do senado, palnvras que cita de preferencia, pela 
autoridade do talento e da posição, esperando que 
neste assumpto seja S. Ex. mais col1erente do que 
no da eleição dirccta : 

• A lavoma pede e necessita de auxilias. A ci
vilisação europeu não lh'os dá, nem póde dar; o 
braço escravo escassêa de dia em dia, e já não 
dista muito a época em que elle deixará de ser 
instrumento de trabalho. E' especialmente para 
lutar com. essa transformação que o lavrador pre
cisa ser auxiliado. 

• Um conjuncto de medidas reflectidas e execu-
a as com perseverança a o a enunr, sinã 

mover, ·a crise que todos prevêm e temem. 
« A fundação de estabelecimentos de credito real 

é o que deve merecer primazia. Si a lei votada é 
inexequivel, como parece ser, ao menos por algum 
tempo, cumpre adoptar outro systema, ainda que 
mais oneroso seja . 

• O que não convém é cruzar os bra.;os diante 
de um mal evidente. ~ . 

Ao mesmo tempe, dizia em seu relato rio o minis
tro da 3gricultura : 

• Ag-gravam-se no entanto diariamente os sof-
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80 Sessão em 9 de Setembro de i879. 

frimentos da lavoura por falta de instituições de 
credito especialmente destinadas a proporcionar
lhe emprestimos a juro modíco e a longos prazos, 
como o requer a nntureza peculiar desta indnstria. 
Mais do ue a do sul a lavoura das rovin·cias do 
norte continüa :í mercê das exigencias do credito 
commereial e até da onzena que a empobrece e 
arruina. 

'O " ~ (. 

ceder em i87q, sobre o estado da grande e pequena. 
lavoura, em cada província, ficou averiguado que 
em uma a taxa dos juros dos cmprestimos feilos á 
mesma lavoura eleva-se de48 a 72 "lo aunualmente, 
e em muitas de 18 a 21J, 0/o ! 

« Não menos importantes são os embaraços cem 
que luta a grande lavoura, proveniente da falta 
de. braços. Depois da humanitaria lei de 28 de 
Setembro de 18H, esta questão, que já anterior
mente tanto reoccu ava a allencão dos ue têm 
a seu cargo a administração do Estado, impõe-se 
agora como um problema, cuja soluç~o não póde 
ser espa~ada se.m risco d~ estancar as fontes de 

' . ' tanto como hoje, se manifestou 11 necessidade de 
empenhar sériamente a acção dos poderes publicos 
na decreta cão de rom tas e eficazes r videncia' 
que libertem a grande lavoura nacional da situa· 
ção ::rtllictiva para que parece caminhar. • 

Pois bem, depois de tudo isso, correm os annos, 
e nada se fez de positivo e real; c quando devia 
ser um dos principaes cuidados do governo curar 
de assumpto tão grave, de tão urgente necessida
de, deixa passar quasi duas sessões legislativas, e 
só no fim dn segunda, tarde. e p más· horas, e já 
sem tempo" de conseguir a lei, c CJUe se lembra de 
trazer o _projecto para a discussão l 

~~ o 
essa magna questão, questão que sobre to :los 
interessar-a da sorte da lavoura do paiz! 

7' • ll l 

ples senador, dizer no parecer npre::c-ntudo pelas 
commissões de fazenda e agricultura, na sessão de 
23 de Setembro de :1.875, que : • não podendo por 
ora o Brazil encontrar em seu seio os elementos 
necessarios para· dar impulso· iis emissões dos baD.· 
cos hypothecarios, as quaes constitu~m seus in
strumentos fecundos de pros~eridade, ·torna-se 
evitlente que qualquer plano-do org:mização sobre 
esta materia de\·e ter por bases a importação do 
capital estrnngeiro e emissão das obriga{'ões hypo
thecarias nas praças ricas e popul_osas da· Europa. 
Mas, para conseguir este desidcratum, inspirando 
piena confiança nos ditos ti tu! os;,. não basta a ga
r .... ntia dos bens immovcis e do ca.pital social das 
companhi:~S. E' ainda preciso que ella se fortifi· 
que ante os olhos do capitalista com o prestigio do 
credito do governo unindo, aos seus os interesses 
da companhia. » 

Viu:, ainda. S. Ex., como governo, convocando 
um congresso para esclarecer-se de estado e na
cessidades da agricultura. 

Os htvradores: presentes dividiram-se em dons 
grandes grupos, constituintl() duas numeros~s· 
CQmmi:>sões provinciaes; uma composra de fuzen
dciros de S. Paulo e outra c<>mprehendendo as 
provincias do Hio de Janeiro, Minas Gcraes c Es
pírito Santo. . 
Um~ e o-ulrn· dessas eommissües lavrar:tm seus 

parecere:;, os quaes foram n 1J:1~e rrincipal dos 
debates. 

Considerando ambas as commissões qu0 a pri
meira necessidade er<l a de capitaes, concordaram 
com a opinião geral e quasi unanime que no seio 
do congre:;so pronunciara-se em favor do plano da 
ler de 6 de N v m r A 7~ 

A commissão de S. Paulo externou seu pensa
ment•l na fórma seguinte: 

c A hypotheca dos immoveis, por mais garanti-
o.ora que possa ser, nao sera por emquanto su -
ciente pnra indicar os bilhetes hypothecarios ao 
capitalista como uma boa collocação. Desde, porém, 
que se lhe acrescente a garantia do Esiado, embora 
seja ella pu.ramente nominal, as sociedades de cre
dito real terão em sua carteira numeraria suffi· 
ciente para auxiliar e fecundar o trabalho agrí
cola. • 

Pv.ra a hypothese, porém, ele que não fosse exe
quivel na Europa e~ te plano, tão P!ena;IDente 11ppro-

' circumstancias excepcionaes do paiz, pela com-
missão de S. Paulo propunha-se a applicação do 
mesmo principio da garantia subsidiaria do Estado 
re ativamente a nncos provmcw.es que se esta e
lecem sob a base da descentralisnção. 

Os ~avradores das provin~i~s do Rio d~ Jane~ro, 

menos explicitas em favor da realização do plano 
da lei de 6 de Novembro de :1.875. Em seu parecer 
diziam o seguinte : 

• A instituicão de um est3belecimento de cre
dito real, com h!iaes nos gi·andes centros agricolas, 
é necessida:lo indeclinaYel ; si u lei de 6 de No
vembro de :1875 não é sufficiente, urge modificai-a 
ou votar outras que, com a garantia do governo, 
de _aos lavradores credito proporcional ao seu 

• o ' ' ';:), 
parecer a que já se referiu, pois que manifestou, 
finalmente, cnceri·ando esse congresso, largas c 
animadoras promessa:;, nas seguintes signi!lcativas 
palavras : 

c O gabinete a que tenho a honra de presidir, 
homog-enco e compncto em seus U.esignios c planos, 
não póde deixar de ter na maior consideração o 
estado da grande lavoura. 

c Em nosso programma de governo e de admi
nistração nada se ha de antepu r á consolidação da 
liberdade politica e aos meios de evitar a deca
dencia da grande propriedade. a 

Era, sem duvida, pour J ~~::~ra as seguranças que 
a liberdade exigia, mas era expressivo para a 
lavoura. · 

. E ainda mais expressivo, continúa o orador, é o 

. que disse S. Ex. em seu relatorio apresentado na 
: La. sessão da presente legislatura: 
: ~ Não menos grave que a defi.cierrcia .de braços 
:é a de eapitaes que se empreguem em empres
: tímos :i lavoura nas condições do modico juro e 
longo prazo de amortização, com que ella: os so
licita. 

· c Eseusndo é dizer-vos como o reaimen do· ere-
dito commcrcial, applicado á ag-ricultura, se faz \ 
intoleJravel para esta grande industria. A hypo- ··'

11
1 

thecaria. do Banco d(} Brazil tem servid() incom-
pletamente á restricta zena das. suas operações. 

. Essa mesma zona emrnentementeproductora. carece 
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Sessão em 9 de Setembro de ·18í9. 8·1 

de muito mais do que lhe ha podido ndiantar aquelle 
cslallelecimento, e toda a lavoura do {llll}Crio ne
cessita dt·sse indispensavel agente da proúuct~ão, 
asssim p:tra mdh•·rar as condições onero.;is~imas 
da sua t~onsideravel divida, cumo para numerosas 

-. f • • ' • ) • • •• 

· .""'A agricultura hrazileira pre~isa aperfeiçoar os 
seus metbodo$ de culturu, tanto p;tra poup:tr bra
ço~, quauio p:n·n conse!.mit· que aqnr.lles dos seus 
pro uctos que encoutram snm ares e ou ras pro
cedcncias, pos:;am com el!es coucotTer c enmpetir, 
nos mercados. ~Icllwrar o pmuucto ·equivale a 
D.ugmental-o, mns na•la disto. :;e obtem seu1 cnpi
tal, e o capital não ó t:"•o abundante entre nós que 
súbre para collocar-se em em pre~timus il la'mura. 

• f:onven•·ido eollaboradllr, co1no fuí, da lei 
n. 2687 tle 6 dn N<oVembro de 18i5, !l·~nso :~inda 
que é no seu vasto J.Jlnno mais ou meuos modifi
cado, qatJ possi~·~·l 6 e~contt·ar a. sol!lt..:ão· .'~o pro-

sumo que a' refo~·ma da no,;s:1 Iegis!a(·iio h)rpothe
caria e algum systema t!e auxílios a in:<tiluições 

•:; " . • '~ fi • • "' • - ·s li-
mitnàas resolvam n quel'tiio. Taes instittlições nãt~ 
po<l<!rião acudir á Dt·cessidade da justa reparti~;flo 
do ~redit~ territorial pat·a todas ~s zonas, c a ~o-

. e 
de· desigual e Gtliosa. 

• Ponto é para mim t1 salro tlc contestação que 
não lt:t no paiz c;~pitnes com que se deva contar 
para este mister. Ora, si o temos ue pedir a estra
nhos, melhor será qt1c em vez de repetidas tcn t;J
tivas é opera ões surctJssivas para a creação de 
pequenos ban<.:os, c:uprehcndamos :~ funday::o de 
um ;.;-r:mde cstnhdccimcnto que, cstcntlendíJ o~ 
])enelido::; d·• erfltlilo tcrJ·itori:.~I a todo o Im per lo, 

• • ... "' ! • 

<tlgnmas CÍl'CUlllSCI'ipções. • 
!>ois Qen~; abt·cm-.sn as c:nnarai:, c q_nant.lo 

, ~ u ~ ' ., r• • )~ f., 

cumprimen 10 dess·ts reitéradas promcssns, enr;on • 
tt·a o nobre prl'sidente tl•J eonselho ::;em interesso c 
sem :tet;:to, o, cstnpefal'to, ve corr;'rcm oito nwzcs 
de ~cssões lc~is!ativas sem que o g-overnn mo:::.trc o 
menor e~rr,roo p: los auxílios promcttidos! 

Pam justificur tão cstnpcnda rctracta~·ãu tle um 
passado expressivo c recente, u:w l'C d:i o nobre 
prcl'\hlentc elo consdho ao tra!Julho ele inforuwr dos 
motivos poderosos, dn:> fcwtc>.s 1':1?-Ões que tão t·e· 
pentinamentt~ iulluiram em seu ani1110 para que 
·nbant.lonas~ü as idéas que, como scn:1d01', defen-
deu no senado, como ministro sustentotl em 
seu reh•torio, c com que se apresentou no con· 
gresso, M~im como ns promessa$ que por;mte clle 
fez. 

O <JUC <bJn! Hl dep1·el~cude é ~lU? o holll'<ldO mí-
·--u·~ • ~ .... ),,~~ 

eonvierõe8 ·· Hrme~, n\ltn jaizo as::;eritaJo, nem 
plano l'eit•) sobre o estndo da larour:t, sohl'e sna:; 
necessidades e sübrtJ as pt•ovidl:n<:ias e remedios 
que lhe dt}VC npplicar a administraçiío publica. 

N'um uí:1, eomn senador, :1$t:i;.:-na um parceet·, 
reconiv•eemll) <I indispens:•b:lidatle de nuxilio:: p:tra 
uma i ndustria f[Ue Y~li morrendo; no outro dia, 
eoms :.;ovenw, convoca um cougTcsso. onrle una· 
n i mes, decl:tram tod· 1S a m·~encia das-medidas ; ,. 
depois, diante das camanls, ine1·te e indiiferen te 
dci~a esg-otarem-se qtwsi dnus sessões, sem es
forÇar-se por :'qnellc clesideratmn • 

• \ • H • -'l'O?.IO v. 

Já seria deploravt:l que governasse um paiz H
vre um ministerío r.égo,· que, unico entre todos, 
por fatt~l obstinaç1io, teimasse em Hão ver a g-raudc 
Ctt!amidadc que alllige a n:lção em seus mais v~
t:ws iutercsscs, .nas fontes príncJp<les de sua ri-

M<~s, é peior niuda a po5ição do gabinete de {; 
do Janeiro ; não cs~i apenas ilhtdido sobro a gra
vidade das eirL:umstancias : sobre este assnmpto 

e VI a e mor e na a sa e, nac a fHmsa, ou pe o 
menos nada faz ! · 

E, sendo assim, o que poderem(ls esperttr óe 
nol'sos e:;forços, e da sorte do projecto que se di~
cute '! Interroga o or·ador. 

Pela sua p:lrte pouco espera, e <J{Ienas intervém 
para cumprir o seu devet·, e mostr;•r ao paiz quem 
é o verdadeiro rc.•ponsnvel pelo desamparo. do 
seus lavr·adorcs tão desprotegidos dos governos, e 
ao mesmo tcwpo tiio sob!'ecarregadt)S d.• impo~tos. 

.!. ":";"' .. .,... ......li •• .. 1• .. 

Sf~ja antes de tndo que ~e fnça atgum:t efJusa pe!a 
lavout·a, c uest;.s matet·ias, talYez mais do que em 
ontr11s, e preciso guardur a hnrmonia c a unidade 
no to o. 

Çrê que o melhor methodo, dt!sdo que a questão 
não ü politica. será, de!lOis da discu:;~ão e ou\'iã:o .. .. -. . . ,. \. n-
rntln commi~s<io o qnc achar conYeni-ente, reftm
dindo a ~ma obra. 

E para ess<~ fim ll':lz tambem o grande esforco 
de sua vontade c-o diminuto fructo do :ma intBl
ligencia. 

Não lwvcnllo mais queii1 pedisse a pal:tYrn, o 
Sr. prcsidt!nte declm'a encerrada ~ dis.cussfto: n~ 
5eutio votada p:)r falta de numero. 

Siio lidas c m:mdauas iuljH'ituit· as &i:'g·uint:'.~ 

REO.\CÇÕ8S. 

llr~iltW!'t"io do proj;:do n. 282 dt• 18i!.!. 

A :l:::.se;nbléa gm·;;! re~o1·1c : 
Artigo unico. O govct·no é auloriz11do a contt·.~

tar coin o bacharel Sizenando Baneto Knbuco ac 
Araujo a fund:t~fto e custeio de um thMtro nonnr.1, 
ficando cs11~ obrig-aútJ : 

A o1·g:tUiznr mnu comp:mhia dr:nnlltka com os 
mel h ores :u·tistas u<llingua nacional ; 

Fundar aulas espechh~S para o estudo elementat· 
c pr11tico tia arte ttu~atr<ll ; 

Faz;w represcntat• annualmente um nume!·o 
certo tle peças origiuaes brazileiras; 

Tirar dá sulJ...-onção premias pecuniarios pnra as 
prmlucçües originaes, que um jury competem~ 
julgar dignas dessa recompe:\sa ; 

Pagar direitos de a1.1tor por originucs e tra.duc • 
' ' 

Fundar um monte- pio dramatico exclusivo tio 
tbeatro normal ; 

Dar 11nnualmcnte um numero certo de beneE
cios pm·a estabelecimentos de educação. 

Coneede-se-lhe para esse fim, como snbven
çiío aunua! e auxilio aos encargos que sobre :;i 
toma> o producto liquido de seis loterias durante o 
prazo de sett) anuos do respectivo contrato; reYo
gadas as disposições em contrario. 

S:Jia d:1s com missões em 5 de Setembro ele 1879.
R<I)J Barbaza.-J. Jf. de Jlaccdo. 
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Redac;.'<lo do projccto íl-. 26i de 1.8i9. 

A assembléa geral resol"rtl : 
.&J:tip;o uni co. As irmãs solteiras dos officiaes da 

armadã tem direito á perce ção do respectivo 
monte-pio, emquanta vrverem, mn a que mu em 
de estado : revogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissões em 5 de Setembro de i879. 

R.edacríTo do projecto n. 289 de 1879. 

A ussemblén ~eral resol're: 
Artigo u:aico .-O governo é autoriz:J,do a mandar 

udmittir a t:'>:ame das. matarias do 3. o anno da f a
cuidade de medicina do Rio de Janeiro, cujas aulas 
frequenta como ouvinte, o pharmaceutico Augusto 
Gomes de Almeida Lima, depois de approvado nas 

'> o c e e<:tá mat"ic ado · revo"'adas as dis-
l)Osições em contrario. 

Sala da:. commissões em 9 de Setembro de 48i9. 
-J. M. de Jiacedo.-Ruy Barboza . 

. Redact:To do projecto n. 290 de i8i9. 

A. r.ssembiéa !!eral rcsol\e : 
Artigo unico. O governo é autorizado u mandar 

admitllr a e:s:ame das materias do 3. o anuo da fa· 
cutdade de medicina do Rio de Janeiro. cujas. 
aulas frequenta como ouvinte, o pharmaceutico 
Sebastião .Augusto Loureiro, depois de approvaào 
n:;s do 2° em que está matriculado ; re\ogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das commissvcs em 9 de Setembro de i879. 
-J. 111. de Jfacedo.-Ruy Bm·boza. 

A asserniJléa s·eral resoh·e : 
' ' • rr l, · rr ,. ~ 

...... y • o 
nàmitt1r o e~tndantc João Meueze~ Doria a exame 
das materit1s do 1. o :mno da faculdade de medicina 
do Rio de Janeiro, depois de appro,ado em latim e 
philosopllia, unicos preparatorlos que lhe faltam; 
revogadas as disposições em contrario. 

::;~,!a das eommissões em 9 <le Setembro de i879. 
-l. 1JI. lle Jlacedo.-Ruy Bat'boza. 

RedacçliD_ do projecto n. 278 de i879. 

Emendas approvndas pela camaradas deputados 
it proposta do poder executivo que concede ao 
mínisterio da marinha um credito de 210:07q,$677 
p,u·a occorrer ás despezas indispensaveis ás verbas 
-Força na\a!- e-Reformados-do · exercicio de 
:f:SiS-1879. 

Acrescente-se no lo(l'ar com )etente : 
A assemblé11 geral decreta : 
Art. :1. o r Como na propostt1.) 
Art. 2. o ( Supprima -se. ) 
O art. 3. '' passa a ser art. 2. o. 

St~la das commissões em 1. o de Setembro de 
1879.-J. JJ. de Macedo.-Rodolpho E. de Souza 
Dantas.-R1ty Barboza. 

O Sn. PnE~IE•~TE d<í :l seguinte ordem do dia 10 

t. ·' pa,·te (ate as 2 lwt·as). 

Votaç:iio li.• pro,!ccto :1obre f1Usilios :.i laíoura. 

L a discussão do projecto n. 1.7~ deste anno, 
sobre o privilegio conce:lido a J. D. Bruton. 

3." di'.a do de n. 283 sobre o monte-pio de D . 
Carlota Tavares. · 

. 
tos a Theodoro Christiensen. 

L a dita do de n. 292 concedendo licenca ao juiz 
de i it · · r • . . • 
Chave:;. 

3. a dita do de n. 287 A relativo á impressão das 
l!Ie-nwría.s do Dr. Joaquim Gomes de Souza. 

Continuação da 3." discussão de :credito para a 
missão :i China . · 

La discussão do projecto n. 294: sobre o con
trato para a iiluminação a gaz da cidade do Rio 
de Janeiro. 

Segunda pa,·te 

Levanta-se a sessão ús 3 1./2 horas da tard~. 

l'RESrDE.'iCIA DO SR. VISCOl\"DE DE l'fu\.DOS 

As :!.:!. horas da manhã, feita a chamada, acllam · 
se presen cs os rs. '1scon e e ra os, es rio 
Alvim, Alves- de Araujo, Buarque de Macedo, E:;
pindola, Azambuj~ :Mei~el.les, Frederi~o Rego, Ta· 

.. ' ~ .. ' ) 

' "' ' Saldanha :1\Iarinho, Ruy Barboza, Bulcuo, Theodo· 
reto Souto, D:miR, José Caetano, Franklin Dorin, 
Costa Azevedo, Francisco Sodré, Aragão e Mello. 
Hygino Silva, Bezerra Cavalcanti, 1\iont::-, Ignacio 
Martins, Costa RüJeiro, CorrGa Rabello, Freitu,; 
Coutinho, Joaquim Breves. Lourenço de Albu· 
querque, Olegurio, Prado Pimentel, Fidelis Bo · 
telho, Fabio Reis, Lima Duarte, Gavião Peixoto, 
'ltfello e Alvim, l\Im-ianno da Silva, José Ba:sson, 
Siuval, Freitas, Abreu ô Silva, Souza Car\•alho, 
l\Ianoel Eustuquio, Meira de Vasconcellos, Ribeiro 
de Menezes, Joaquim Serra, Rodrigues J.unior, 
Luiz Felippe, Franco de Sá, Hortà de Araujo, 
Pompeu, Souza Andrade, Ildefonso de Ara'D;jO, 
Barão de Villa Bella, Augusto França, Alme1da 
Couto, Andrade Pinto, Barão Homem de Mello e 

~~- . 
Faltaram com participação os Srs. .à.lmeida 

Barboza, Aureliano Magalhães, Americo, Barão da 
Estancia, Beltrão, .Aiionso Penna, Camargo, Carlos 
_.\ffonso, Esperidião, Frederico- de. Almeida, Fer
reira de Mo~ Frnnco de Almeida, Flores, 
Moreira Brandãol Galdino, José Marianno, Jero· 
n.ym.o Sodré, Lafayette, ~Ianoel de Magalhães, 
Martim Francisco, Moreira de Barros, Prisco 
Paraiso, Pedro Luiz~ Rodolpho Dantas~ Souto, 
Silveira l\Iartins, Segismundo~ Silveira de Souza, 
Theophilo Ottoni, e Vrriato de Medeiros; e sem 

· ella os Srs. Antonio de Siqueira, Antonio Carlos, 
Delfort Duarte, Barroso Pimen.tel, B3ptista Pe-
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reira, Bezerra de Menezes, Candido de Oliveir~, 
Carrão, Couto Magalhães, Diana, Epaminondas de 
Mello, Franca Carvalho, Felicio dos Santos, Fer
nando Osorio, Joaquim Tavares, Joaquim Nabuco, 
Leoncio de Carvalho, Liberato Barroso? Martinho 

. - . sessão por falta de numero. 
O SR. 1. o SEcRET.-\.RlO dá conta do seguinte 

EXPEDlB~"TE. 

Officio do Sr. deputado :Moreira Brandão de iO 
do corrente participando achar-se dê nojo pelo 
fallecimento de sua mãi, e não poder por isso 
comp~ecer ás"sessões.- Inteirada, mandando-se 

Requerimento da directoria da socie-dade gabi
nete. litte_rario_ Ca11wtae:ns~, na pr~vincia ~o Pará, 

.-· 
todos os livros e instrnmentos scientificos que do 
estrangeiro vierem com destino á mencionada 
associa ão.- A' com missão de fazenda. 

E' lido e mandado imprimir o seguinte 

PARECER. 

A commissão de constituição e poderes, tendo 
examinado as actas e documentos relativos ás du
plicatas da éleição da parochia da villa de Breves, 
aa provincia do Pará, é de parecer q11e sej:t ap· 
provada a eleição primaria presidida por Bento 
Dias ~ereira, na qu11l foram observadas todas as 

o 
Sala das commissões em 9 de Setembro de :1879. 

-Theoàoreto Souto.-Aragão e Mello. 
O SR. PRESIDEJ.'TIE á a segumte o r em 

para :11 de Setembro. 
A mesma do dia :10, acrescendo na :1.." parte a 

3.a discussão do projecto n. 368 sobre o pagador 
da cidade do Rio Grande, provincia do }lio Grande 
do Sul. 

Sessi\o em U. de Set.embro de 1.8')'9. 

PRESIDEJ.';CIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

SUlDIARIO.-EXl'aDitsn.- Patocor.- Appro\"ação do re• 
dac~õcs.-Observaçõcs do Sr. Mello Alvim.-Obscrv~iics e 
projecto do Sr. Serftio de C~tro. - O!Jse~ç~es e re• 
querimento do Sr. Mello Alnm.- Observa~ue. do Sr. 
Saldanha Marinho. - PRl~IEIRA PARTE DA ORDE!!I DO DIA. -
Votação do proJ~Cto e emen. a n:. . -: • i ssa 
do projccto n. i74.-3.a d!SCussao do pro)ccto n. 283 A. 
Emenda.- 2.• discussão do projecto n. :!85 -La e 2.n 
discussões do projecto n. 292.- 3.n discussão do projccto 
n. i87 A.-3n. discussão do credito para missão ã China. 
Discurso do Sr. Moreira de Bauos {ministro dos estrangeiros.) 
- Sl!GllliDA Pü.l"B DA 01\D:Ell DO DIA.-2.n diSCUssãO dO OrÇa• 
mento do Imperio.-Discnrso do Sr. Joaquim Nabuco. 

A's H horas da manhã,feita a chamada,acham-se 
:presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
Alvim, Alves de Araujo, Gavião Peixoto, João Bri • 
.gido, Olegario, Ruy Barboza, Souza Andrade, 
Mello e Alvim, Fabio Reis, Seraphico, José Basson, 
José Caetano, Manoel Eustnqnio, Rodrigues Junior, 

Almeida Couto, Theophilo Ottoni, Ign.:lclo j;Iartins, 
1\larianno da Silva, Ribeiro de Meneze:~, Costa P.i· 
beiro, Franco de Sá, Diana, Souza Curvalho, Fre
derico Rego, Sinval, Ddefonso de Araujo, José 
Marianno, Costa Azev:edo, Malheiros, Bú.arque _de 

rêa Rabello, Flores, Abreu e Silva, ERaminondas 
de 1\Iello, Fernando Osorio, Sergio de Lastro, Luiz 
Felippe, Barros Pimentel, Freitas, Frauklin Doria, 
Moreira de Barros, Fidelis Botelho, Prado Pimen
tel, Macedo, Lafayette, Meira de V <:tsconcellos, 
Joaquim Tavares, Beltrão, Francisco Sodré, Theo
domiro, Arag~o e Mello, Pompeu, Baptistn Pereira, 
Aureliano 1\'Iagalhães e Joaquim Serra. 

Compareceram depois de aberta 2 s.:~sslío os Srs. 
Saldanha 1\íarinho Esnindola Lima Duarte Anto-
nio de Siqueira, Soares Brandão, Bezerra Canl
canti, Felicio dos Santos, Gnldino, Lourenço de 
Albuquerque, Candido de Oliveira, Afl"onso Penna, 

- • ':"! • 

( ~ "'' ' <; ~ ..... 

Coutinho, Antonio Carlos, J\iarcolino l\Ioura, Be-
zerra de Menezes, Belfort Duarte, Hygino Silva, 
Manoel Pedro Joa im Nabuco e Sousa ima. 

Faltaram com narticipacão os Sr~. Ahneicla 
Barboza, Augusto" França: Americo, Barão da 
Estancia, Camarge, Carlos Affonso, Esperidião, 
Frederico. de Almeida, Franco de Almeida, Flo
rencio de Abreu, Hort~ de -·'lraujo, Jeronymo 
Sodré, l\Iartim Francisco, Prisco Paraiso, Rodolpho 
Dantas, Souto, .Moreira Brandão, Silveira ::\Iartins, 
Sigismnndo, Silveira de Souza, Virra\o de Ma
deiros; c sem ella os Srs. Azambuja :Jieirelles, 
Barão de Villa Bella, Carrão, Couro )Iagalhães, 

• rança arva o, oaqUJm r8Y85, . LeonctO e 
Carvalho, Liberato Barroso, 3:Isrtü:i:o C~mpo5, 
Mello Franco e Tavares Belfort. 

O Sn. L o SEC'R'ETA.1UO dá contj_ d•i seg-ninte 

E..\.PEDIE:-."TE. 

Officios : 
Do ministerio do im:perio, de :1.0 tlc Setembro 

corrente, particil2_ando que communícou ao presi
dente do 1r!aranhao a decisão da cnmal\1 dos Srs. 
deputados sobre a eleição da fre:ruêzi~ de Sa11ta 
Thereza do Porto Franco da Imneratriz. e recom
mendou ao da provincia do Ceará que ·preste in
formações sobre a eleição feita em duplicam na 
freguezia de Maria Pereira.- Inteirsda. 

. - .• l t 

remettendo o autographo da resolu~1io, en~ que Sl~a 
Magestade o Imperador consente, 2brina.o ao mt· 
nisterio de estrangeiros um credito supplementar 
para pagamento de empregados em di.sponibiti
dade, no exercício de i8i8 a :1.879.-A~ :lrchivar 
officiando-se ao senado. 

Do secretario do senado, de 5 (lo eorrente, re· 
mettendo. emendada, a proposicão :mtorizando o 
governo para mandar contar o· meio soldo a que 
tem direito D. Maria do Carmo Audcr0tc Corrêa, 
viuva do alferes Herculano Jof,qni111 Corrca.
A' imprimir. 
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Requerimento de Ernesto Epaminondas Rodri- \ Art. 2. 0 Revogam-se as disposi~ões em con-
gues da Silva, pediudo matricular-se no 3.0 anno trario. . 
da rncu~dud•J d~ medic}na da eôrte.-A' commis- Sala dns :;essões., em H de SetemiH'O de 18i9.-
s.lo de mstrucçtto pubhcn. Ribeiro de !lent•zes.-Almeida Coutn.-Dinna.

~l;Jrcolino ?!InUI'a-Fiorencio oe Alm·u.-Costa Aze-Foi liJ.o c a lrovado SCIII lh•Latc o seo·ninte 

Os opera.rios das ollieina::: ele cunstr·ucç:io nav-:;1 
;} C<~lnfntes do arsenal du m::~t·iulw desta curte cn
Yiaram a e:::tn camara um requerimento pedindo 
Illes sc•ja contado o tempo qne e:::tiver<Jill. embnr
cados em navios de gul'rra pr•r o:·dom do go
verno. 

, . . .. . 
• < • 

-Monte.-Bnvti,;ta Pereira.-Ignacio M<~rtins.
Barão da Estancia.-Barros Pimentel.- Ahri'U e 
Silva.-:.\Iel!o Ft·anr.o.-Fiddis Dt·ldho -Corr·a 
Hahcllo.-Thcophilo Ottoni .-Azambuja Meircllcs. 
-Jo~é C;wtano.-Danin.-Amcrieo.-José Ba<son. 
-Serg-io de C;Jstro.-Alves de Araujo.-Barão de 
Villa Bcll<L-Prisco Paraíso .-Hodol pho Dantas. 
-Frederico de .~lmeida .- Ccs:n· Znma.- lide
f ouso de Araujo.:- J. Sodré.-S. Souto.-Fran
klin Doria. - Aragiío Bnlcão.-Silveira ele Souza. 
-~Iello c Alvmi:-01'. Espindola.-Espcridião 

A' commissãode marinha c· guerra a que foi l'é· Eloy.-Mnrianno da Silva.-Femando Ozorio.
met!ida essa petição .G tle p::r .. ·cei' que ~Jja dia :Mnnoel Carlos.-Camargo.-Fretlerico nego .. 

o • 
~obre o assmnpto. 

Sllla das commi:>:-ües eu1 i O tlc Sdcmhro tle 1870. . . . 
O Sr. :JieUo e ... c11..h•inu -Sr. lll'c~iclentc. 

o nobre deputado pela provincia elas Alag-ü:J~, 
ex-presidente da de Santõl C:Jtlwrinn, t'eJ; 1on· 

eu o as . rgemt,; consr e1·açocs que liz em 
Foram lidas c upproyndas as redacçües publica- unw d:ts ultimas sc:;sões :icerca do !:Jilll'llln\'Cl 

das no Diario do Pal'lamrnto de lO do conentc, acontecimento d~ retit·ad~ dos colono~ tle ltnjahv, 
\,; - ' . .. . . "" . . 

~ ....... , .... ' ... ' -to t.l. ..... ... ' ... ' .._ .._ • .. • 

sobre a funtl;.rção de um thentro normal a serrunda Ienlda:lc tomava a dc:cs:.~ t.lo Sr. en~enbcit·o Jo;io 
sobre o monte-pio llas irmi:i~ solteiras dos ol'iiciae~ ~c Cnrval}JO .Borges, director 1las colonias de Ita • 
da armada, a terceira sobre a llHttricula do ptwrma- , phy e Pnnetpe. D. Pedro. 
ceutico Augustq Gonll's de Almcidn Linw, a quarta En comerare1 de~Jar;mdo qnc por. dever de l_wn,r::r 
sobre n matrirula do estudante João de ~fcnezcs tom,, a defesa cbs mteresses d<J mrnha pr<>vtnciR. 
Dorin, a quinta so!Jrc a matricula do estudante que fez-me a grar~ it!tmcrecida (iU'io apoiados) d<· 
~ebastião Augusto Loureiro, c a ultima sobre as eleg-er-me seu prtmctro reprc~::mttJntc nesta :m
ernendas á propo~ta que concede ao ministerio da gnstn camar::t. 
marinqhanm credita de 2i0:071~~6i7, para diversas o sn~ B~"\llQUE DE )LH:EDCI:- Dig-no reprcstm-

O S1·. ltlello e .l\ .. h·int (pela tll'dem.) :
Rogo a V. Ex:. consulte 11 cnsa si me concede ur-
., · . " • • n : j • · 1 .a 1 
l'éctuerimenlo, que nu m:mdar :i mesa. 

Consultada a C<lmara, resoiYt' affinnatinllllCilte. 

O §t•. Set•gio de Ca!!iltro (pelaoi'dem): 
-Pedi a palavra par:' mandar :'1 mesa o seguinte 
ptrojecta ~ lei (lê). 

A utilidade deste IJrojecto cvitlcncia·sc pelo 
grande numero ele seu~ signat:1rios. ToclaV"ia, 
quando elle for dado parn pri111cirn discussiio, eu 
a demonstrarei.. 

Pe('o lambem a Y. Ex. consulte " cas~1 si me 
concéde urgencia por meia hor:t, no JWimciro dia 
util, para apresentar um rc>qnerirnento pedindo 
informações ao Sr. presidente do conselho. 

Vem á n1esa. é lido c remettido á commissi'ío de 
fazenda o scgu.intc 

_PlWJECTO. 

:18i9- N. 297. 

A assembl·5a geral resolve: 
Art. i.° Fica isenta dos direitos de expor

taç~o a lH!rva ma!c dcstinnda aos merendas 11~1 
Enropa e dos Estado:;-Unid0~. 

O Sn. !IELr.o E .At.VDI :-)fui to obrigndo. 
Antes de tuclo <lcsejo qne :1 verdad•• se fw~a 

so re um pon o o rseurso o no Jrt• l cput<J o, 
qne me parecen en \'OI \·c r umn cnsinuação dcs:lirosa
:ul meu c:~racter. Helit'O·mc notopico em qne S. 
Ex., tratando da :ttW.:tdminisLr<~\;lioprovincwl, disse 
que nunca se dourara n sentimentos de :til'eiçfJO, 
que mwcã sacrific:,r<J a justi;;a a suppo,;tas con
veniencias tlc p:~rtido c nt•rn a t·apt·icltos de quem 
quer que seja. 

Eu convi do o nobre deputado a sei' cxplici!o, 
franc·o, a dedarar si esse qwnn qu··1· que sejtr. (· 
allusivo {t pessoa do llllmilclc orador que ora 
occupa a tribuna. 

O Sn. LounE.Nço DE ALDUQUE!tQUE :·-Si S. Ex. 
declan•u que nunca me tinha pl'dido faYores, si 
eu respondi que era ex.acto, como pode ter essn 
duvida? 

• 1 • ... • o( " 

vein c:-s:1 alln::;ão, não sendo cu olíjecti\·o della ~-·= 
respondendo V. Ex. {ts minhas obset-vações ? 

O Srt. LouHE)iÇO DE ALBUQUERQUE :- E' porque
algnns liberae-: de Santa Catharina desde começo 
fizeram q estão da demis~ão do Sr. João de Car\"a· 
lho Borges. Quer mais claro 'f 

O Sr.. MELLO E AtVI~t::- Sim. scnho.-. V. Ex. 
dtwia ser mais claro c não dcíxar pairar sobre 
mim a sn~peit;J de que fui um amigo importuno. 
exig-ente, caprichoso qmmdo a verdade é que du
rante a presidencia de S. Ex. nunca lhe fiz nenhum 
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Sessão em li de Setembro de 1.879. 85 

nas fornecer documentos para. que se fórme um 
juizo segnro ácerca dn administração colonial do 
Sr. João de Carvalho Borges. . 

U nobre deputado no intuito generoso de salvar 
C• Sr. engenheiro João de Car\ralho Borges, ua 
grave responsabilirlade qae lhe. cabe pelos ultimos 
desastres da sua infelici:-:sima administração colo
nial, procmou attribuir a retirada dos colonos 
11ão aos 111áos trato• daquclle eng-enheiro, como 
dles roprios declarararn perante o delegado de po
licia a vt a as tJncas, peran e o c t.l 
licia da provincta e pela imprensa dn capital; mas 
sim á mim qualidade dos colonos~ gente, disse 
"f "' • • 

to..:- • ' .. 

ll[IS prisões publicas, lembrando-nos até o inuullo 
do t'oi Humberto que abriu as cadl}ns a muitos 
criminosos. · 

0 SR. LOUUENÇO DÉ ALBUQUEil.QGE : -Aproveitou 
ll muitos immigrantes. 

O Sn. MELLO E ALvm:-jias cu p~rgLlntarei no 
nobre deputado qual a razão por que igaal facto 
nlio se deu nas outras colonias da província, nas 
quaes se acham estabrlecidos colonos italianos tam
bem da mesma procedench•,como sejnm as colonias 
Blumenau, Luiz Alves, Azambu.ja, etc? Eu tenho 
~qni a deelaração public:tda, firmada por 77 chefes 
das ramilias (rue se repateiaram,dizendo que aba n-
onar:.m as co oni, , , , ·, • 

inclusive dinheiro que o Estad& lhes devia, pelos 
m:ios tratos recebidos do respecti.-o director C;Jf· 
. n·,~ ' . .· ·: · ' I'V deu 
provas Cio setí zelo e criterio em serriço de "eolo· 
nização. 

Eis a declnração: 
« D1chiriamo noi qtlc soltoscriti coloni italiani 

délle C·•lonic Itnjahy e Príncipe Oon Pedro nem 
pütendo per pin temno sopportare la miseria, le 
privazione, ed il maio tratamento dei direttore 
della medesima colonia, dottore Carv:1lho Borges 
Junior, abiamo preso la deliberazion~ de retirarsi 
abhandonando nostre colonie, tt·avalio, tali fatto 
~?te. etc. l'tc. perche cosi pottessimo rimpatriarsi 
negnn~osi tutti le promesse che ci fece oltre di no i 
tibanuonare nostre colonie, travalio, tali gia fatto 
c•tc. etc. etc. per potere a vere il nostro !Jasso osi:;o 
documento di chitazione che il Senr. direttorc no i 
tl consegnato, nel ultimo momento della nostre 

·, · -· un altra ersone fir-
masse in nostro nome, una gran parte di noi non 
:;:!ppiamo ne leggere ne scrivere, perchc il Senr. 
thretore a minaciava neg:mdosi rilasciarci il su
detto passo pet· porter p:1rtire della colonie, quando 
~on ~rm:1sero una clichiarazione p qual contenuto 
1gnormmo c contra la detta dechmrazione protes
tlamo ,perche siamo stati forzati a farla. afilne de 
potere avere il nostro passo ossia Guia~ senza il 
9ualle erra proibito Ia nostra partenza. con la 
torza. 

clami che ci abbiamo fatti di cambiare le terre con 
altre miliori, non attendendo il Sear. direttore le 
nostre piú giuste riclamazioni minaciandosi con 
la pri~ione come fece tante volte ; se cosi nem fessr 
probalbelmente non avrebe socce~c la nostra par- · 
t nza ddla colonie: eró nel ultimn e~trcmo de 
disperazinne di miseria e tormenti con che si a 
ridotti il directore non erra piú possibile a resis
ter~\ ~~~co_r che sappesi~no_di !UOrir nel viaggio per 

· '·Fu per questo che ~on abhiamo a'ccetato le pro
mcsse ehe a no i (ecce le autorita di Tiyucaes como 
d~lla Ecclenlisimo Scnr. presidente della provín
Cia. • . 

«Dichiariamo pin che lá diretoria é rimasta a do
vere noi dnc mnsi di travalio nellc stratle ~over
nativc essendô i! mest• di Maggio e Giunio dd co
rente anno, conforme gia abbiamo rec!amato 
avanti il nostt·o ~~-~~·. reggio agente consol~tre de 

• - (.I L .. '- o -,j 

Giovani-Zncge Batter:a -Bcrg-amaschi Antonio
Canninato Begrammo- Pinetli Antonio Bisehini 
Stefano-1\feuni S:mtiuo-Mcani Biagio- Cemo
ncsi Antnnio-Fr··ri Gitwani - Vicongi Oom:!nico 
- .. Bogardi Giacemo- Cit•i Silvesetro- Gntti :\.n· 
gello- Motta Maria- Motb Fel ice- Lotligoni 
Francesco - Motta AudJI'Ogio -Cuchi Franeesco 
- P11le:>ki Ginseppe-Cubbi Bo1·talo- Cubbi Gio
vani - Poes,,oti 1\lartino-Cortinov i Spirito-Bes-

• · · • - u · ·1 • t t<~ - Bortolotti 
Angelo-Bortolone AgostioP- Chiodi Gi;~cnmn
Pol(mghi Emigl i o- Oeoti Ag-ostini-Bruse• ti }tJi
ch:·le-BIJUelti Domenico-Mericu Giovani Chi-
ar i ~ i:-: r - · ·; - . ,... 

-Carrara Giovanni- Canara Basiglio- Carrara 
Enibile-Botloni M:~ria-Carrnt·a Santo- Zi1·1oni 
Giovani-Zirloni achile- Zi ette Pietro - ~br
chetti Giacnmo-Chiadi Agostini-Aroveuzi Gio
vanni-l'astelli Giovani..,;_Moneta B<ltti,ta- Mas
sat•i Gio>a ui-Bersini Maria-Milani Luig-i-Bo
vini Pictro-Fachetti C!t~menti-Fachetti .Giacomo 
-Ma~ri E ·ibile-Pala Giov:mi-Panaroni Giaco
mo-Pala Angelo-Gastoldi Giovanni. 

Estão reconhecidas <IS a~signaturas pelo tabel-
lião Campos. · 

A suppressão das empreitadas e de trabalhos a 
jornal, de que fallou o nobre deputado, si influísse 
na resolução tumarla pelos colonos·, a. tuar1a sobre 
todas as outras colonias da provi neia c não unica · 
mente sobre as duas, por desgraça, confiadas á 
1recçao o 1·.. arva 
D~mais,o alvitre ndupl:ldo pelo hnnr:Jdo ex-presi

dente da minha provinci<J de 11:10 dar lllais trabalho 
aos colonos ant:gos conta já mais de um anno,~ du
rante tanto tempo nenhum mal produziu. 

Si il direttorc della colonie non fosse nostro 
persig:hitore e avesse senti to e continuati nostri ri-

E, senhores, circumst:mcia muito notavel, sendo 
os Ctllonos rdirantes, como disse o nobre depu
ta•lo, gtnte pessima, a e:;coria das popuL;ções da · 
Italia, gente arrancad:1 ás prisões ; o actual p1·esi· 
dente da pro>incia, em vez de exultar de conten
tamento e dar graças a Deru por wr s~m.:l h ante 
pe:;tr~ de~x:ar nosso p~1iz, ao contrario empregou. 
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86 Sessão em 11. de Setembro de ,1879. 

lodos os esforços para dissuadil-a da viagêm, offe
recendo-lhes novas terras e novos subsidias. 

Já vê portanto V. Ex. que a opinião do aetual 
Sr. presidente da provincia é inteiramente diversa 
da do nobre deputado, em relação á qualidade dos 

, 
sa. Eu. lerei a declaração que o vice-consnl italiano 
fez :publicar na Regenerafão, orgão do partido Iibe· 
ral, refutando essa accn.sação tlê): 

~ Do Despertado1' de 27 ·do corrente, lê-se uma 
noticia sobre a rubrica Retirantes italianos, a 
qual contém as seguintes inexactidões : os co
·lonos no segundo pagamento feito não derru:n a 
quantia. de 80~, mas sim a de !20;$, visto ser cada 
familia composta de (!. pessoas, excln.sive os 

• • CT 
) 

eleitoral,. prohihindo aos empregados liberaes que 
votassem, forçando-os assim a demittirem-se, 
como se demittiram, dos lagares que occupav:un. 

O Sn. LotJRENço DE AT.BUQUERQUE : - Quaes 
foram us · demittidos ? · • 

O Sn. MELLo E Al.VIli :- N:io posso dizel-o de 
momento ; lembro -me, por exemplo, do Sr. Seve
riano. 

0 SR. LOtmENÇO DE ALBUQUERQUE dá um aparte. 
O Sn. MELLO E A.Lvm :-V. Ex. mesmo, que~ 

rendo até attenuar o procedimento criminoso do 
Sr. Carvalho Borges, embaraçando o uso do di· 
reito de voto aos empregados liberaes, disse que 
elle tinha procedido muito bem, porque empre
gados havia que para alliciar votes, promettiam 
empreitadas. Pois eu assisti á eleição de Itajahy 
e dou testemunho que isso não aconteceu ; ella foi . - ~ 

empregados subalternos da colonia e não pelo di· 
rector, que em si resume toda a autoridade. 

Da syndicancia a que mandou proceder na colo· 
ni a o nobre deputado, disse que nada resultou 
contra o Sr. Carvalho Borges; porém o mesmo não 
aconteceu com os auxiliares de sua inteira con· 
fiança que foram suspensos e demittidos pelo Sr. 
ministro da agricultura, mandando o nobre depu
tado ao promotor publico da comarca de Itajahy 
' . 

gratis. L E •E' falso que ao abaixo assignado, agente da O Sn. OURENÇo DE ALBUQUERQUE:- ufui quem 
com anhia do va or Clementina tivessem os os demittiu. 
colonos pago cada um a quantia e · · ou outra O Sn. . LO E vm:- a a que o prin· 
qualquer, a titulo de agencia e pagamento dos ci pai responsavel pela má applicação dos dinlieiros 
proprios que vinham da colonia á capital, tele- do Estado escapasse ao processo, quando este foi 
grammas, etc. • determinado por faltas que referem-se a desvio 

«E' natural que por mal informad0, tivesse o de dinheiros, attribuido aos demittidos, subordi· 
Despertador avançado semelhante inverdade ; si nados do director. 
porém o affirmou fundado em qualquer prova o 
abaixo assignado 0 convida a exhibil-a. _João O SR. LoURENÇO DE ALBt1QUEBQUE :-Foram di· 
Bom{ante Demaria. » mittidos por mim. 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:-Eu conheço 0 SR. MELLO E ALVIM :-Ainda melhor; serve· 
muito esse individuo e é tambem muito conhe· me isto. Um destes demittidos continúa com 
cido em 'Santa Catharina. Deus me livre de 0 grande escmdalo na colonia, sustentado pelo Sr. 
d ç d fi · 1 · li · Carvalho Borges, a exercer as mesmas funcções, 
e1en er, porque cana ma com a mm a consct· sem caracter official, recebendo provavelmente os 

encia. mesmos vencimentos. 
0 SR. MELLO E ALVIM:-Pois eu defendO·O. 

PO!que não tenho motivos para fazer máo con~ .,. O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:-E' o que 

Eu já disse em aparte ao nobre deputado, durante 
o seu discurso, e agora repito, que esta questão 
não tem carecter politico, é inteiramente estranha 
á política. Nem eu sei si o Sr Carvalho Borges 
é conservador ou liberal. 

Creio que nem uma nem outra cousa. Vive 
bem com todos, sejam gregos ou troyanos. O que 
Sêi, porém, é que a sua perspicacia, conhecendo o 
espirito de nimia tolerancia do ex-presidente 
da minha província sinão a sua sympathia pelos 
adversarios, julgou tornar-se agradavel a S. Ex., 
intervindo de um modo indirecto no ultimo pleito 

0 SR. MELLO E ALV!M :-Pôde V. Ex. exigir do 
nebre ministro da agricultura uma verificação 
para saber da realidade do facto. 

0 SR. LOURENÇO DE __ :).LBUQUERQUE :-Não ha tal. 
0 SR. ~lELLO E ALVIM :- 0 facto dá-se com O 

agrimensor Holleben. Mas tudo isto, Sr. presi
dente, acontece porque assim apraz ao mnito pode
roso Sr. Carvalho Borges, que lã tem suas razões 
para affrontar com tanto escandalo os actos do go· 
verno imperial; porque assim apraz ao Sr. Car
valho Borges, que,' em Março do anno passado, 
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Sessão em 1. i de Setembro de 1.879. 87 

teve a habilidade de por seus actos violentos le
vantar a colonia contra si mesmo, sendo obri
gado a occultar-se e a fugir, recompensando depois 
o infeliz colono que saivou·o dos apuros _de um 
caso tão grave com uma surra, atado a um pao. 

O Sn. LouRENÇO DE A.LBUQUERQCE :-O r. r
valho Borges é incapaz disto. 

mente que nenhuma benevolencia houve. Todas 
as despez.as foram justificadas. 

Sr. presidente, o prazo que me foi concedido 
está preenchido,. e não posso, portanto, entrar 
neste deba~e a que me arrasta o no~re deputado, 

O SR. Lotm.ENço DE ALBUQUERQUE dá um aparte. 
O Sn. MEu.o E ALVU! :-E' isto puhlico e no- . O SR. MELLO E Ar. vm :-Sr. reside "' 

omem de tribuna e os continuados apartes do 
nobre deputado têm-me interrompido de modo a 
não poder expô r como desejava o meu pensamento. 

O tempo está vencido~ liri1i.to-me por agora a en
viar á mesa o meu requerimento e a declarar que 
pouco me importo que seja este ou aqnelle indivi- . 
duo o director da colonia Itajahy ; não pretendo 
esse cargo para mim nem para pessoa qne me seja 
cara ; o que me interessa e muito, é a serte da 
colonizaç~.p_orque nella vai a prosperidade da mi-

Vem a mesa, é lido e approvndo o seguinte 

aturar mais o seu jugo ferreo ; porque asslDl 
apraz ao Sr. Carvalho =:Borges que tem naquella Requeiro que se peça ao governo as seguintes 
administração foito da co~oni~> na phrase dos po- informações : 

descer. O que !esta saber é, si a ~antia .de 
:1.9:000$ que actualm~nte se gast!l ~ou ~ao mmto 
dinheiro para uma stmples admtrustraçao, r~du
zida aos termos em qu~ se acha. Quanto. a. mtm o 
muito· conveniente sena que o nobre mtrustro da 
a"'riccl.tura mandasse por pessoa insuspeita pro· 
ceder a exame nas contas, para verificar a boa e 
exacta applicação dos dinheir9s e. mmbem para 
tirar a limpo o que a voz publica divulga. 

O Sn. Lourm.~ço DE A.LBUQts~QUE :-:-Para_ qu~ 
mais tomar conta a directores u.e coloma ? Nao da 
resultado. 

O Sn. ~lELLo E ALvrr~~ :-A que se refere V. Ex. 
com esse aparte í' 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE :-Não estou 

providencios dadas sobre o caso. 
4. <>Si o .:1ctual director tem prestado contas e 

justificado as despezas. 
Em iO de Setembro de 1879.-Mello c Al·vim: 

O S:r. §aldanb.a N.il:arinh.o (pela otdem). 
-Temos observado, Sr. presidente, o pouco caso 
com que têm sido tratados os projectos que tenhl' 
offerecido á consideracão desta camara sobre im
portantissimas materias~ como, por exemplo, para 
instituição do casamento civil. . 

O governo c a sua maioria têm ostentado o mais 
formal desprezo a taes objectos. 

Seguramente, no conceito- do governo e no da 
sua nobre maioria, casamento civil, separação d'1 
igreja, liberdade de cultos, secularisação de ce
miterio~, e o mais que tão reclamado é pelo paiz 
não valem a pena ser discutidos t O governo im
perial desce1·ia muito si fosse até a se occupar de 
cousas destas. · 

azen • ~, ã ., . . · . 
. Assim seja. Cumprirei, pol."ém, o meu, LvillO o 

O SR. MELLo AI. VIM :-Então não póde dizer que tenho feito e comt> me cumpre que o faça. 
não vale nada. · 

UM SR. DEPUTADO:-Âpoiado. 
0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE :-Porque as 

contas são aceitas por equidade. . O SR. SALDANHA ~!A.IUNHO :-Disse que o governo 
e a camara desprezavam estes projectos ! E' que -

O SR. MELLO E AI.vrn.:- Equidade, não. · assim snppõem eUes cumprir o seu dever, que 
(Trocam-se apartes entr~ o o·mMr e o St·. L.at.J.- talvez. sõ consista em condemnar a materia, desde 

1·enço de Albuquerque.) que, convertida em projecto, é este por mim as-
Sobre a tomada de contas do ex-director, 4o si~ado. 

Thesouro fez rect!l e plena justi~a, e o nobre m1· .!!A- mais uma prova de consideração que lhes 
nistro da fazenda no senado pro\ou exhuberan.te- devo: é prova de que não transijo. . 
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88 Sessão em -·H de Setembro ue 1879. 
=======-====================-~. o.=c~==7·.~ 

A de~ peito. porém, do desagT<l<lo, pi'Oseguirei. 
A minha dig-nidade niio consente que me aparte 

da conduct:t qntl tP.nho $empre seguido. 
Pergunto :is nobres commis~ões,a cuj<t apreciação 

esta sujdto o projecto de s~:·cnhrisação dos c••mi
., 1;; i tent lido o ue ·:i tem :Sido ublicado e 

cozn especialidade o que tem relatado no Jornal do 
Commercio de hoje, em relaçtio á província d ~ Ma· 
ranllão (A.poiados). · 

em :2." discussão, em que é tambem sertt debate 
approvado. 

Entra em 3." discussão e é sem debate approvado 
o pi'Ojecto n. 28i A autorizando a despcza parA in
demnizar a impressão da obra do Dr. Joaquim 
., .. ' ... 

Coutinúa a 3. 3 discussão do credito para n mi,;.
são á China. 

{TM_ s~. DEPl!fADO :-E' neces:>m·io Ullt<l pro\~i- o Sr. Mereira de Barros (mhd . .;;trrj 
denr1a Immcdtata. de estrangâros:)- Vou responder aos nohres d·~-

O Sn. SALDANHA :\IAmNIW :-Si os factos nlli re- putad?S por Mi11as Geraes que se occ_upar:~m dc;;til_ 
fet·idos \'alem algu_ ma cot.IS:il ~ devem pesar no l. qu~slao, ~omeç~ndo pel:ts censn1:a;; tmtns pelo S!' . 

. animo de qualquce governo rog·nl:lr, si o bem Afio uso I enna que fallou em ultuno lng-:tr •. 
publico Y:tle :tlg-uma con~a no conceito da~ nobres o. nobre rlepnta~o accus?U· me por te1· d1to no 
commis~ões, ellas que cnmpram o :c;ctt dever. . p~dtdo dest~ cred1to qu_e tinha no. o~ç.n~1ent.o em 

Fnlgn em repetir que só tenho me occupado Vl~oz· os me10sy:~ra envtal' uma mtss<~O a C_hma, e 
ne::ta camara do que é ele reconl1ecido e reclamado a. Illnstre C91UISsa~ de_orf}amento por ter dtt? que 
. · tmha na ler autonzaçno parn o mesmo fim, mde-
some tanto 1 empo com o que é de interesse indi
vidual, litrne esqnecida a sn!isfaç:io das mais pal

itantes necessidades publicas. 

Pm:uEIRA P.\.1tTE D.\ ORDE)l DO 1\I.\. 

pen en emen e e vo arao o param no. 
S. Ex. entrou a este respeito em diversas con

sidera ões sobre os devúr~s do governo e direi~·B 

em todas ns suns partes. 
Direi por isso em resumo que S. Ex. tem raziio. 

em alguma cuusa e ntio tem em outras. llias co-
. . . . . . meçarez pc as nccusa,~oes. ~ 
Jecto n. i~3 A, que concede ~m:Ihos a htYoura, e e O que disse a nobre commissuo tem assento nq 
app.ro~-ade, bem como a segnmte . \art. 2.o da lei de 2:2 de A!!osto de 1851, que disp?.í.; 

que as missões seriio creada> por dt'creto tio l!O-
I::ME~nA; verno. E embora n:Jo possa estacreação ter effcito, 

No " ! o do art. i a -En1log·u· d '-efre~tuar- se1_n <l votnçã~ dos ftmdos nec~ssarios pel:t assem
-,"" .- ~ ·. , ~ ' . d· d,; • ~ , o f , blea ger<~l, na o se segue d'ahi que pelo f:H~I.O d~\ 
::.c·l~~o ~ .... J~ro q~!! n:Jo e~ce a 

0 
'; 

1 u.tc 8 · 0 ' etc. estarem os lugares crendos por decreto no;; fundos 
-~_t;:;:t· •. e-JUC nao. exc~du de 7 :o. etc. votados no orçamento para pagamento delles, qu'~ 
. t?. 1~:.11~ como esta no~).- JJuarque de Macedo.- o ~overno seja obl'igado a traze l-os todos preen-

. 
Entra em 1." uiscussão e é app1·oyado sem de- . A pratica é a ;-;eg-uinte: As m!~sõ~s, assim ceeadas 

bate o prujecto n. ii4,, que concede privife~rio a I pOI' ?ccreto, qn~ndo as eonven~enctas aconselh;lffi, 
·.-. • . · . . · . . · ': · . no tuturo contmuam weencludas no lodo ou. em 

de ~U<~ iu~·en1·ão úc:<tinaJa a cC>rt;r e pr<;parar parte a juizo do govemo. 
peúra. · Este tum sido o nosso e o procedilllento de tod~..s 

Entra em a .a diSCl1S$nO c é approvado sem de
b<lle o projecto n. 28:~ A concedendo re!Jartida
menLe o 1110nte-viu de Iguacio .Eugenio T:tvares a 
su<Js irm<:s D. Hem·iqucta c D. C:tr!ota: e bem 
:l.SS llU a se n·u Íil te . c 

:~s naeões. 
Depois de H!Jrecitu· :t questão por este lado o 

nobre detmtado P-Xtrtmhou !ofUe nu tivesse di to que 
l'ig-oros:unente não devia respondm· it pn1·te dai; 
questões que me foram feit:1s, que :e referia á 
inuni~raçào ehineza, por que a camara que vota 

J>ME~D \ • os u.w!os d_evq co~he~er ~ua applicaç~o, y porqu•: 
· . o mmtslt•no c solldat·w. Quanto o prmwtro ponto 

Depois das pulavru~-pclo mesnw L .c tenente- I não contesto. O governo, é principio get·<~1 e com
acre~ct•ute-st:- llt•sd.e 3 data do fallecimeutÓ mnm, de,·c dm· ao parlmnento conta de ~odo~ <H 
deste-. sen~ aclos, desJe que sem sua confiançn 11:10 [íüll-e 

R. 1 .1 I a~g . . viver·. ~r~s não l!l'll disso tjUC se tralaV:l. 
lct, 1 o.e Sdcm Jro de l ' ·-?· ll. de .-lqumo o qac eu disse foi l!UC o ministro de estl'ang.!i· 

/"e Ct.!sí;·o. t·os devia rcsponder sobre a eonvenicncia ou nuü 
1 de f:tzcr um tratado com a China que não podia 
\. 01'rlnn) requer dispensa de inter~tieio. n!im de ser ter por nn espcc1a soa unmigração, e q · t ·,.. 

, darla para a ordt•m do tli~ de amanllã 0 projccto cus~ão dcst:t, por ser mnterhl regulada pelo minis-
\ sobre auxilios a hwonra. terio da ::~-;rhmltnra, tinha mais cabimento JW 
\. occnslão ein que se di~cutisscm os neg-ocios 

Consnlta;la ~~ c;!l11ara, dt'ddc peltl nDlrmutiva. uaqnel!a pasta. l\las esta decl:traç;io, que sú teYe 
E' s··m debate. :1 pprov~da em 2.' disc.:uss~o 0 por fnnda:ncnto :1 ordem que deve hav(~t· nos 

proj_e~;!.o n. 285 coMedcndo priYilegio a Theodoro , nossos u·aiJ::~lhos, não importa a negação de soli
Chn~i.Ianseu pnra 05 ~!Jparelllos [J:Jra fabrico do fio dariedade ntini~Lr,ri<ll c a prova está em qüe nen1 
do ~at·cocarpo. na ocrasião em que a fiz c nem hoje me recuso a 

discutir a t}ue;;t;)o, tendo antes, quaa.do respondia 
ao nobre deputado por Pernambuco confessando 
francamente que o tim principal que tinhamos em 
vista ordenando a miss;.io á China era favorecer a 

~ntra em 1.3 tHscus~ão_e é approvado, o projeeto 
n. ~9:2, o qual, :1 pedido do Sr. 1ieira de Vascon
cellos, ê dispensado do intorsticio para entrar logo 
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Sessão em H. de Setembro de -1879. 89 

immigração de trabalhadores daquelle paiz para o 
Brazil. 

A solidariedade ministerial, porém, não me 
obriga a responder questões por exemplo: do mi
nisterio da guerra quando s.e discute o da mari
nha e na de e~trann-êiros de nen-ocias do da a,.ri-
cultura. 

Depois destas considerações passou o nobre de
putado a apreciar a minha posição ·no ministerio, . . . ~ ;-

' avivando para isso G que se tinha passado no con-
gresso agricola, e concluindo que o agricultor 
que lá fallou estava em contradiccão com o mi
nistro. 

Sem emJJargo do desejo que· tenho de guardar 
pura com o nobre deputado todas as attenções que 
lhe devo, j:í. porque considero que S. Ex.. procedeu 
com boa fé nestas accusacões e já porque penso 
que não teve intenção dé fazer uma aggressão á 
essoa do ministro reciso ser muito ex licito na 

minha resposta. Tomarei por isso em consideraçao 
até o modo por que S. Ex. pareceu sublinhar as 
citações que fez das palavras que pronunciei no . . 

o o ' ( 
intento promovendo os meios de facilitar a im-
migração chineza, era o de prolongar u escravidão 
actnt~I. 

Emquanto insinuações desta ordem me oram 
dirigidas apenas pela imprensa anonyma e sem 
conceito, as desprezei porque nem os meus actos 
da vida publica, nem os da vida particular auto
rizavam sBmelhante injustiça. Da mesma fórmr~, 
nem pelo meu procedimento como proprietario 
rural e nem ·pelas minhas idéas como politico me
reço qualquer censura pelo que respeita a questüo 
relativa ao elemento servil (Apoiados). 

Nesta m1.1teria estive sempre com os mais adian-- . :- "' 
(. ' ~ ._ L \. 

os meus comprovincianos em todos os pontos; e 
sinão elles que me contestem. Não sigo, é verdade, 
a o inião de ai n-uns ue não tendo em atteneão 
o esta o do paiz e as suas necessi ades enun
ciam-se a este respeito de um modo exagerado. 
Estou, porém, com a maioria, que aceitando um 
facto para que não concorrera sujeita-se as suas 
consequencias, e procura removei- o com a de
vida prudencia. 
. Foi, pois, S. Ex. summamente injusto :.tttribnin
do-me a intenção que act~bo de referir, e o ter "dito 
que os chins eram de vantagem parn n lavoura 
porque os agricultores podiam dispOr delles Jiyre
mente. 

O SR. AFFONSO P~'iNA:-E o que se dednz das 
palavras de V. Ex. no cengresso agrícola. 

O Sn. MoREIRA DE BARROs (ministro de estran
geiros) :-Não se dedtJ,z tal. O que eu disse tra
ta.ndo_ das ne~essida~cs da lavoura foi_que a. col~-

(h • ('(' • ~ l 

a to.das as su~s necessidades, porque os colonos se 
obrJ,gavam somente a certos e determinados ser

. viços. 
0 SR. AFFONSO PENNA dá um aparte. 
O SR.· ~IonEIRA DE BARROS (minist1'o de estran

geiros):- Deixe-me· explicar o meu pensamento. 
Lerei o que {1isse e claramente, si . o nobre de
putado quizer. Ent<io espero que não me contestará 
mais. 

Eu disse que os colonos estabelecidos com con
tratos sómente para limpar e colher café, porque 

A.. !2.-TOMO V. 

tratava de um:1 cultura determinada .. nfio eram 
suflicientes para os outros manejos das· fazendas, e 
que os lavradores na falta de escravos precisavam 
ter jornaleiros, dos quacs potlesscm dispur livre
mente para este fim e não como o nobre deputado 
entendeu lO ue o arrricultor t~m nec•::ssidade de 
no mesmo din, mudar duas, ou mais v.:zes de tra
balho, o que não p6de fazer si tiver sómeute co
lonos. 

O Sn. :MonEIRA DE B.mRos (ministro de t:strai~[jel
?'os):- !Ias qunndo não houver e~cr:•;'os ~ 

O Sn. AFFoxso PEXNA d<í um aparte. 
O SR. l\IOREIRA DE BAnnos (ministro de esttan

gei?·os) :-Trataud@ das necessidr.des geraes da 13-
voura, enunciei idéas que vi'ío al~m ôo ·que V. Ex. 
disse. · 

.r • 

' ' tisfação de uma dessas necessidades, não indago 
do que mais interesse a elle fazer, :>in~o do gac 
O "'OVenlO deve e ode fazer. 

E' assim que teu o cu sustenir• o qu.e o t~gr;
cultor devia· antes de tudo tratar de, por meio (le 
machinas e processos aperfeiçoudos, qn·oyeitar 

.. , • .. :I 

de melhorar o~ seus productos 1m:a ·tira:: de sÚns 
terras maior quantidade delles e mais valiosos, 
não devo deixar de auxiliar a lavot'rn no que 
t?J~tiver nas minllas mãos. 

E pela mesma razão ainda, não pos~o dispen~ 
sar-me de facilitar-lhe a acquisiçiie de trabalha
dores, por ter Llito que para a cultura de café, 
que é a que conheço um pouco, c á que entilo me 
referia, não precistrvilmos de h raros pm·a susten
tal -a no pé em que se acha; Yislo como 5endo " 
que me 1or remunera os cs orços o lli;l'iCU1tor, c 
sendo toda a producção da minl1u província, ne.;:te 
g:enero, corresponden~e apenas ao trnbalho dn. terça 

~ r .. ..· .. .., • .. , • ~ 

.guei por um raciocínio per inducç~•o, podian:os 
adquirir os necessarios no paiz desd.e que houvesse · 
capitaes para isso. 

Esta assevera~ão funda-se no principio ccono
mico que o lJraço como o capital pr.::cun• o mais 

. seguro e o mais remunerado empre~o. Por con· 
sequencia os .dons terços restm:ttes do;; Im1ços 
escravos na minha província, c os a uc eram im
portados C.o norte, seriam chanwdc.s prll aquell11 
cultura. · 

Disse porém o nobre deputado· qae dahi se se
guia que não precisaYamos importar l;rJços ; mas 
observo que: o recurso que apontei tem um limite; 
e não podemos contar permanentemente com elle. 
As manumissões que se dão em grande escala e a 
morte vão abrindo claros nos bracos e5craYos, te
mos ortanto necessidade não só de preenC'her esses 
claros como o dever de facilitar a aC•dUISJÇtlO e 
outros bracos que substituam os eser:wos no :1ban
dono oue i'azem das outras cu11urftS pela do eafé . 

Estudando quaes os que mais nos cr.nYinha pn~a 
operar esta substituição, procurei demonstrar no 
congres:;o agrico_Ia, primeiro, que a. i.mmigraç.ão 
nada aproveita a gnmde cultura, e stm ao pa1z, 
porque o immi!!Tante que vem para o Brazil, para 
este vasto territorio, trata de se esta~ecer p!)r 
conta propria. Segundo, que a coloniz11ção p~ra 
produzir algum resulta do. devi<\ ser eonstituida 
esttlbelecendo·sc o colono com casa propri11, com 
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90 Sessão em -1-1 de Setembro de -18i9. 

cultura proprin, e trabalhando pa1·a o proprietnrio 
de p:1r:·eria ou emprdtnda só em certo e detM
minado serviço. Terceiro, que isto, porém, n:io 
~ndo sutfieiente, era preciso reconer ao jornaleiro 
~Y.lra muitos outros ~ervi~os ;:~gricolas, que ex:em
·Ii fi uei. 

(1uarto finaln1ente iõustentei, a exemplo e ou
trüs paize::;, que para jornaleiros nenhum nos 
podia s:·rvir eom mais vantagem do que os chins. . .. .. . ' . ' 
úma raçn modelo de virtudes; ni"1o, conlte~o que 
tem defeito;. 

Hõo c11 pi1rém permittir-mc dizer que o que 
t.etil:- movido a guerra c"ntra el!es em tod:1 a {.1:1 rte 
niio s~o ,,sse;; defeitos, mns ns su:1s ,•irtnde;; e boa;; 
qU<Jii,ladt:s. E sinão porque não desenvolv-em o 
1nesmo ;;;ei1J para combater identicos vícios nas 
(lUtras rara:; ? 

u Sr.. FEucro DO~ S.\NTOs:- Na~ outras ra(.'ns os 
Y l('t-os ~ao a erraQues. 

O Sn. AIOREIU.\ DE ~ARROs (minist1·o de eslmn
ai?iros) : -O nohre depnta:lo · não tt>m rnão. A 
&'3Ça mongo tca t1•m Oi: (e e1tos e VJCJos resu t:·ntes 
de torla! as accumulações rle populaçü:•s, em todos 
9s gr:tn~1és co}ntros. ecu todas as g-rande~ eid:•dPs 

~.. .. . .. .. ( 

.l-:1-se J'ariz, veja-se Londre!'.. Eu recoinmendo ao 
nobre deputndo a leitnra de uma obra intere.::santP. 
:1 tal rt'speito de Mr. Maximc dn Camp. Por eUe 
o nobre 'hiputado verá a ex:actidão desta asseve.~ 
ral}ão. 

O Sn. GALnrxr, D.\S NEvEs :- :\Ins como explica 
V. Ex. a repulsão dos chins da Austral ia ? 

0 Sn. :IIOREIRA DE BARROS (ministro de cstmn
geiros):-Explicareí ÍS$0; quero port!m responcfer 
com ord~m. 

Os nobré! dcptitado!:' chcgarnm na sua exag;e
!·ação con•ra ~" chius ao pento de d~zerem ~!lie o 

t f e 
rl:.tiz:. Cuncordo que o pequeno salario não é 
i:em(Jre ~)t·eva da felicidade de un1 paiz e nem rP· 
:mlt:1do de uma vnntagf~m econom.ca, :1 q uestào 
pore111 ó Qtle a grande lavoura niio comporta altos 
~ala rio~. 

E' isto faeil de demonstrar altendendo-se :i natu
reza dos s~us trabalhos, bem como qUt! a ella não 
se podem applicar as regras e princípios de outras 
i ndustl'ia~. 

Na agl'icultura os trabalhos além de nwis ou 
menos vant;1joso:;, conforme a natnrez:t e épOC<l 
delles, sàD irregulares e dependentes do te111 po e 
elas est:~<:ões ao que as industrias fabris pnr exem
plo não estão sujeita~. N10 se póde por isso como 
nelln ter em vista as horas do trabalho por fixar o 
jorn;.! do operaria. 

Por estas considerações e pel:1 cir·cum~taneia, 
f[Ue já tive.• occ:1sião de aqui demonstrar lenga
mente, de que a lavou!·a de c:~fé não póoie ~er ali
ment:Jdo !i não por meio de jornah•irr.s, clwg:J
mos a eonrlusiio que ou havetuos de deixai-a pe
i'~eer por falt:t. de..: te elemento, aba lanrlo :~5sim a 
nos~a princip:ll producção, ou havemos de ir pro
c.urnl-os onde ellcs existem mais baratos e em 
maH>r n•mero. 

No e:>.tudo desta preferencia cheg-o a es•·ab:·o~a 
questão, que produz as r~lamações dos nobres de
li' ll f.;ld os. 

SS. EEx., npezar de todo o seu desprezo pelos
chins, não negam a ellcs a qualidade de bons tra
balhadores. 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS :-Conformo O que Sé' 
entender P''r bom trabalhador. 

iz 
• 0 me!;mO acontece na Amtralia. E' triste ter 

de ar·re~rent_':r qn~ lú. a~ qu·tli~ndcs quP. a distin-
- ' ' . . . 
em motiVO de pro:'CI'ip:_·iio. 0~ legi~ladores de al-
n·um:IS d<~S provínciaS, Cnt.re as quae~ se divide á 
p<~rt·~ povonda da Ausu·aJi:l. ti~·et·am a tristt• inspi
rn(~ão de ost:~or.lecer leis espf-ciaes contrn os chitiS, 
funrl:mtlo-se em que gua concurrencia fazi11 buixar 
a m:·,o de obra, corno se esta baixa fosse uma des
graça ; quando a mão de obra é elevn~a :'1 um 
prer:o exo1·bitnute, sem nenhum~ rt~laça,, com o 
que ella custa mltre os po\ os os m:lis civilisndos. • 

O n:,J.n·e deputado tambem por Minas, o Sr Af-
fonso Penna,::~ppellou parn nma opinião que con
fesso me impre;;!'ionou, pela aulOJ'id;~de que me 
merece S. Ex. r ... fet·indo-se ao di~tinct•t escriptor 
o Sr. ~umtlllo ot·ayuYa : ' 1sse qu•· e e r:• c 
trario a e::sa irnmigrarün (Nà!J apoiados). 

Ao mrnos me pareceu i::so t:omo a outras pes
sons. 

Aqui está o que diz o Sr. Qnintino (l1i1: 
• Nesta q uest~o, u 1-1ec:essirlade maton o precon

ceito. :\ inferiorid:tdc relativa dessa r<~ça pa m os 
trabalhos ru·les da l:lYOU"il, por nwis enC<ll'··Cirla 
que tenha sido, niio con~eguin malar o prirH'ipio 
ue1n obstar á sua larga inLroduc~ãu em difl'eren
tes paize,.:. 

• ~ hoje o systema do Pngnj~mento no seio 
das su•ten•bnndantes populações a.;iali a:~ l'Onstitue 
n base do tra:talhn e da riqueza dos do111Ínios 
coloniars da Inglaterra, dn França e da Hf~sp 'nha, 
na.; republic:1s do Perú, e da No\·:1 Gran:1•la e 
. · r · ·· 1·· d od r0~a União A;•,eril-ana_ 

• Disseillos que a nec.~s~idade u•atou o pl'••cun
ceiio. O preconceito r••tJu~av:~ a rnç'' :1siatiea in· 
hab:l c fraca para o ~erv1ço do c:11npo. A ex:pe
rtetll·i·• demonstra o contrario. En1 todas as An
tiliJa:;,na Goyann, na Cnlifornia, no Perú sobretudo, 
demonstra Pila sua aptidão e a sua energ-ia pat·a o 
trabnlho. Para attrahil-a::, srommas consid rnveis 
h.::o sido rle~pendiolas e tratados snlemnes h·,o :;itlo 
celebrados no intuito de garantir a lib ·rd=!de d() 
rng:1j:unento nas dilf<!renks partes do con~il!ente 
:;ue ella occupa. Ess: empenho e essa soliCitude 
:1or parte de nações tão esclarer.idas,corno a Ingla-
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Sessão em H de Setembro de 1879. 9i 

terra e a Fran~a, revellnm que encontraram ellas A febre de riqueza r:lpitla attrahiu p:~ra :_-; 
nes~e at.undante viveiro de b: a ·os um elemento • Montanhas de Ouro n os chins, cotno attr:•hiu 3!1 
de prof'peridad~ e gr~·ndeza que zc!nm com o maior outras nacionalid;•des. A ori:;inalidade de);sc pov·) 
euid;~do. Só em auxilio da ilha da Reunião tem despertou o interes~e da Europa e de seus descen
gal'to, com ess::~ itHmig-raçiio, o governo francez d<·ntes: os chins for:•m bem tratados, acolhido~ 
• • - ~ r:- • < ~ • <' ·i - com an-n:::ulho or t d· e • 
<ÍS suas outras possessões. regozijo ao calculat·em-se Hs vantagens <·ommel'-

0 ~R G•Lni~·o u•s NEVE' ·-D"' qu•nclo 1; es~e cia_es que o. c.onhH:~o .pratico do Oecidente e d•J 
.~ • · ... "' "'· • ~ · " .. ' · ~ \ Or1en1e p:1re•:w permtttir. 

•Jseripto ? . · Ma" qu.Htdo ~e reeonheeeu qtt•: os indu~trio,os 
O SR. l\innEm,~ DE B.\RROS ('liúnistro de e.~trangl'i- mineiros chineze< prejudicavam MS llranc .. s. nor

ros):-De i8o!:S, mas lerei outros escriplos de Hsi9. que !'referiam trahalhar, ao pnsso que o~ outro·; 
O Sn GALUINO DAS NEvEs:-Por que não lô V. ~uerir·~ pnra~ ~ogo gozar os .!J.ens ~"}ortun.n, l'aci~ 

Ex. Lero~ BPa ulieu e outros que e:scrt•veram 1 Jente "an~JO. ~ qunndo se' 1 ~1 qu~ :I l'()D.lt n~.~V:,3t.: 
ob: a:- coroadas pela academia üe ~cienci<1s da cq_m menot. salane ~o que 0~. ou tios mm~uo~, •: 
Fran~a '! nao ~prendwn1 f11C1lmente a ~mg-u:1 do ll''!z, 21em 
· se misturavam com a populaç:ao branca, CUJOS pri:l-

0 Sn. MoHElHA DE BARl\OS (ministt·o dt! estrangei- ures e divertimentos pareekun cvit::-r, ·e"me~or:. 
ros):-.As obras }){)den.J ter sidc. cur(wdas )JOr ~e- ent:.lO a volta•·-se contra elles o sentimento ~ert~L 
r ·m muito b.,r11 c~rri t:1s mas nilo se st• ru,~ d'nhi O 1ro 1rio !llOdo·mnito racional com 1 u~ os chin~ 
que s ... jam complet<~mcute exactz1s em sua;; infor- se org:•ni;;avam em comr,anhias par:1 bniJilit:n·flm 
mações. em commu•n, tornou-se motivo d•' panico, que nrJ~ 

Peço licenra parn ler o qnc dizem os novos em- SU!~erintcndcn~ese .empregados dessas C.(]fllprmltias, 
p e;.::~ os no e,;t.rang<"Jl'O, ollVH os a rPspm o c::: a • . ., · 
·flll• stàu. chergou ricos c:lpitulistas qm~ em vez tle assala-

ri:Jdo~. que dfccuvamente eraJI) d:•s ,·arias co:m-
0 Sn. GALDI!'íO DAS NEVE" :-Oh ! .Agor:t ha de munhõe~ a~saram ;nra lo o ;&r t•~rem im )Ot-

permtttll'·llle . x. que eu UVI e. s C111pre- lado os membros dellas, dos qunes se dir.i:;, 
gados ja sa!Jiam o lJUe o governo queria. disporem como escravos. . · 

O Sa. FEr.Jcio nos SANTos:-A su~peição é Jegi· E~5a crenç:• nrrni~ou-se tão Jll'ofunclnmente n,: 
1ima. · opini:io das elnsses mais ignor:mtes, qu.e ~..; anuo-; 

O Sa. :.\fnntm.\ DE BAJ:nus (miui.~ti'O de estran· 
geiro.~):- Os uo!Jres deput;~do~ são injustos; as 
p 'l'~""s qu•~ e~cnl\ er"111 ~sta::; inf,,rma:·õ,•s >ão in
suspeit:ll', e di:.m:rs dtl luda a considfli'aç:io. Fal
laudo em reJ;.ção ú Califoruia, diz o nusso conwl , 

depois, q u:•ndo ~e procedeu ao inq n0ri to de i87G, 
alg-uma,; t•·stcnwnh;rs ~e dizia•11 ainda conv•·ncida~ 
de que havia tranco rle cooliespara a Ca ifornia. 
HnJC, por•·:n, l'Ó .o elemento irlandnz daquelle e~
tatio especula C:ulll e:;sa fa!sidad•.·, tuja Cl'Jg·em 11c:~ 
apontad3;. . 

• :-, 1.1 '· IL t) • 1.. ,_ t ._ 1:• .. _':} 1 1~ ~ 

• O conH•ço da immigTaçiio chinezt~ para n rali- ohtiVPl'<llll-n••s o~ chius rru~ immigt·r.ram pnrn Ca
fornia foi um dos a•·on•ecimentn~ tJll~ tnrnara'n o !Hfomi~ do IIH~S~10 m.•idO por q?-e de Ol'd nar·io (!~ 

• "J · · · · n · ~ 1 - • ot.tem ·odos os nnmi•YI'antes. Um >cnden a n:.; 
r:~ne:1. Ao pa:;so qne e:;~e anno ~e :1.::si~n:~hwn na offi.:.ina; out•·o deix.on n ensn ela ro~a em qw 
Europa pela <:olHJtlis!:l dP. i n~• i tu içüc~ I i l<er:.ws, a I n:tsceu, e em q uc :mtes ddl•J vi \'eram os p:lC~. com 
o~]. st•obt·rt:• d•~ on•·o na Ca:ifol'nin t•hamava pur:1 ::lli a espet·tm•;:a de voltar com dinheiro lndante pat';'\ 
a n;teu~ão do munrlo intd1·o. A' China ehegou a psg-;1r o qne devia, ou ncresccutai' :; ~ua c:rllur:.: 
noticin pr.los navi .. s mer nnH~s .to~ Esl~ulos-Uni- alg:um;~s ~ci1·a; m:ds dt~ tei'l'tl, ou d:1r i!G filho ho<: 
do::>. Norlt>-amerit·ano:-, i11gh•7.e;; e f•·:mreze~, :1pres- e..:uc:u:~•e; terceiro, ter ajudado, o poi inf•·l z u,.-: 
~aram-s•· :í tom:•t· nos portos chincms o~ c:•r1·eg-a- i l'CUS ne;.:o··in;; pela contdbuiçã0 de :.~g-uns P<•
mentos de mercadõrias rrelanHl!ln;; pch.1s necessi- 1 rr•nlcs; qunrlo :~rranjou dinheit·o cmpre tado cont 
dade,; da novn t't~gi .o de improri,;o povoada. 1 alt11 juro p:1g:~vel na volta. Tàd?s vor,··m, i~n!i-

Hou1ws, pl'O\'isões e até ca>:J~ coustruidas em 1 grm·am expontaneamente, attralmlos pela~ no11c~as 
lli'<_:as SL\paradas, que f:wilmente se podiam :u·uwr, 1 d~ . de~cohert:'l das • Montanhas de Our·1 • a yrm
foram para logo comprad:•S e cxpeditl:J,; pnra :~ I Ctplo, e depois l!ela p1·ocur~ de tral.wlh? ma·s ba_
.Anll'r·ica. Os chins llltt:-traram-se :i altura d:-t oc- . rato l1e qut:~ lta·na neste pa1z, e co-relati\'O SUPilfr
casião. O monumento mais notavel da sua nptid:io i' menlo àelle, que ainda supOI':lbunda nn China.· · 
lll'ss:t úpoca é o vasto e formoso par de cdilit:ios Do S1·gninte documento oil1cial. qu.e tt·ansereYet! 
1le pe•lrll, :::ob um só tedn ~~ com t.rés and<~l't•s, que I em ~ua integra e que fui publicado com o rela· 
tem ~ido g-'·ralme111e occup:•do por imtituições torio da eommissão do cougresso de :1.8iô, vê-s•.~ 
lJ:Jucat·ia:; c quo! ain a OJI! evanta-so em ontg-o· o escnvo vnnento que eve essa tmm1gr.açao. 
merg, á rtw 111ais cumm•~rci:ll de· ::i. Frunciseo. • Este docun1ento mostra tambem que., apezar de 

Es..;e p:lr de odillcio.; é Lddo de gTanito, •·m estylo todos os estimulas e incentivos que esses immi
architPtoni<~o, muito semdhanle ao norto :tmeri- ~rante~ tiveram, apezar das f:.1ci!1dades e l"lfl·ter;
cano, e cujas pedrns foram uma por uma t·ortnd:ls c çiio tlos tratados dn que goz~1ram e g-Ciz~·lll ·aind~, 
p: st:•s nos sen:> logar.~s ~em eimento na p"rovineia nunca viermn sinão em quantidade relativaul€nt<; 
de C:tntüo; feito i:::so roi o todo desruanehndo posto p1.•qnena, comparada ao total da immig-ração euro
a bortlo, cnm o pes--oal que o d.~via eri~ir d~~te JH'a p:•ra e~te paiz. Formar-~e-ha idéa da-verdade 
lado do occnno, c e1l'ectivamente ereclo em ll:l5:2, desta ;1sserção quando se dissé1· que nos 28 dia.:; 
com in te ira ~:~tisf;Jçilo d;~ tirma que o ~·ncommen- destt• mrz até hoje decorridos só ·no pol'to ti e Nov,-;
dnra Custaram os dous ed; !lei os ~:{lJ.: 000:) e apenas ror!; tPm entradn mais immigrantes e'!{l"fiJl!:'US d·J 
<1ssentados alugaram-se por 74!:000;$ annuaes. l que a média annual das cnt1·adas de i;nrnigrantt's eM· 
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Sessão em H de Setembro de -1879. 
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nr::es no :~orlo de S. Francisco nrstes ultimos 30 
armas. , 
. O SR. FELICIO nos SANTOS :-E quantos europeus 
entraram "'-~ Caiifornia? •· 

• jfostr[:-~e rine até i876 
C.·~ 0 . • . • . q-

q.ue. fi-co~ ·139,85:;. ' · 
• .-\. popuüt(;ão chinez;1 do estado da California a 

i de Outubro t.le lSiG era de 9:3,0!;,3. • 
•Total da p.:•r,uhç~o chineza nos E:>tados-Unidos 

;• 21 de Dez:·mbro de :1.878 i50,!t87. • 
Orá. ('U n,·cci liccnra aos nobres deputados para 

UE•s pond·,·rnr que có'm este numero diminuto de 
trabalhador(·:;: n~o se ilódc suppôr que os chins 
al·sorYam nnw nnçiio tão poderosa como os Estados 

... • ~ .• . - ... ~ ·, • - • - :\.. 1 • .. 

O Sr.. fE!.ICI•:> D"•S SA::i'Tü5 :- S:lo capazes de 
::lJ'Ol'\"cr. ~im, ~r:nhor. 

• Os el·:m,•r.tos fundamcntaes do tralw.lho chi
nez sf1o n antig·nidade do :>eu sy:>tema socinl, o seu 
re;:peito ú~ po~i(':ics que requerem empr~go de in
tellig-t•r:ei:,, ;, :l:•n<.irl:~de d::~~:>U:J população, c a dif
[jculdnde dt~ obt.::r subsistencin. ,_ 

Com ta r:::; elementos o trabnlho cllinez é tlifi'e · 
t'cnte do tra!Jalho de qualquer outro povo, pois 
Ci'ses elem('n~os querem dizer: que as suas insti· 
tuj~üc;: e;;t~o profundamente consolitladas. Que as 
artes na C:hilu attingiram e\e""ndo gróo de per· 
feição ; qt~e vrti larga distancia do rico ~o pobre c 
do homem culto no ig-norante. Que o pobre ca· 
rece desenvolYer muito engenho, industria c 
esforco para subsistir, que os caracteres dos ho· 
mens· devem estar bem definidos, que as profissões 

evern ser mnis v, ia a u , ou o paiz 
qualquer. c cada ramo de serviço deve estar mais 
bem estudado ; e que finalmente a remuneração 
deve ser menor do que em parte alguma. 

Admittido isto. os caracteristicos do trabalho 
dlinez, como o affirmam aquellcs que melhor os 
conhecem, são: primeiro a industria do povo, 
segundo os seus habitos economicos, terceiro a 
sua in~lligcncia, quarto a va.riedade d~s suas 
aptidões. 

Cada cid:.1de da China é verdadeira colmêa de 
tnbalho eootinuo e indiseriptivel. O seu aspecto 
tmpressiona por tnl fórm:l aos \iajantes obser.-a· 

o só facto de C[UC toda essa população enormíssima; 
que axporta muito e qnasi nada importa, tira do 
seu sólo e das aguas a alimentação dos seus 
quatrocentos milhões de habitantes, diz btlStante a 
favor da lutn pela subsistencia, com que esse povo 
deve estar n brnços. O que é evidente, é,que o :>eu 
só lo ainda nilo ficou cunsado em 110 seculos de expJo. 
raeão constnnte c crescente. · 

be tnl indlistria á economia o passo é natnrnl; 
a manutenç~o ele tamanha massa ele populaçãe 

entro os rnlJtcs o mperro e::oge, que seja u i
lisada toda n materin, de que se possa tirar ali
mento, Yestnnrio. combusti;-el ou todo o material 

, , · · ' r 'I • 

China não é. utílísado. Si fura para aqui a enu
meracão dos seus prodnctos, só a lista elos do 
bamliu e do pa el, materiaes bt\ratos e comnmns, 
n-ão ficarra comp eta com menos ~ o:s mt. o l: 
jectos. I::npressiona a todos os propnetarws e f~bn
cantes neste paiz, que empreg:am o tr<~balho ~lunez, 
o cuidado quo ess~s. operanos d~d1cam as. suas 
ferramentas e utcnsllws, o aprove1tamento mtel
ligente da materia prima, a ut!lis~ção n:tinucio~a 
dos restos e sobras, que por s1 so const1tuem as 
vezes, no meio d~1 concurrencia e aperfeiçoamo~ to 
do trahnlho mecanico, o unico lucro de uma m· 
dustria. 

rounn~ ninme~ os e~ccde em sobriedade. São tão 
econoinicos de seu tempo como d~ seu. dinhei~o. 
E' facto testemunhado ue na Cahforma, os chms 
esüio substilLlindo todas as cna as o cna os rancos 
n1j serdço domestieo: as donns de ca:;a o reclamam 
como elemento de economia c boa orclem. Que 
vivem com a quinta parto do que dcspende nm 
trabalhador europeu, é facil crer desde que se c_on
sidera que no paiz donde prcced~ram_, ~onsegu1an~ 
viver com n oitavn parte do salarLO mediO que nqu1 
recebem. 

O seu terceiro caractcristico é n intclligencia. 
No sul da Chim1 o povo aprende tiío ge_ralmente c 
tão facilmente a ler e a escrever que c rt1ro ~e
parar o chim que não conà.ecc os caracteres nn
pressos, sinão os escriptos. 

São homens de muita reflexão, que a difficul
dade de se entenderem com os estranhos, na tu
ralmente concentra c duplica, e em geral fazem 
bem tudo manto fazem. Quando tem de apren-
der os mcthodos do traba ho mecnmco ou ou ro, 
que não conhecem, comprehendem com ~acilidade 
as explicações e as executam com fidel~dade ad
rnirnvel e naquillo que depende de m~mpulaçõ~s 
ou outro trabalho manual .os aperfe1çoam, po1s 
possuem noções suas, mais practicas do que theo
ricas, espalhadas vulgarmente entre elles resulta
do de methodos que nos são totalmente desconhe
cidos. E' no erotanto essencial ao ensinar-lhes 
alguma causa nova começar por ensina~-a ~)em, 
pois send<l as suas artes e methodos mmto diver
sos dos nossos. e constituindo para elles um quasi 
llahito, fixam· na memoria a primeir:l explicação 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:22 - PÃ¡gina 11 de 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão em H de SEtembro de 1879. 93 

~ue se ihes dá e é difficil conseguir que a modi-
liquem. . 

Em mais de u.ma fabrica de calçado neste pniz 
trabalham os chins com machinas com que nunca 
se poderam haver os. irland~zes~ depois do .com-

~, ... ~ t. t. t. 

c todas as prof1sslies c officios em snmma, até 
que os quarteirões chinezes de S. Francisco, 
Sncrmncnto c outras cidades da California come· 
c::aram a parecer reprotlucções em escala pequena 
das suas cidadcsnatacs. Com refercncia especial aos 
gen~ros tlc cult~ra a que esses immigrantes se 
:tlJPIIcam, devo mformar a V. Ex. que com cx
cepção da cultura do trigo na Californiu e no 
Oregan c de ensaios de cultura de quasi todos os 
productos norte-americanos, não tenho conheci
mento de que nos Estados-Unidos estejam elles em
pregados na lavoura, como se acham por exemplo 
em Cuba e na Goyanna ingleza. O mais que neste 
paiz se ten1 delles exigido nesse genero de trabalho 
tem sido a jardinagem c a horticultura. A pro
ducçtio de frutas na California está assumindo 

ro ) r - n id a v is rr • t a alho chinez 
Mas na grande lavoura, como entendemos, no 
Brazil não foram clles aqui ainda empregados ; 
apenas agora tratam os plantadores de algodão no 
sul de mandai-os vir para suas fazendas. 

Entretanto estou convencido pelo estudo que 
tenho feito deste assumpto de que os chins são 
não só excellentes na cultura e fabrico do chá, da 
seda e de muitas plantas textis, como tambem na 
cultura do algodão, do assucar, do arroz o outros 
cereaes. Os inglezes estão projectando colonias em 
Bornéo, Nova Guinéa e outras ilhas tropicaes com 
intuito de formarem grandes plantações de algodão 

que lhes forneça materia prima de que carecem e 
pela qual -estão pagando annualmcnte mais de 
cem milhões de dollars aos Estados-Unidos, e o 
Times de Londres, disse que os melhores traba
lhadores que poderiam encontrar para isso eram 

" 1 • 4. n · rr .' · 14' · • _ 

na· Califoruia em dollars 289,700,000. · 
No cultivo dos cereaes os lavradores, graçns a 

esses immigrantes, têm conseguido transformar· a 
Culifornia em estado productor e exportador, de 
méro consumidor que era. 

O p(lciente asiutico tem mudado c:tmpos :u-idos 
em ricns pastagens; tem aberto, aterrado, prepa
rado, amanh(ldo, extensas areas pantanosas, de 
sorte que milli!lres de geiras de terra improductiva 
c insalubre cobrem·se hoje de ricas searas. Novas 
cu urns se em i r zi : , 
exemplo, começa a dar bom resultado. O cultivo 
do bicho c o plantio ela amoreira tem nestes ulti-

l . 

condados ccntrnes e meridionaos do Estado que 
não cstú longe o tempo em que a costa norte· 
americana do Pacifico só será infllrior em produc
ção seric:J ao berço desse producio, á Chin;L 

Q Quanto aos serviços indirectos, quasi todo~ os 
empregos que ngora estão cobrindo o Slílo dos 
Estados do Pacifico muito dwem ao trabalho pa
ciente e barato dos cllins. A~ estradas nus mon
tanhas e o nivelamento de varias cidades e aldeias. 
a canalizaçilo de ·agnas para esses centros de popu: 
lação, o aproveitamento de minas já abandonadas, 
devem principalmente o seu exito feliz ao facto 
ele se poderem encontrar milhares de trubalhado
.res á preços taes que tornam remunerador o capi
tal empregado. • 

A construcçtlo de estradas de ferro chegou á 
occu ar á um tem o de oito á dez mil chins. Os 
directores da estrada de ferro contra o acr co 
declararam que a não teriam omprehendido sem 
o auxilio delles. 

A guerra que ultimamente tem soffl·ido neste 
paiz a immigração chinoza é mais do que tudo 
devido ao receio elos immigrantes europeus, ex
plorado pelos partidos, de que o uugmcnto dessa 
immigração barateie. por tàl modo os snlarios que 
estes se tornem insufficientes para a manutenção 
de operarias menos parcos,sobrios e economicos do 
que os cbins, que· assim: virão á apoderar-se de 
todas as industrias na A.merica do Norte. l\Ins 
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94 Sessão em 1.1 de Setembro de 1879~ 
===========================~========~======================~~--~-~-~-~-~-~-~-~· - --· '"::c.==- .. 

es~a me:-:ma guerra, com o fundamento que tem, 
mais re•·ommendu que deprime as victimas della. 

Uma d:•s sect;ões mais re!'õp<'itnvPis da praça do 
commercio de New-York, quando ha pouco o con
gre:;su yotO!J- a ~avO!"_ do projecto de lei que !imi-

.. . rr ·~ r • ~ ., 
ting"uil-a, dirigindo uma representação ao presi
dente da rep·II•Iica, pediu-lhe f1Ue puzesse o seu 
voto ao pr •. j.!Cto. primeiro porque este era uma 

a ·, e c ci i , e1 a <•uno 1iue 
passa, conlirtua para os Estados-Unidos a grata es
peran;;a da vromvta terminação dessa gigantesca 

• Foi elle quem- elevou em poucos :mnos o rerL· 
dimento geral das calunias iuglezas ao :~lg<•rismo 
de cinco biliões de francos, lar ~-a e justa cou1pen. 
sação para um governo illust1·ado, em cujo un·a· 
men to tigura a verba do auxilio <mu ual prest<~du 
ás culouias no V<llor de lOJ.OOU.OJO francos. • 

' I &. f ~ 
0 

.._ • 

• r.ntretantn, cu.mprfl-me as•ignalar um~ cir- um simpl(ls explorador do tr:tbalho Na sua im111i~ 
cum~t .. ncia. O ~·olclllo asintico é de testado na r.a- gra ·ão nunca leva em vista tlxar-se no paiz para 
lif mia. As :-:u:ts qu<~lidades tornam-sf' l:í em de- onde :;o ,·.move. A sua idéa fixa é regressar ao 
feitos, aos olhns dos explorarlore,: rles~a regii'lo I sólo natal, vivo ou morto. Esta t"ndencin é nelle;; 
origin:tl. O cor•lie, repre~enta o t''abalho a ga In rio I invendvel. O contado da civilhiação niio tem po
vil. Ao proletario •·urope11 é esse o conrurrente I dido mudifir~ar-lhe,: a natureza. 
m:1is r diav• l. o poder publico tem .:ido impotente • Deixo dito que o coolie nunca ,se installa de
p:JJ~:. dominar es::e espirito rti\ :!lltipathin que se ) tinitivamente no paiz para onde immigt·a, nem re
origin:• de uma l:>ai· a rivalidllde e a de!'pcilo da produz ahi 
aliitnde g•'nerosa e li:teral do 1ovnrno nmeril'ano 1 • Essa tenuencw, porém, apenas excepr.ional-
a pres:-:ãc, d!l J'esent·mento popular· le\·ou ultima· 1 lllente interl'ompida, n:io a con~idero eu um mal 
mente a le:.:i,Intur:~ !lo E..;t:~do d<~ California a de· j pnr·t~ o no:-:so p~liz, no caso uc ser arlnptad:t a idéa 
crc•tar LlH!:t ~outribuitiio por carla cooli1• importa·!o 1 que proponho. A renov:tçiio pnt•eial dos br;tços P 

qnes,~t' !\' ·á 5 J s ... rt .. :-; .... (.H':' i~~''', . , . 0 ~·~ .. ~ :"1 a t..:":" 

po!·ém, a imporl:~tão não desercsce e cnda :mnu j' estimulo.; pnl'tl a methodisaçào do traualho, P<H'(t 
IJUt~ p:;ssa :ttt•·sta umn rccrud··scencia dt> :tctivi- . uma melhor di~tribuição de forçns, para um cni
uatle ua ar~nisiçi"to desse precio>o elet:nento de i d<Jdo m<tis intelligente, e para previsão economka 
trahallto • 1 por p:trte do lavrador. • 

:!o!:Ji.; :Hli<mte o a respeito do lttllllngro da [Wi- : Da leitura que llcabo de fazer v•~m os nobr,:.::: 
nw1ra tent:~ttva de culonizllçiio :~~iaticn entre nó~, ! deputados as r:tzõcs pol' que os ehins têm IY:
ael't'SL~··nta: I t•uiJi•lo hostilidades em toda a parl•\. !<;11:• proce\~C 

' Cqmo acontece fre(/Uf'lltcm(•nte no mundo, i d:1 concnrrcnci:t no tr<tlmlho que prodnz o s:t
m:•t<~U-'<' pelo e~cam•lO a idéa mal comprehendida 1 Iario bar:tto; levanta-w l10je no espírito credulo U(l 
ou !11<11 re:tliz;,da. l~rn minha opiui:io, porém, Q 

1 
irl:mtlez a mesma revolta que se levantou cont!'a 

sem di,:'imu!<~•· o erro cmum..ttido,. o homem de 
1 

as machinas em outros tcn:tpos (.-tpa1·tes). . 
es1ad,1 •JIW ,,flontam•·ntese nbalan~~Otl a es>a e111preza 1 Os nobres deputados ll'lll podem trazer enmo 
mostrou uuta pr.wit.lcncin digna de respeito com- l argumentos os preconceitos t} os prl'jnizos popn
quunto :•s su:•s iutlmt:õe,- fos5em coutrariadns na I lares. Pnrmantier, porqu•3 quiz introduzir !ltl 
prati~·1. E' cerl•J que niiu ha tnlYI:'Z nt~mundo uma I Fran\;a a cultura da batatn, esteve em risco de 
raçn mais llCti\':t e inlltistrio~a, mais amiga de · moner. 

~ ~ .. , - . 
.,. " , .• • , • • "' 1, • • • • . , •• R. • E f.! C !O DOS :SANTOS :- erman her na(• 
,enilt• .. a .1~1:; llltJIO~ de :o•mha. ,\\ td.l,dO que a la~a n'l:'CCll com 0 ano-uJo facial do ~h'1n1 
chmo-mdtarw. · i ' · · " ' ( · 

• lslo se demonsll'<-' pelo f;1cto singulal' llC f a- 1 9 Stt. )1o_nEIRA ~E BARROs ( m~nistro de estra!t
milias chinezus CtHnpo~tas de 17 ou nwis pcs~o:1:; ) Ul?tros) :-Isso nao tem rei<Jçao com a qucslao 
tirurem- u sua subsi,tcncia de Ultl<l hectara de ! (Cru:.~m-se ap(trtes ). Peço ao~ nobres det u.tadv~ 
terra. sem nc·nhum outro rPcurso externo e sem i que nao me Interrompam; nao posso eontmuar 
omrá· indus1ria além da fnbrit:H~i\o d\.\' alguns ! desta maneira. As prevenções que !evantmn contr;t 
c:;tufo~ ele algodão. Apewr disso :1 é~tatistica 'falia i os _chius ~er<~m-se em uw.IOI' escal~ contra as rua
em st•u f;,vor. A' su:1 iuflu~ncia e ao ~eu traiJalho , c!unas, diZia eu, e pela mesma razao. 
devem a prospet·idade de que gozam as possessõ,,s ! Pela leitura que atabo de fazer se verifica .. ainda 
colou iaes ela Inglalerr:l. E111 toda a p:~rtc aonde 1 q ne o chim núo útí prova da immoralidade quo os 
a sua aeth-id.ade ha sido empregada, como culti- ! nobres dcplllados tem apresentado, pois pelos dado:; 
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Sessão em H de Setembro de ·1879. 9S 

cstatistievs do estado da California, se vê que em 
~783 senten!:US dos tribtmaes, apenas :L tiS tinham 
sido lavradas contra chins, sendo a maior parte, 
de muiMI"es de má vida. 

O SR. GALDINO DAS NEVEs :-Elles não levam 

O SR. FELICIO no:; SANTOS :-üs vicies não os le
vam a cadeia, levam-nos ao ho1>pital. 

(Aprlrtes). 
Este phenomeno que acaba de a ponta r e mcon

test:wehne"nle um ddeito desta immig•·ação. A tal 
rc:;peito vou ler ainda. o relatorio do nosso repre
.seutante no Perü. 

l.,!uanto aos resultados obtiilos com essa coloni
zaçúo acrescenta o Sr. Mello Alvim: 

• ... Jlosso portanto ::tcrescen ta r que, encarada 
a quef;t~o por seu l<1do puralllente material. o do 

u • • • • • 

t~>.st:rvel vantagem para est..: paiz a imm.igruçiio de 
t·oolies • · 

• Com eifeito, todn~ a:: inllul'ltt•ias, e em pnrLicu-
:1 •• g k u a, e 1 avamá mi g-
braços, mesmo untes da emancipaciio dos esc1·r.vos 
em i855, reanimaram-se c alnrg-~r:nn-se rnflirla
m ·nle desde que romerou o empr,•go daqudles 
trnb··lhndore~, chl'g:IUdo a um g-ráo do prusperi
dad'J de que j:imnis hou,•er:l exemplo no paiz, so
bresnhindo o increlnf'nto e :1perfeir:oarnento da sua 
,,roducç.io Sllcrh:u·ina. hoje de pref,·.rencia aceita 
''m quasi todos os mercados do Pacifico. 

• E', porém, como acima disse, nos centros 
JiOpnlosos onde mais se mani f,·stou a activid:•de 
e o eng-enho do elemento chim. Em Linw e em 
toda!': as ~·rincipaes cidades pernanas, por toda :1 
l!art,•, desd~ o interior d<~s mais opulentas habi
taçõ·~s até as mais intimas profissões, encontra-sP 
ves igio da r.olonin coolie, que, apezar das mise
r:rveis condi~;õús em que foi, ainda ha tão p .. uco, . . . .. ~ . ., . .. . . 
munopolisndo o pequeno commercio e chegado 
mesmo á estabelecer grandes ca::-:-s com rehu.:õ•·s 
d.irel"ta,; com a China, donde importam valiosus 
productos. 

• Desfalcada da parte feminina e reougnandn, 
_~>i: lo v: dor moral da casta, o seu au;rmen to com 
as outras raças do p:tiz, ~ó póde ser mantida pela 
continua e incessante importação. • · 

A introdu(·Ção pois dos chins só pode ser j!ls
tifk<1da 1wla falia aiJsolula de outros hr:•ços. 

Não é colono no sP.ntido proprio da palnvra, e sim 
milra machina Otl instruu.ento animado de t1·aba-

lho, cuja importação se antolha como a mnis pratica 
e mais adequad<t á natureza da cultura e clima 
intertropicaes. 

A opini5o emittida perante o congres!'o :i esse 
respeito pelo Dr Palncios,ministr·o do go·rerno desta 
ne .• ublica.aliás em tudo cuncoi·de m 
de expender, é a ~eguinte : 

• A immigraçiio ;osiatira, por suas espeeiaes con· 
diçües, niio produzitt nem produziria, ainda que 
con muasse em argas proporçoel' os apet1c1 os re
sultado5.- Não é imn;igrac,:ão colonizadora e ~om 
isto Lem·se dito tudo. Contrntem o~ lavr:•dures 
e~~e~ elementos do trabalho, ajude-os o governo, 
como é de seu dever, e ol.Jter-se-ha corn is::o um 
resultado importanLe, ~em duvida, porém, relati
vamente pelJUCDO; impedir-s·e-ha 3 ruína dn va
liOSa lavourn da costa, mas nüo se augmentarú :t 
POiJUl:lÇão do paiz nas condições de uma boa co
Ioni zaçãu. 

· Estes defeitos que ac:tbo de apontar na immi· 
grM;:io c. h i neza siio respostas peremptoriM :ís pre
venções :~qui manifestad:~s pP.Ios nobres de~:~utados 
de que ella venll:~-no~ mungolisar. A transfor
mação de r~u:a pois que SS. EExs. temem per
mittam-me rlizer-li:es, não tem em seu apoio ao 
menos as condi1·ões de vernsimilhança. 

Nem as condições apontadas, em que se ope1·a 
t-sta immigrnção e nem o tempo autorizam tal upi
ni:io ou conjedura. 

a prr nCJ p10u nos s!ar os- m os, e em pe
quena escala em i~48, e continuou nos 30 annos 
s.eguinte~ se~pre ~os m~~mns termos. Ora, n~ste 

. .. . . .. 
tailo da união de duas raças differr:ntes, quando os· 
cltin:; n'iO fosst•m como s~o refract;Jrios á 1iSsimi
lação com '>S pov. s pnra cujos paizos immil!r:1m. 

Reconhecidn a ap!id:,o dos chins {'ara o tr;tbalho 
que precisamos, e contest<tdas as arguições f itas 
contra t•lfes, me rest:tria. exltminar si convém ou 
não auxili:tr a gr;mde lavonra, fonte qu:t~i uuica 
de nossa!' rendas. hsn, porém, me parece rlhpPn
savel fallan.do n uma. camara illustrada cumo 
esta. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS :-E' preciso que seja 
para tt pequena e pa~·aa grande lavoura. · 

O Sn. :M:OBEIR.\ DE lhnr..os (ministro de t>stran
gciros) :-E:ssa é outra qnes ão, e cu não posso 
entrar nella agora. P~rguuto,po ém o que entende 
o _r~übre deputado por pequena lavoura e que :.~u· 

O SR. FEr.ICIO DOS SA:ST(IS :-E' a lavoura ào 
bt':tço livre. 

O Sn. MoREIRA DE BARROS ~ministrfJ de estran
geiros) :-Essa para se constituir só precisa de fa
cilidade na acquisiçiio de terras, e ui nu uem dirá 
que llle f::lta essa conJirão. Outrt•S auxiiiús, como 
racilillau de communic:~çõtJs, etc., são ne·cessida
des geraes. 

Notarei de passagem que entre nós p~lo facto 
da ooucurrenci:.t no trabalho, e :;em a vantagem de 
salario, têm-se alimeuLado prevençõcs,sinão l:erios 
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96 Sessão em 1-1 de Setembro de 1879. 

dissentimentos contra a melhor das immigrações,a 
portug-ueza; que se recommenda pelo seu amor ao 
trabalho, grande espírito de familia, economia e 
sobriedade ; e por ser a que melhor e mais facil
men~e se assimila a noss~ populução pêla circum-

- "' ' religião e ser emfim aquella da qual descendemos. 
Não admira pois que se dê ao chim as quali· 

dades mais o ostas. E menos se com rehende 
como estes trabalhadores que na concurrncia têm 
a força de monopolisar as diYersas occupa.ções 
dos jornaleiros, porque reuuem as diversas con
dições de diligencitt barateztt e perfeição no tra· 
balho para se fazerem preferidos, ·possam accu
mular todos os vícios CGnhecidos que na lingua 
popular, são filhos da indolencia. 

O Sa. FELicro nos SAl\"'l'OS :-Combinam-se per
feitamente ; basta o chim exigir pouca subsistencia 
)ara oder lutar vanta·osamente com outro ual-

quer trabalhador. 
0 SR. ~fOREilL\ DE BARROS ( ministro de estmn

eii"DS ) :- Com pouctt subsistencia nl'io se óde 
ter o vigor necessarw para utar com tra ai m
dores em melhores condições. 

O Sll. FELICIO nos SAz.."'l'os :- E não têm. 
O Sn. 1\IonEIR.\ DE BARROS { ministro de estmn· 

geiros ):-Então não podem alJsorvcr o trabalho 
dos outros, não podem mon0polisar. O monopolio, 
ou se dá por for~a maior, por imposição, ou se dá 
por concurrencia. Si o chim na concurrencia mo
no polisa o trubalho, elle está por força em todos 
os pontos supêrior a todos os outros trabalha· 
dores ; isto é uma condição indespensavel. 

Vou concluir repetindo o que tenho dito : que o 
n-ovcrno rocurtt no trtttado com a China facilitar 
a immigração de trabalh:tdores êllinezes que ve
nhum auxiliar a grande lavoura. 

O Sn. GALDINO DAs NEvEs :-Mas não or conta 
do go-rorno. · 

O Sn. l\IoREnu DE BAnnos '(ministro de estNtn· 
geiros):-Ccrtamente que não. 

Este emprchendimento nfio traz como opposta 
n exclusão de nuxilios :) cotonizaçfio. A prova estã 
em que ainda nos jornaes de h ontem foram pnbli
cadas ordens do honr~do Sr.minstro da agricultura 
p:m:t facilitar a vinda de colonos allemães ; iguaes 
providenci:.1s se têm dado em relação aos immi· 
grantes. portuguezes. 

O governo não se descuida por fôrma alguma 
desta necessidade do paiz, e ha de em tudo quanto 
estiver ao seu alcance e com os meios que lhe con
ceder o corpo legislativo continuar a promover a 
immigração. 

(Trocam-se al[IUn,s apa1·tes.) . . -
póde vir o seu descredito~ nós procuramos esta-

. belecer a immigração chin~za nas melhor.;s con
dições fazendo um tratado directo com a China 
para que os seus nacionaes tenhum uqui um con
sul que os proteja, que informe ao seu governo 
do modo por que ellei: são tratados. 

Nestas con(lições não quiz o governo aceitar os 
intermediarias e nem fazel-os vir do Perú, da 
California ou de outras partes. 

O Sn. GALnrxo D.-\S NEvEs :-Por que não procu
rou fttzer o tratado com o ministro chinez em 
Londres"! 

0 SR. MOREIRA DE BARROS (ministro de estmngei • 
ros) :-Tentou igualmente isso. O governo bra
zileiro, deu ordem ao Sr. Penedo para que se en
tendesse com o representante da China para fazer 
um trat~do alli, e ser :~penas sujeito á ratificução 

O ministro chinez respondeu que não podia 
tornar esta deliberução, mas que se promptiticava 
a transmittir ao seu "'OVerno este desideratum do 

· governo brazileiro, e telcgraphou para a China 
neste sentido. As ultimas informações que i6ID03 
são: guc o governo chinez não fez ainda nem 
está disposto a fazer tratados fóra do paiz ; rece
berá, porém, os enviudos brazileiros si o governo 
brazileiro já tiver iniciado a missão. 

UM Sn. DEPUTADO :-Nisso elles tem razão. 
O SR. 1\IOREillA DE BARRos (ministro de estran· 

geiros) : -Vêm pois os nobres de}mtados que o 
n-overno tem andado neste ne"'oeio com muita ru-
encia, procurando tudo conseguir com o menor 

dispendio. 
O SR. GALDrNo DiS NEVES : -Quem suJJe si elles 

pensam que nos somos ar aros . isac as . 
O Sn. MoREIRA DE BARRos (ministro de estmn

gei.ms): -J~ pedi uma vez licença ao ~olJre de~u-
• 

co-lhe de novo para não acompanhai-o agora. 
· Os nobres deputados, em resumo, tem sido o 
éco de todas as opiniões infensas aos chins, não 
tem vindo discutir este assum.J;ltO com o espírito 
de imparcialidade que ellc exigw. (Não apoiados). 

SS. Exs. tem-se identificado, tem-se instruido 
sómente de tudo quunto se tem dito de.: máo dos 
chins, mas pelas considerações que jii. tive a honra 
de fazer, e tomando o exemplo de nações mais ei · 
vilisadas ou tão ci-rilisadas como o Brazil como a 
Italia, a Inglatcrrn, a Hespanha e n França, jul· 
gamos do nosso dever facilitar a acquisiç:ão destes 
trab<tllu~dores p:n·a nosso pn.iz. 

' ( ' 
seguinte: reconhecendo que a immigração que· 
continumnos a faV'orecer não aproveita á grande 
cultura ; e que a colonização que continuamos a 
auxilinr não lhe é sufficiente ; procurmnos os cbins 
para soccorrcr a industria mais importante do 
Brazil como elemento da trasiç.ão porque atravessa 
o trabalho cscrayo ; mas si os nobres dQ"putado~ 
com o alto conceito que os distingue apresentarem 
cousa melhor, nós a aceitamos. 

VOZES:-Muito bem! 
A discussão fica adi3da pela hora. 

SEGU~DA rARTE DA ORDEM DO DlA. 

. Entra em 2." discussão o orçamento do Impe· 
1'10. 

O Sr • ..Joaquim Nabueo: ...., Vamos 
encetar hoje, senhores, a discussão do orç.amento 
do Imperio para o exercício de 1880 á 188:1.. Desejo 
perguntar si é uma discussão séria (Reclamações). 
Desejo saber si ha nos dez dias da prorogaç.ão 
tempo para discutirmos as despezas das sete re
parti~ões de Estado e a receita gerai do Imperio. 
Materialmente isto não é possivel. 

O Sn. ZAMA:- E' nosso dever discutir senw· 
lhantes muterias emquanto estivermos funccio-
nando. . 

(0 Sr. Buarqtte àe Macedo entra no 1·ecinto.) 
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Sessão em 1-1 de Setembro de 1879. 97 

O Sn. JoAQum NAnuco : - E~timo ver presente 
o nobre relator. Senhores, vós já votastes parte do 
orçamento quo hoje vos é apresentado. O orça
mento que foi para o senado não abrange ~ómentc 
o período regular, constitucionql, de um anno; 

m >1 • • z • adrlicionaes o rimeiro 
semestre do exercício de i880-i881, pnra o qua.! se 
vos pede agora uma nova lei de orçamento. 

Votnst.es um orçamep.to .Pn··a 18 mezes, por C?l}- ' 
(. ( ,::,~,.; ... 

de :1.880-i88i já esgotaste,· a vossa prerogativa. 
Para que pois este novo orçamento ? 

Deuwis, senhores, é evidente que se trata de uma 
discussiio provisoria, se-m fuluro, sem proba h i! i
dade de seguir o curso ordinr.rio das discussõc5 do 
orçamento. E' uma f]iscussiio á cspern do voto do 
senado. Si o ~enado admittir os"vossos dezoito 
mezes, ou mesmo sem admitLil-o, si houver fusão, 
o governo fará retirar du ordem do dia o no\o pro
. . · · a · s r.ddilivo iauf.llando o 
anno financeiro ao civil, com prejuízo, como 
mostrei quanto ao augmcnto de seis mczes do pre
c~ito constitucional da lei annna. do o!oameuto, 
uu c., o (. -

vocar uma sessão extraordinaria para Janeiro, pelo 
menos de quatro mezes, para ter o orç~mcnto de 

·c: ·., • • t do re"'nlarmente. 
Sendo ns~im, senhores em caso algum, o presente 
projccto de orç:Jmento seguirá os tramites ordina
rios. Mns si o. que se quer é cumprir o preceito 
com:titucionnl discutindo em tempo o segundo se
mestre do futuro cxereicio, isto é, o ~cmestre de 
Janeiro a Julho de :1881, porque, desde que a pro
posta fai :.tprcsent:Jda pelo ministro da fazenda em 
l\faio ultimo, durante toda a scs;:ão não se iniciou 
a discuss3o do orçamento? O que tem fdto a 
commissiio que não tralou de collocar na ordem do 

w o seu parec r . 
O Sn. z.uL\.:- N:ío é a com missão de orçamento 

que d:í as ma terias para t1 ordem do dia; é t1 pre-

Sendo esta discussão uma simples ceremoniD, 
uma formalidade constitucional, só me resta agra
d.ef!_er essa ~pportunidadc qu~ se offerece ;i oppo
Siçao para amda uma vez explicar-se per~mte a ca-
mara e o paiz. · 

espíritos, e do abatimento que snccedeu :\ arritacão 
da tribuna, ha para esta camara, condemtfadi a 
ser disso!v!da, a convicção de que a divisa do 
no re mm1s ro a azen a- es, non ver a
afinal venceu e triumphou. Palavras. qu:llque; 
que srja o cunho de experiencia c autoridade que 
e_ll?-s tragam, qualquer que seja a importmci:J po
IJtJCa dos homens que as profirnm, niio tem mais 
valor algum; estamos no domínio dos factos co:J
sp.ma~os. Vós f;! reis to~av~a, um esforro de pa
Cicncw para onv1rdes a J ustific::u:;ão da nossa. con-
ducta politica em frente do gabinete. · 

Talvez não fosse dito :Jinda, mas dos nossos 
~ . . . . 

v.e~cer grnndcs -~c~istenc!as_, p~;a' dar1~10s á oppo
siruo, que uns diZiam exislir e outros negavam, 
nesta cum:Jra o caracter a direc ão a fórma c ue 
ella assumiu. Pela minha parte antes de dnr um 
pnsso it frmte nas fileiras do partido liberal, con
t:csso que.l~esitei muito ; esse iXlSSO que nós demos, 

' Senhores, desde que se conheceu c tornou-se 
ciDra a política do gabinele de 5 de Janeiro, o p::~r
tido libral rrpresentado nesta camara devera por 
uma acç.iio unanime, por uma aillrmac:ão dos seus 
princípios, impôr a esse ministerio ou que se re
tirasse ou que puzessc a sua política de accõrdo 
com os princípios do partido. 

O partido porém não fez isw ; em vez de exercér 
uma pressão salutar sobre o miuisterio, consentiu 

I o • o • o o 

... . ... ' 
lihc1·d:Hle de acrão, neces~nria aos pnrtidos de 
opini~o e movimento, aceitou, senhores, >ós o 
sDbeis como seus. os com womi:>sos os 1re on-
coitos, os escrnpnlos de que o minist0rio é o rc-

0 Sn. JoAQur:.r NAncco:- A responsabilidade da sult:.tdo. neccioso de pt~ssar rapidamente pelo 
commissão não se limita a organizar o orçamento, poder, cansqrlo da opposição, o partido liberal 
mas a fazer. que seja d. iscutido c Yotatlo em tempo. 'i preferiu acreditar no. s que j. ulgaram :.t sor1c da 

O S B 
)J . w· . d situaçlio ligada -:i do ministerio, a acredilar nos 

Il.. u.u:QUE DE ACEDO.-- ao apow 0 • que tinham conllan<:a nas idéas c nos tlrincipios, 
O Sr... JoAQUDI NAnuco:-'- Qusl é o dever tla I que nós represent<1lllOS. Os homens lll!li~ emi-

commi~são, no caso da mesa preterir a discnssão nentcs do partido resignaram -se a supportar o 
do orçnmcnto, para salvãr a sua respon~abilidade? j gabinete, muitos entenderam que á todo teanse 
E' e~igir perante a cnmara que elle entre na ordem cn~1e_ria ~ust?ntal-o, ·yiram nelle a inc,nrn~çiio. da 
do dw. 

1 

ekt~ao d1rec~a, c asstm, senhora:::, ~te ho.JC ve-se 
o sn. z.uLI.:-E' direito de nós todos. o partido pres.tanuo :::eu apoio a~ ~1jn~sterio~ ao 

. . . . passo o que p:.uz o condemna c a opmwo msurgc-sc 
O Sn . .ToAQUEII N,\Buco:-E' dtrcito di.l nos todo:, l contra cllc. 

mas é o dever da com missão de orç:Jmento · Sim, s'"nhores, desde que os homens mnis nc-
c111 Sn.. DEPUTADO:- Et•a o dever do v. Ex. . lflVeis do p3rtido tinha:-11-Se resignado a a'ioiar o 

se trntou dii prorogativa do or-çamento, qne :1 com· 
missão nos dissesse o que h::~via sobre o ruturo or
ç::~mento de i880 a :1.881? Não figurei a hypothcse 
d::~ recusa do senado? Como quer que scjn, sc
r..hore~, a presente discus~ão é apenas pí."ovisoria, 
e eu deyo considcral-n como umn occ.:~sião que o 
governo nos offercc.; pnra di.scutirmos· a sua poli
fica. Por esse motivo afasto-me da obri~aç5o que 
até hoje me impuz de só discutir as ma terias postas 
na ordem do dia e prevaleço-me do costume de 
discutir-se política ger:Jl, no primeiro nrligo da 
lei de orçamento. . 

A. {3.-TOlrO ''. 

ministerio; des1lc que alguns mesmo entêndinm 
que era um cvcr para r.om o partt o e ate um 
dever de! patriotismo snstentar o g11binctc, os IWU· 
cos que sahii'am da mnioria :::a h ir:.tm :'cm·espcrança 
alg-uma de poJer :1ctu:1r sobre n pnlitica do g::~bi
nctc, c muito menos de poder deerubal·o. 

Nunca esteve nas v:ist~s da opposição, naquillo 
que acredit:1mos ser as nos:::as possiiJilidades, der
ribar o !)resente gnllinete. Support;\do pelo llartido, 
reprPsentação das forças do parlido, o ministcrio 
de 5 de Janeiro devia contnr com a opposição dos 
poucos dos seus co-rcli.;ionarios que se afastavam 
das fileiras da grande maioria que o ::~poia ; mas 
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98 Sessão em -11 de Setembro de ·1879. 

não tinha a rece:ar essa opposição, quanto a sua 
vida. nem quanto a sua politica. _ . . 

Se.mpre entendi, senhores, que a acçao d~vta ser 
unanime que a cnmnra dos deputados ele1ta velo 
partido, 'quando pela,. primei r~ vez s~ achau em 

te o " 1 in te de · de Janmro devia ter a co-
ran-em o dcsinterrsse di! dizer ao minisle!'io: -Nüs 
pr~cis~mos de seguir uma politk:1 vcrdadeit·:Hnei~tc 
liberal, prccis·nnos de. noss;~ l1her.dade de ac~ao, 

• ( ":s ~ ·( ' • .. • s . ;:; -
signeis a sahi r> ou que vos SUJei tet:;. _ 

Semnre entendi que devia ser est::t a acçao nna
nime do partido. Prev:alecetam, yor6m, oulms 
conselhos· o que aqm se passa nao tem o eunho 
da unanin1idade, que resulta da idéa pela qual se 
está associado, e o g-abinete pôde prolongar até 
hoje a sua c-xistenc-ia. . . . . 

~Ias o que tem feito o actn~l mm1stcrtO d~ ~l
tunc~o I iberal? O que tam· fe1to o actual lllllllS· 

... ' ' 1 > d , ) s ·ta ·i "' 
Nilo é um long-o rctro~pecto, c todavia a sitna

c~o parece esterilis<'!d<l. 
Está na administração da guerra nm homem 

feito na adminlslral{no da m~rinha? Eeonomias. 
U)r Sn. DEPUTADO:- Fique isso l1em consignado. 

Economias l 

O Sn. . .loAQum NAnuco :-0 que temos feito quanl0 

á administra~ão da .i nstiça? 
o Sn.. ILoE:rosso DE AnAuJo :-Temos feito jus

tiça. 
O Sn . .ToAQUJ:.\I NA.nuco:-Te:no:: feito ju~ti~n, diz 

o meu no Jrc eu eg-a · t ntu w.e . no re lllllliS ro 
da justiça tem-se distingllido até hoje ... 

O Sn.. ~.IAXOEL Peono :-Pela habilidade em 
su 11'. 

O Sn. JoAQUm NAnuco:-... pela lei de pen:JI_itlatle 
contra os escravos e pela luta contra a magistra
tura. Senhores. n situaeão comcçotl infelizmente 
lutando contra· o habeas-corpus pela prisão admi-
nistr~tiva. · 

U)t Sn.. DEPUrADo:- Isso é com o ex-ministro da 
fazenda. 

O Sn. JoA.Qum NABrrco :-Muitos actos do nobre 
cx-tninistr(J têm siclo impugnados por nc.is; a 
dissolução da camara, por exemplo para fner- se 
a emissão de papel-moeda, como pó de ser defend~d~? 
Nós por vezas a temos atacado. O nobre ex-mmts
tro pertence á opposição, mas esta nunca aceitou 
a responsabilidade dos seus actos, como membro 
do crabinete. 

O Sn.. RonmGuEs JuNron:- A camaraaceitou-a. 
O Sn. JoAQum NAnuco:- Estou fallando da 

opposição. 
O Sn. ZnrA:-0 chefe da opposição, o St'. 

:Martinho de C:~mpos, apoiou sempre o Sr. ex
ministro da fazenda. 

O Sn. ANToxro DE SrQuErn.A:- A opposição ·ao 
nobre ex- ministro da fazenda é hoje maioria. 

O SR. GALDINO nAs NEvEs:- A' excepção deste 
seu criado. 

O Sn. Or.EGAnro:-Mns o que tem o nobre mi
nistro da justiça com isso? 

o Sn.. JoAQoDr NAnuco :-Estou discutindo o que 
o partido liberal tem feito em relação ás grandes 
administracõcs do Estauo; e, tratando llll justiça, 
~ ..... : ( • .. ,t. , ( ús b rn ias 

da liberdade individual. Os nobres deputados 
sabem qne o llabects-corpus está no programma do 
Jnt'tido · uanto á ri ã i vi · · -

cão ncalwr com clla, aspiração que no programma 
faz parte da reforma j udiciaria. 

~Ias, quaes são as medi<las do nobre ministro da 
Justiça? E' essa lei de. penali~ade contra. os es
ceavos, projecto de lei rg1c fot conc1cmnado pelo 
nobre presidente do conselho no senado, quando 
disse rme essa prisão rc<luziria forçosamente o es
cravo; nu fim de poucos nnnos, á morte ou <\lou
cura. Seria possível de:1ois disso que nmn camara 
liberal votasse nm gcnero ele prisão que podesse· 

, , , • ::s a p na e mor e 
disfarçada"! 

Qnncs silo os outros actos pelos quaes o minis-
tcl'iü ch · 1 i , ~ · : ~ · 
conhcr:ido? S5o as tentativ:1s que o nobre ministro 
d.1 justiça fez contra o poder judici::trio; foi o de
creto tle :l.G ele Novembro e as complicações que 

,i uac~o. 
A p,1s!a do Imperio era a pasta cÍ:ls reformas. 

O partido liberal vinha da opposiçiio com as idéas 
do scn programmn, idéas reproduzidns, alarga
ela~ pela imprensa do norte c do snl, que, :10 re
pelir o pensamento da imprensa da curte, esten
dia c nmpiiava o campo das aspirnções liberaes. 
O nobre ex-ministro do imtwrio fez reformas 
acliantadns quanto ao ensino publico ; mas essas 
rerorm:1s, que ernm em p:-trte a consagração do 

l'ilCÍ. . •1 ~ . . • 

pcn~avarn a formula do juramelltO CUlholicO, e da 
liherdnde de ensino. nüo fo:·am feitas de modo a 
resultar em dill'nsiió, mclhol'<lmento c progresso 

< • ~ me~~~ ru) ica no p:.11z c em par c ll<.IO po-
deram ter execucão. 

Touavia, é preéiso confessai-o; onobre ministro 
rlo i!ll]le:.-io entron com aspinu;ões de reformas, 
com a idéa de fazer algJulla cousn em favor do pro
grnmma que clle tinha uefendido ; mas o nobre 
ministro foi sacrilieado porque nesta casa usou de 
algumas ironias contra o senado. Não faltava ao 
senado nada mais sin~o o holocnusto de uma vi
clima ministerial pura dar ao nobre presidente do 
conselho a lei eleitoral ! Quanto ás grandes 
rcfnrm:1s que deviam dar o cunho ú siluação e que 
quasi todas, pot· assim dizer, de v iam correr pela 
pasta do Impcrio, temos visto o nobre deputado pelo 
Amazon::~s cancar·se, fatigar-se para poder obter 
algll!na co usa em favor da liberdade do conscien
cia e dn seculnrisaci:io dos actos civis, e todavia nós .. : . 

' . ' por todas as consciencias verd:1deiramentc Jiberaes, 
não f:1zem parte do Jlrogramma do gol'erno, nem 
mesn1o o preoccupam. Isto é o que temos feito na 
pasta do Imperio. 

Quanto :í repartição da fazenda publica, já mostrei 
como se succederam, sob o mesmo presidente do 
conselho, dons ministl'os de vistas inteiramente 
oppost.1s. E' impossível conciliar a IJOlitica finan
ceira do Sr. Gaspar Martins com a política finan
ceira do Sr. Alfonso Celso; e entretanto ha um 
ponto da união entre clles, que é a presença do 
mesmo presidente do (;Onselho no gabinete. Nos 
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Sessão em ·1 i de Setembro de 1879. 99 

pontos mais vitaes, nos pontos quo alfectam o crc· 
dito publico, e, pot· assim dizer, a honra. da nação, 
o nobre ministro da fazenda diverge cssenoinl
mente do seu <Jntecessor; e com tudo está no 
mesmo gabinete. · 

uer-sc ::\l.l'!lllen a1· as on es e pro uol}ao por 
meio de auxilias ú lavoura; mas, como quem tmn 
na mão os cordões da bolsa, é o ~~_!)re ministro 

' auxilias á lavoura; a voz que se ha de ouvir mais 
ha de ser for~·osnmen te a sua. 

1\Ias, já que ni.io se pódo augmentar as fontes de 
producção, tratemos de fazet· descer no3sus dcspe
zas ao nivel das força~ tributurüls do puiz p~1ra que 
não continuemos no escandnloso sy;;iema de de(icits 
permanentes. O mini;;tro da fazenda não lem tido 
outros recursos sin~o os emprcslimos. O emprcs
tímo que tomou primeiro a feição do p:~pel- moeda, 
vendo· se então uma situaeão liberal dissoh-et· uma 
camaru · }"l!ll'a cmittír papel-mocua. O cmprcstimo 
que tomou em seg-nnuo lagar a fúnna de apolicus, 
d~po!s a fót·1nn de ~'mds ern outro c por ultüno li 

:"' ... ' 
cessão feita ú estt·,,da de ftJrro do J.>aranú não é 
sinüo um empre~timo externo a 7 °/o (.tlpoiwlos 
da o o ir:ão • mo o ministro da fazenda não 1ódc 
augmentt1r a nossa renda, deveríamos fner córte~ 
nas nossas despezas que mostrassem ao mutHlo que 
estamos coa vencidos de que é preciso a todo custo 
equilibrar a dPspeza rwm a receita. 

Denunciamos, entre outt'as despezas, ns das es
trada:S de feao que o nobre presidente do conse
lho mandou fazer por sua conta, sem autorizaçii.o 
legislativa. 

0 ~R. THEODORETO SOUTO: -NO que fez muito 

O Sn. JoAQUIM NAnrco: -Essa é a theoria da 
dictaclura, é uma theoria q_ue p~~ nas mãos de um 

I ""' • ~ .I ~ . 

' - " de nós, o direito de fazer e:;tradas ele ferro por sua 
deliberação e á custa do thesouro publico. 

Quanto ú p:1sta ·.da agricultura, seria longa ;;t 

lista dos· dissabores que a admin istraçiio das obras 
publicas e da agrit:ullura, no uctual ministerjo, 
tem causauo ao paiz. Quando sulJiu o nobre pl'e· 
sidente do conselho, a sua primeira palavra foi, 
que o governo estava disposto a não permittir que 
se apressasse de um dia a emancipação dos es
cravos. Esta promessa era para trauquillisar a 
quem? O paiz estava em sobresalto? 

O Sn. IGNAcro ~lAnTINS: -Estava. 
O SR. JoAQUm NAnuco:- Si espalhou-se que 

íamos tratar da abolição immediata da escravatura, 
o governo podia dizer que não a. faria em caso 

"' · m ·incul11r-s o · a -
gramma esclavngista,é promessa incompatível com 
a evolução necessaria. da idéa liberal (.4.poiados da 
opposi!:à?). · 

Um liberal não póde demornr, nem um minuto, 
o grande dia da emanci~ao;iio (Apoiados). 

O nobre presidente do conselho convocou depois 
o celebre congresso agricoln, que não teve por 
:fim sinão recommendar a iutroducção dos chins. 
S. Ex. não duvidou pôr a situação que ia inau
gurar sob a egide da escravidão, e ao mesmo 
tempo identificar o partido liberal com o seu pro
jacto de mongolisar o paiz. 

E, possível que eu me engane, mas não quizera 
que pesasse sobre o P.artido liberal a responsabi
lidade de ter sido o iniciador dn invasão chineza. 
Ah;m disto, tivemos " contrato do Xing-ú, monu
mento da liberdade de commercio, que está no 

' " Nüo ha muito tempo gue se abriu o Amazonas 
ao commercio do mundo ; em vez de conlinuar
mo:S no~ sentimentos rvenero;:os d 
em vez de tOt'Uar livre a U:tVl'gllÇZlO de todos OS af
flucntes do Ama.zeuas a todas as bandeiras do 
mundo, en~ loc~a u sua parte n:.IVefpvel, tomamos 
um valle mtc1ro e damo!-o de [ll'esentea quatro 
IJU cinco inuividuos para explot'<:t· á sua vontade 
os innumeros productos de uma immensa região 
ucseonheci da (Apoiados). 

Vimos mais, senhore~, abortar o ensaio da co
lonização russa, desse unit:o esforço de immigração 
cspontanca para o paiz. Vi:nos frustrada esta . . . . '- . . . 

(. l • t .... l ~ • • 

o g-overná tenuo os ollJos YOllatlos para' :1 A~ia, 
não os lJÓclc ter ao mesmo ~,-mpo voltados para a 
Euro la. 

0 Sn. GALD!i\'0 DAS NEVES:-Oiba para traz (Riso). 
O Sn. JoAQun.r K\uuco:-Ponrue um governo 

nue c uer no eulono um trabalhador em tudo i o· 

:Jo negro, foi o nobre prcsiden te do comelho quem 
disse que os nossos fazcndeil'Os não sabiam tratar 
com homens livres: um governo que quer isto, 
quando se trata da substitniríio do trab(ilho escravo 
velo trabalho livre, nilo póclc ter confianl}a, não 
pót1e ter fé no tt·ahalho livre, c cmquanto não ti
vermos fé no trabalho livre nunca o 11roblema 
da immigração :;erá resolviLlo, nem ella affluirá 
para o nosso p:liz. 

9 9ue. rC'stn Jltl Jltlsla dn agricultura :.~l~m desses 
C" • ~ ' (. :s 

monopolios insustcntnveis, a!l'•m d1!sses contratos 
le,:ivos, nlém desses colonos cbins, além dessa 
Jromessn de m;!l1tet· a csaavid~i ? cu t 9 
Isto L em siuo a pastn da ngl'icul turn. F:.1lta -nos o 
que? Os auxílios á lavom·a, postos actualmentc 
sob a protccçfio. não do g-niJinel<\ mas do nobre 
deputado pela Bahia, do que não quero occnpar-me 
neste momento sinão Jl:ll'a fazer esta obscryação: 
os nobres depntauos c:>tíio cng-;mndos si suppoem 
que o gO\'crno farú alguma cotwl sob a f1írnw que 
elles preferem 6!11 favor tla Iavoum. Não creio 
que, com o deficit cxtraordinario que nós temos, e 
sem meios de equilibrai-o, seja o govcmo que 
deva auxilinr a lavoura; acho pelo contrario, que 
si a. lavoura é a unit:a industria deste paiz, e 
lavoura é que-pertence prestar auxilias ao g-overno. 
Os nobres deputados suppoem ver no nobre pre
sidente do conselho um novo Cincinnato que, 
tendo deixado o arado para tomar u dictadura, ha 
de lembrar·se, C?lllO ~lles que1:em,_da lavoura, mas 

c .:ê. .... ~. (. !Sl 

O quo o nobre pres1dente do conselho entende por 
auxílios ü lavoura, é somente a importação de 
asiaticos pm·a o Rio do Janeit·o c S. Paulo. 

'l'emos percorrido ns diversas p:1stns. Si tomar· 
mos ngora o que ni.io pertence á repartição de 
nenhum dos ministros; mas o que pertence á po· 
litica geral, o que se Yê? A política geral do gabi
nete est<i resumida em uma lei, na lei eleitoral que 
já foi votada. Niio me cabe agora discutir uma lei. 
que foi aqui obj ecto de tanto estudo e de tanta me· 
ditação ; quero apenas consignar um facto, a que 
já me referi, que é o caracteristico desta lei. 
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iOO Sessão em ·1 i de Setembro de ·1879. 

Até hoje todos os homens que passasem da es
cnwidão para a. liberdade, o que muitas vezes 
acontece em um tempo da vida que permitte uo 
liberto ter a•cduca.ção de um hemem livre, até 
lwje todos os libertos tiuham pela nossa constitui-
-o o direito de voto : o :wtid i e a.l ·etirbu-o. 

(N(io apoiados.) 
O Sn. ZA~IA :-Retirou-o, como?! Xão se en

contra no ro · ecto de reforma arli·'·o al(Tum ue se 
rellra aos libertos. 

O Sn. JOA·QUm NAnuco :-0 Sr. Dr. Liberato 
Barrozo apresentou aqui uma emenda constitucio
nal para reparar a omissão do projecto; pela lei 
eleitoral qnc votamos o liberto fica sem o direito 
de yoto (Não apoiados). 

Pela lei que votan.10s desappa.recem os votantes, 
ha ::;ómen:c eleitoees : as unicas disposições que 
foram rcY••gadas são ts que cst~o expressas no pro
. ecto de i e i. Assim ois os libertos ue ela 
constituiçtio nüo podem ser eleitores, perdc:m o 
direito de voto (Niio apoiados). 

E toda~ia,_ senhores, o programma d~ gab~nete, 

carece e que resumido nessa lei 
eleitoral. 

O Sn. JoAQum NAm:co :-Tem razão o nobre 
deputado üo seu ponto de vista. O projecto deve 
agradar-lhe porque não contém a. elegibilidade 
dos acatholicos. Meu nobre amigo por l\Iinas sabe 
quanto eu o aprecio por essas duas convic!;ões 
profundas que partili.Jo com S. Ex., e que o tem 
chamado por vezes á tribuna : a convicção que a 
mon~rchia lil.Jeral não só é possível, mas é ainda 
necc~sa~ia ao descnvo!vimento do nosso paiz, e a 

O nobre presidente do conselho com grande· 
antecedencia desma.scarou as suas baterias e inu
tilisou os seus meios de acção. 

S. Ex. com effeilo disse : si o senado negar a 
lei, ou si o ~enado adinr a lei, o governo disso!
' rit a camara ara fazer um a l 1ello ao aiz. 

Sendo as:;im, senhores, partidario como é o se
nado, composto na sua maioria de conservadores, 
que desejam .o engrandecimento .do seu pa~tido, o 

, 
conservador, porque o interesse desse partido 
não é outro sinão multiplicar as dissolutões, pois 
em· tant:~s dissoluções uma vez a sita:~ção ha de 
tropeçar e:ca 1r. 

Si o senado l)Orém quizer outra vc·z obter o 
f::.vor do publico, a. estima de seus concidadãos, e 
votar n reforma da eleição directa mas por lel or
dinaria, é pueril suppôr-se que o governo teria 
torç.a para. dissolver a camara c ::~ppellar para o 
pa!z: c0111 que bandeira? Com a bandeira da eleição 
directa? não, porque esta. vinha consagrada na lei. 
Com a bandeira da constituinte constituída? da 
con~tituinte a todo tr;1nse? dos escrupulos da 

. ' por tal fórma fatigados que não se póde obter casa, 
e difficilmentc se consegue dos mais dedicados a 
sua presenç:,, tentando depois de um pcriodo tão 
extenso de emoçües prolongada.s uma convocação 

u~r SR. DEPUTADO:- Isso todosn ós. extraorJinaria, uma nova sessão que succeda. ás 
O SR. JOAQUm NADL"CO :-J:í mostrei o que o par- duas tão agitadas que já tivemgs, o gabinete 

lido liberal tem feito, o pouco a que elle tem acha-se com a sua reforma, e talvez com a si
resumido as suas aspir:1çües e desejos, 0 pouco tuacão, com o partido, no melo de um desfiladeiro 
que elle se tem L·ncarregado por ora de desem- onde os senadores não tem sinão que rolar as 
penbar no poder; o que devemos então esperar pedr<'s para impedir-lhes a sahida •. 
do futuro? Como é diversa esta politica, chamada por ai-

A vida do minlsterio, e até certo ponto, segunuo guns a pequena política, esta política das trnnsac
se diz, a vida d<1 situação, está dependente do pro- ções, d:Js concessões, de outra que mostrasse ver
jecto eleitoral em discussão no senado (Apartes). dadeira comprehensiío das necessidades do nosso 

A situação niio é possível sem a lei eleitoral, paiz, e qne fosse bater ás portas do senado com 
nem o ministerio é possível sem a situação. Não reformas inspiradas nesse sentimento liberal, que 

~· 7 - "' .. .. . . . -1 .. 

dente do conselho tem dito varias vezes. brazileiros? Em vez de· estar calculando Yotos, 
Fui accusado, por ter dito que si o senado fizesse 1 em vez de estar discutindo em conselho, ha oito 

c sacrlficio dos seus interesses pai"tidarios, si se mezes, a estatística provavel dos senadore.; que 
eleyasse até aos princ.ipios que dovc ditar a con- hão de pas5ar de um lado para outro, c os pontos 
ducta de verdadeiros homens de Estado, e votas:;e de a;JOío que o Imperador póde crcar na camara. 
a lei eleitoral, sem a reforma da constituição, teria vitallcia; em vez de fazer acreditar pelo paiz, des
bem merecido da patria. moralisando uma instituição necessaria á marcha 

Confesso que qmmdo disse isso nüo tomei em e ao goveruo deste Imperio, que o senado h:l de 
consideração um facto importante deste problema render-se á vontade de quem tudo póde, como não 
]JOlitico da actua!iciade: as declaraçüc:s que o nobre seria outra a posição do ministerio, si represen
presidente do conselho fez a respeito da dissoluç8o tando as ~déas do partid?, e não alguns homens 
da carnara. desse partido, fosse bater as portas do senado com 
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Sessão em H de Setembro t.le 1879. 101 

reforma~ que corre:;poudessem ás verdadeiras 
aspirações do paiz "! ! 

~Ins a situação começou do mollo como se está 
~esenvolvendo perante nós; os factos que se sue
cedem uns aos outros não são sinão um collor:1rio, 

.. a r aliza ão o !ano e da confere:ilcin ue )fe-
sidiuá organização do ministerio de 5 de Janeiro. 

Foi por isso que desde a primeira vez que levan
tei-me nesta casn1 com todo o re~peito que inuitas 

' ' do Imperador, disse que o facto ce vincular-se o 
Fartido liberal a um plano restricto de rcfornws, 
os pacto ante-ministerial de 3 Janeiro não podia 
deixar de ser lesivo ásitua~ão e talvez no partido. 

Hoje só nos resta J'elicitnr o nobre presidente da 
conselho pelos resultados obtidos por S. Ex., pelo 
triumpho completo da sutt politica l 

O nobre presidente do conselho tem re:llmente 
vencido grandes ohstaculos ! Venceu obstnculos 
de caracter uramente cssoal com a maior cora-
gem, com a maior tenacidade, porque o Impe
rador, os seus collegas e a gr:mde maioria desta 
camara assoc!aram_-se c9m ell~ !la r~sponsabili-

( " J. ( .._ ll ....... (. -

do, nos quaes elles nada tinham (rue ver, conven
cidos da injnstiçn da perseguição contra S. Ex .. 

Venceu ob:;taeulos reaes de tod:.1 n ordem 
assistindo á decomposição do proprio gabi11ete ; viu 
sentados nos baneos da opposiç:io homens em 
quem elle tinha depositado a sua confiança e 
que preparava talvez para serem os estadistas do 
futuro. 

A cn·mara viu mais: viu o noLre ministro da fa
zenda e o nobre presidente do conselho dbpu
tarem aqui, perante as galerias e o paiz, solJre os 
motivos da crise minislerial, com o ex-ministro do 
ImperioJ e assistiu a umas-cena tiio curiosa como 
•• :)-.; !) .. • .. (. ... 

sceptro e corôa -virem dêgladiar-se perante o povo 
sobre os negocios da companhia. Resistiu o nobre 
l id nt do conselho a outros obstaculos ainda 
maiores, a utna impopularidade sempre crescente, 
a uma bagagem de monopolios, de contratos, de 
privile,!;ios, que tem sido seguramente cansa de 
tanto dissabor para aquelles (rue os tem apoiado, 
como para aquelles qu~ os tem combatido. 

O Sn. GALDrxo DAS NEVES :-Eu tenho-os comba
tido e não tenho sentido o menor dissabor. Deixe 
vir o tal gaz, e havemos de saboreai-o (Htlari-
dacle). . 

O Sn. JOAQUI~l NAnuco:.- Mas como venceu o 
nobre presidente do conselho estes obstaculos? 
Venceu-os- auxiliado poderosamente por homens 
como o Sr. Saraiva e como o Sr. Dan!as, que desde 
o principio entenderam que era preciso fazer-se 
todo o sacrificio para manter-se o primeiro minis
teria da situação. Outros, ~ morte levou~os, outr:os 

< • 

cumstancins, pois, as mais diversas tem conser
vado o nobre presidente do conselho em uma po
sição, que a certos respeitos ainda é unica. 
. Para um homem que tem convicção da sua obra, 
que está certo que está concorrendo para a fun
dação do governo representativo no paiz, não póde 
deixar de ser uma verdadeira satisfat·ão ver assim 
vencidos todos esses obstaculos. · 

Mas o nobre presidente do conselho enganar-se· 
hia si suppuzesse que é perante a sua lei, perante 
o sen_partido, perante os homens que o apoiam, 

que os obstaculos se nivellam tão mnravilhosa
mente por esta fúrma. 

Sinto não ver presente o nobre ministro da 
justi~a, que satyrisou uma yez o nobre ex-depu
tado poi· 8. Paulo com alguns trechos de philoso
hia allemã, expondo ao riso os gr;~ndes pensa-

mentos e um lege ou e um che mg. a um 
e out_ra philosophia na Allemanha, pessimista, é 
verdade, mas que está ganhand<J terreno, e que 
~ .;- • .. ' t 

mada Philos~phia do inconsciente.; é ess·a philoso
phia que diz que, tanto no genioJ nas arte~, na re
ligião,na sciencin,como na formur;.ão das sociedades, 
na murcha política dos -povos, a parte do incon
sciente é muito maior do que a p:•rte dos movi
mentos conscientes. 

Todos, os que faliam e os (lU·: se calam, que 
aceitam a respansabiliuade do que se está fazendo, 
dando a esta ordem de causas o assentimento 
da sua presen a, desempenham o seu pnpel 
nessn, que nao set como c amar, come ta ou tru
gedia,do inconsciente que se representa no governo 
deste paiz Seria um erro suppõr que o Imperador 
~ " ~ .. .. .. t 

sr.iente dê nüs todos. Sua Magcstade tambem ~ le
vado, com os fins dcterminndos que possa ter em 
vistn, na corrente insensivel do inconsci€nte, que 
transperta o.:> povos e os omens, sem que e es 
saibam para onde. 

Não é diante do nobre presidente do conselho 
que se nivellam os obstaculos, é diante desta força 
accumulada. durante tantos annos nas mãos da 
corõn, ror(:a que é apenas a resultante da inercia 
de todos, da abdicarão voluntaria do paiz. 

E' a politic;-~, rellectida, calculada, é certo, da 
corôa que triumplw, mas me~mo cs.a politicn é a 
m~nifest~ção do inconsciente, que no fim de um 

quaesquer que sejam os<planos dn dvnastia: 
Assim tambem no partido, senhõres. 
Na camara todos são liberaes, tanto os que 

npoiam o governo como os CJ.Ue o guerretam. To-· 
elos re[)resentam un: papel, e têm uma parte no
cessaria na vida e na acção do partido liberai. A 
maioria representa no partido liberal a força cen
tripetn, a cohesão molecular; a opposição é a furça 
centrifug<l, a força da evolução e do movimento. 
Por isso, senhores, tanto mais calumniada, tanta 
mais desconhecidn, mais sente ella que está repre
sentando dentro do partido uma funcção essencial 
á sua vida e á sua transformarão. 

A minoria da cnmara é o s:in::(u~ arterial que é 
preciso pnra que o organismo não fique condem
nado á circulação venosa. E' a mocidade que traz 
o::; elementos novos para substituir os que a ex
periencia tiver consumido, e por esse meio re-. 
novar o pnrtido. · 

O que seria o partido liberal, senhores, si a 
ci a a ca a 

não me refiro a idades, mas a todos aquelles que 
até hoje não tem responsabilidade no que se tem 
feito) se limitnsse a acompanhar a marcha do Sr. 
presidente do consell10, si todas as suas aspirftções 
se resumissem uas palavras que temos tido occa
sião de ouvir a S. Ex? · 

Gl:ld:Stone, em uma imagem celebre, comparou 
um dia. o partido conservador ã ·estatua egypcia, 
representando o repoti.so, a immobilidade, o si
lencio, e o liberal á estátua· grega representando o 
movimento, a liberdade e a vida. Pois bem, si o par-
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i02 Sessão em 11 de Setembro de ·1879. 

tido liberal não tivesse outras aspira(~Ões sinão as O Sn. GALDINO DAS NEvEs :-A opinião já está 
que e::: te gabinete lhe ql!-er dei~ar, não s~ria jã, se- alerta ha muito tempo. 
nhores, a esta tua egypcw; sl'na a munna, envolta 0 Sn. J<>AQUm NAnuco:-Custou-nos muito, se
em f;tchas reaes, cujos hieroglyphos ironicos nós nhores, a todos 0 sacri!lcio. qlle fizemos (apoiados), 
~esn~~;; n~?. pode~i~t~lo~ compt:ehender, 1~13S. a contrariando homens dos mais notaveis e á maio-

a forca o part1 o conserYM o r, ma' que não faz a nós nã~ ha "neub~m~ separaç~o, nenhum ;fasta
forç:~" do partido liberal, a liberctadc de nos~a ~cção monto. siuiio tt·ansitorio, mas nós diverg-imos 
individual. e yiemos rc!H"d<entnr nesta camara o qu:mtó 30 mado de ser'Yir a idéa liberal.- o que 
elemento, Íão numeroso fóra della, de movimento, havíamos de fazer, senhores, vendo 0 nobre pre
de progresso, de nspirat_:iio, sem o qual o partido sidcntc do conselho. depois que uma parte do par
liberal nüo tem rnzão de ~cr. tido conserv<ldor ni'ío hesitou, pelo processo dgs 

Os partiuo,., dnrnnte muitos annos <linda serão bispos c pela lei de 28 de Setembro, em dar um 
esscnci<Jes 30 jogo do systemn pnrlo.mentnr. Com golpe nas exi~encra~ ou nas preten\:ões exageradas 
o telt>grílpho, com a clt:ctricid;~de, com a rapidez da igreja e da p:ranuc propriedade, que são em 
dns fnrlll<lÇÕcs contcmpor:l nc3~, sobrettH1o em toda a >arte os ulicerces tl.os interesses consel'va-
re 3\'W) n ns~o~tnçues que poc em ~pparecer o c w. dores, aceitar, procurnr pam o partido liberal a 
para a noite. é muito possivel que no seculo l'uln· c!ientda da g-rantle propriedade e da ig,·eja, ca
ro, em vez dos pnrtidos Lr;rdkionacs, se formem pilulando quanto :i emancipaoão e á liberdade de 

" . ... . o:- . . ... . . . ·' .. ,., •t .. o .. o • ....... • • o 

que clles não scj.am siniio a a;sociaç;iio te'ri1por~~ia ral ainda não tem consciencia de sua missiio, e 
dos partidori.os tlc utr~a idén para fnzcl-a t~·iutn.Jlhnr. 1 que o.s eiementos que o co!npoem p:ecis?m de 
Tah·cz que a formnç:ll• sccnlnr dos parttclos mglc- idcnttficar·Sü twnto ao fim a ne elle e ucstmado ? 
zc~ succc~ a ? .orma~:an, r:lpt a:I~0?1ent;m.e~,.para . E assim continuamos no posto em que esta
certo e dei.etnH.J~.ndo_ !1m,, 1}.Ue lh~,ec~r~J_est,,H J·~ af- rnoscollocados, porqne n actual ot:dem.de cous~s 
fec:an~lo ~s ~!1at.~d~::, a:1;~ '·'.c.~n~"· nf,u; ~·~\fit:anto nüo nos satisfaz, e para que _o pnrttdo.l!be_r?l nao 
este 1!1 O fi e:;~? nu o ~-e I ~~1ll7:"::0~ dou: pa_1 t~~~~: nos nque eslrttg<Hlo n_o . poder, n:w. }iqu~ mutthsado. 
quae:> et.l tod:r a par te .::,e dn_ 1dem a~ opm_w~s, um s~o estes os princqJros que tomet a pe1to affirmar; 
liberal, renmndo em St todo:, os e_Iemento::. de pro- é possível que d;lqui a vinte aunos eu me con
gresso; outro .consC)"Y3i}ll!', reu~mdo tod~s og .ele- ven(;n tle que as idéas por si só nada valem, que 
mentos ~e res1ste~cw; u~11 .r!~e e, por assn;1 dtze: só t~m força os poder9:;os do dia ; que é impossi-
a. evoluç.to, Q on.tt o a tradt{.,to, _h,. o de sei cssen vel crear obstaculos a mal'cha do rroverno · por 
cw.es ao mechantsmo represeutattro moderno. agor~ perém não estou conyencido~ Soa Úinda 

. '. 
E' essa consl:ienci:1, que é a ultima plwse do des

envolvimento dos partidos, qne nós queremos 
avressar; ó para esse rc~;nltndo r1ue todos quize
ramos concol"rer, p:mt que se niio diga que a nova 
geraç~o de um partido, que teve mot;os como Til
vares Bastos, content~ -se hoje com essa reforma 
eleitor11l, que 11ão é liberul, mas conservadora, e 
que tira o direito do voto, mutilando a soberania 
nacional, á milhares de nossos eoncidadãos. 

Este foi o ponto de vista da opposição. A camara 
tem visto que os bnncos d3 minoria estão ficando 
vasios. O Sr. José Bonifacio, por uma infelicidade 
do nosso parlamento, que resulta da incerteza das 
eleições e que tr:msporta para o scnudo os homens 
que nunca dever8m sahir deste recinto, levon a 
sua grande e!oquencin pnra uma camara fi"ia, si-

.~ "" -.-:" ;"" ~r .Í • 
-: - . : , 

o Sr. l\Iartinho Carnpos está ainda ferido por uma 
dôr profunda, á qual todos nos associamos, e que 
o inhabilita para tomar nos nossos debates a parte 
que lhe compete; o Sr. Silveira Martins acha-se 
no Rio Grande do Sul. 

Aquelles que, sem serem a força da minoria, 
porque esta é um elemento impessoal, não é uma 
organização, não quer fazer gabinete, não tem 
~andidatos, davam brilho e animação aos nossos 
debates, desappareceram e só restam infelizmente 
aquelles que não têm ainda no paiz prestigio bas
tante para dzspertar a opinião (Não apoiados). 

mUJLo moço pnra convencer-me 1sso. en o e 
nns idéas, tenho fe nos principi0s, e quando não 
supp~1zesse que :~;; i~éas c o~ prineipios> pelo facto 

' ' obtem o as~entimento de paiz, hnstava-me para 
não arrcpeudet·-me do que tenho feito uma só 
consideração, e é qüe até hoje um só principio li
beral realizndo n:io causou uma decepcão, um 
des:~pontnmento, um remorso (Apoiados): 

Quando Sir Robert Peel, eom o poder do seu 
geuio e com a força da· su3 energia, levou ao par
lamento a revognção da lei dos ccreaes, não foi elle 
at[!cado pelos ~eus amigos, insultado pelo seu 
partido, ·e todavia, senhores, não vemos hoje a 
Inglaterra unanime,pela bocca de Gladstone fazer a 
apologia daquelle acto e daquelle homem que 
tornou m:~is b3rtlta a e:x:islcncia do pobre ? 
(Apoiados). 

A emancipação dos servos na Russia poderá 
ter tido graYes cop.seq~e~cias para a proprieda~e 

' ' dessa grancle medida liberal que l10nra a iniciativa 
do Czar? (Apoiados). 

A emancipação dos escravos nos Estados-Unidos 
não resultou, senhores, de üma gnerra sanguino
lenta, não foi uma medida provocada pela maior 
guerra civil , do mando, e todavia não vimos, 
ha pouco, Jefferson Davis, o presidente da confe
deração, quebrar o seu longo silencio de tantos 
annos para confessar que o sul é mais prospero 
sem os seus milhões de escravos, isto é, que o seu 
interesse, antes da guerra, seria proclamar espon-
taneamente essa abolição ? (Apoiados). · 
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E' por isso, senhores, que eu não quizera tomar 
outra divisa, outro progra mma para a carreira po
litica sinão a divisa e o progrnmma de Mncaulay, 
quando upresentou-se, moço ainda, aos el~i~ores de 
Edimburgo:-• Eu olho com or~ulho, dlí:IU elle, 
ma1s ou menos nes as pu avras, , , 
têm feito os liberaes; vejo-o:> em toda n pa~te com
batendo pela feli~irlade do homem, pcl~ . liberdade 

- • · ~,~ · ws Lle eu 
quero coll~car a minha vida ; é a_o seU; scrv:iço q~lC 
eu quero der1icar as forças de mmha m~elh~e.ncta: 
EmC[uanto flucluar um farrapo llest.n llanderra. e 
junto della que me hão de encontrar pelo menos. Ou 
dentro, ou fóra elo parlammttQ, quer fali e com a. 
autoridade que pertence aos representantes de 
uma g-rande conunuulHio social, quer extemc os 
humildes sentimentos de um simples cid;ld:lo, hei 
de sempre sustentar estes prio.eipios», permitti-mc 
acrescentar, senhores, porque só com elles conse· 
gmremos azer o t•azi m a ·, • , · · 
gar, na liberdadc,niío só os que nclla tiverem nas· 
cido, mas os que vierem, de todas as partes do 

. . . 
quasi todos os Srs. deputados presentes.) 

A discussão fica :1dia.da pela hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do uia 12 : . 

1.• parte (até ás 2 horas.) 

1.• discussão do projecto n. 39, rel:ltivo a.o soldo 
do capitão reformado Antonio Pedro Hei to r. 

3.• dita do de n. 268, sobre o pagador do Rio 
Grande. 

3. •.dita do de n. :lH, sobre posturas da Illma. ca
mara municipal. 

L• dita do de n. 273, sobre as contas do almo
xarife do arsenal de gu~rra de S. Pedro do Sul. 

i :i 
mis~ão á-China. 

La discussão do projecto n. 29í, sobre o contrato 
da illuminação da cidade do Rio de Janeiro. 

2. • dita do projecto que concede privilegio para 
exploração do Xingú. 

a. a dita do projecto que fixa os limites entre as 
províncias de Minas e Goyaz. 

:1.. a dita do projecto n. 232, estendendo as dispo
sições do decreto n. 2193 a empregados da. secre
taria do arsenal de marinha da cõrte e ao apontador 
do mesmo arsenal. 

3." ditado de n. 271, que autorizil o governo a 
rcaumitttr no quadro ciTectivo do corpo de saude. 
ao Dr. Flor.:mcio Francisco Gonçalves. 

3.a dita do projecto que concede auxílios a la
Yonra. 

L" dita do de n. 255 A, sobre monte-pio para o~ 
empregados da estrada de ferro D. Pecll·o li. 

2 .a discussão do orçamento do imperio. 
Lcnmta·se a sessão as á: 1/2 horas da tarde. 

Sessão en.1 1.2 de Setmub1·a de 187'9. 

I'UESJBEXCL\. DO Sll. YI5COXDE DE PilADOS. 

SU~UL\P.IO.-E:tPEDir:XT~.--Proj~clo.-lle<lacçúcs 2. imprimir c 
appru>adas.-Re({uerimcnto< olos S1·s. Scraphir.o c Cesario 
,\lrim. Obscnar.ii('S tio S1·. Sc"~:o úc Castro.-Ln PAn·rE DA .. . - ., . ·. .· r . 
par;·, miss:"i·a·:iclliaa." Rcrrneri:nen.Lo c projccto úo Sr. Ta
Yarcs llelfo1·t. Discurso do S1·. FcllciC' dos Salllos. 

Duarte, FalJio Reis, Olcgal"ib, Hygino Silva, Danin·, 
Francisco Sodré, Barros Pimentel, Antonio de Si
f[Ueira. Soares Brnnd~o. B;•t·i"io de Villa. Bella, 
Luiz Fclippc, Joaquim Serrn, f.Iontc, Fldelis Bo
telho, :Moreira. tle 13<11TO~, Bezerra Cavnlcanti, Al
meida Couto, Freitas Coutinho, Thcophilo OLtoni, 
Souza Carvalho, Flores, Galtlino, Beltr:Jo, Jonquim 
Breves, Franco de Sú, Affonso Ponn<l, Mello e 
Alvim. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Theodoreto Souto, Ig·nacio MnrLins, Corrêa Rabel
Jo, l\Ianocl Euswquio, Sergio de Castro, ~feira de 
Vasconcellos, E~pindola, Prado Pimentel, Theodo
miro, Augusto França, :!\Ianoel Pedro, Zama, Ma
noel de 1\I::~g-alhiíes, Lafclyette, Antonio Carlos, Fe
licio dos Santos, Leoncio de Carvalho, Joaquim Na-

- • • • 1":1 a i 
Oliveira, Diana, Souz<l Lima e Azambuja :Mel
relles. 

Faltaram com participaç5o os Sr:;. Almeida 
Barboza, Americo, Aragão c ~feilo, Barão da Es
tancia, Camargo, Carlos Affonso, Esperidião, Fre
derico de Almeida. Ferreira de Moura, Franco de 
Almeida, Florencio de Abreu, Jeronymo Sodré, 
Martim Francisco, Prisco Paraíso, Pedro Luiz, 
José Caetano, Rodolpho Dantas, Souto, 1l1oreira 
Brandão, Silveira Martins, Scgismundo, Silveira 
de Souza e Viriato de Medeiros ; e sem ella os 
Sr:>. Andrade Pinto, Bezerra de 1\Ienezes, Carrão, 
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1.04 Sessão em -12 de Setembro de 1. 879. 

Couto l\Ingalhães, França Carvnlho; Joaquim Ta
VaJ:es, Libcrato Barroso, Martinho Campos, Mnr
colmo Moura e Manoel Carlos. 

Ao meio-dia abre-se a sessão. 

O Sn. 1.0 SECRETAIUO dá conta do seguinte 

Oficio do secretario do senado, de 10 de Setem
bro corrente, particip3ndo que constou ao senado 
ter sido sanccionada a resolucão da assembléa 
geral nutorizando o governo 5 mandar admitlir 
D. llfnrin Adelia e Oli\•eira a e\ame das materias 
do curso de obstetrícia da fa.culdadc de medicinn 
desta eidnde.-Iuteiradn. 

E' lido c rrmcttido á commiss3o de justi::a ci\'il 

PROJECTO. 

1879- K. 2gs. 

A asscmlJléa geral resolve: 
Art. i." Fie::t':clevad<~ t't segu~1da cntr~n~!~~ (~ co-

' e c._, ;:""'l c. jj 1.. 

Piauby; rcvo;adas as disposiçõ:s em contr~rio. 
Sala das sessues. H de Setembro de 1879.-José 

Basson.- J. 1!1. de Freitas.-Franklin Daria. 
Silo lidas c mandada.; imprimir as-coseguintes 

~UEDACÇÕES. 

Redacçiio da emenda do St·. l!Iallteiros ao projeclo 
n. 281 de 1Si9. 

A <•sscmlJléa geral resolve : 
Artig-o unico. Fica :mtorizallL' o governo a 

m~ndar tu.lmittir a cxnme dns m~lcrias do~-" anno 
da facnldac e ,; me tctna o 10 c ni i t 
Marf•o do anno vindouro, o cstudanll! José da 
SilY~t Pires l~eneira, d·~1wis d0 npprondo 1ws Llo 
3.0 r•nno em flUC cs1ú matrien13ilo; rcvo~adas as 
disposições em coutrurio. 

Sala dn.;; commissões em 12 de Setembro ele 18HI. 
-Ruy B(()·boza.-J. M. de ",I acedo. 
Rrdacrão da em~-nda · do 81·. llfalheiros ao ptojecto 

· n. 281 de 187lL 

A asscmb!éa geral resolve: 
ArtiQ·o uni co. Fica autoriz,·,do o governo par:1 

mandal.· admittit· o 2. o tenente do i." batalhão de 
artilharia a pé Amcrico Augusto Soares Woolf á 
matricula na escola de infantaria e cavallaria da 
provincia do Ri0 Grande do Sul; revogadas as dis-

osir·ões em contrario. 
Sala das commis3ões, 12 de Setembro de i8i9. 

-Ruy Barboza.- J. ll:f. de llfacedo. 
São lidas e a requerimento do Sr. Cesario Alvim, 

dispcnsadns da impressão e em seguida appro
·vadas a:- seguintes 

REDACÇÕES. , 

Redacção do projeclv n. 196 de 1879 
A assembléa geral resoh·c : 
Art. i. o A pcnsüo de 605000 mensa3s concedida 

l)Or d~rr~to de ao de }{aio de 1.868, a D . .Toanna 

Thercsa Alves Franco, fallecida em.l6 de l\Iarço 
de 18iG, YiUY3 do cnpitão do 41." corpo de volun
tnrios du patria Erico Jorge Franc:>, morto em 
combal'', fica denlvida, r.ei;artidamente ás irmãs 
do referido capitão D. Maria Amelia Franco e 

• 1 
4 

C\ (l'"~ ~· • • 

no decreto de !6 de Agosto de 1876. 
Art. 2. o E:;ta pensiío será pagn. da data do de

creto de Hi de Ap;osto t!e 1876 .. 
A!·l. 3.° Ficam revog:1das as disposições em con

trarw. 
Sala das commi5o:ues, H. de Setembro de 1879 .. 

Ruy Barbo:;a. -J. 1lf. de Macedo 

Retlac;ão clq projeclo n. 275 de 1879. 

A asscmblé;:, gensl resolve : 
Artigo 1:nico. Fica o governo autoriz!l.do a .. . . . .. 
< 1 t. . J I ' ·, 1.. .:; ~ 

estud.:mle Benign0 Alfredo de Assi:;, da faculdade 
de r!le;1icina do Bio de J:1neiro, n exame das ma
terins do iJ,.o :mno. de ois de ~) )rovndo nns do 3. 0 • 

que acturd n~en te cursa ; nwogndas as disposttoe~ 
em contrano. 

Snla d~s r.ommis~ões em li de Setembro de 1879. 

Redacr:ã0 do projec!o n. 281 de 1879. 

A r,s5em!Jlétl ge:·nl rc s ,Jve : · 
Artigo unico. Fi~a nutorizado o governo a man

dar admiltir a exame vago d3s materias do 4. o e 
5. o :m no ela faculdade de direi to de S. Paulo o 
cstudnnlc Thcopbi!o Di::s de :Mesquita, depois que 
se mos:rar a;1;H·ovaclo nas do anuo anterior ; re-
-rogr: · as ns Jsposiçves em c n , i . 

Sala d:JS comrnisEues em :11 de Setembro de 
1Si\.l.-Ruy Barbo:a.-J. lli. da Macedo. 

Redacr1To da emi'ilda do Sr. Malhei tos ao projecto 
• n. 281 de :!879. 

A ;:,ssemlJléa ge:·al rcsolv.:: 
Art!;zo unko. O governo é autorizado a mnndar 

ad.rnitli!' a exame lic todas 3S materias do curso 
juridieo em qualque1· das faculdades de direito do 
Imperio a Am:1ro Cavalcante, ad1·ogado provisio
m.do na cidade de Datnrité da provincia do Ceará; 
re';·ogadas ns disposições em contrario. 

Sala das com missões em 11. de Setembro de 18i9 _ 
-J. lrl. de 11Iacedo.-R't!J Bw·boza. 

Redacr:ão da c:menda do Sr. A. E. de Camargo ao 
• p1·ç,jecto n. 281 de i8i9. · 

A assemblé:l g-ernl resolve: 
Artigo uni co. O governo é autorizado a mandar 

admittir 3 exame da mat"!ria qm lhe f<Jlta para po
der n1atricul<1r-sc no 2. o anuo da escola de mari
nha o estudante Alvaro Rodrigues.,.Chaves, sujei
tando-se, porém, este, previamente, ao exame de 
generalidades, como dispõe o regulamento da 
mes!lla escola; revogadas as disposições em con
trariO. 

S:•la das commissões em H de Setembro de 
1879.-J. 11f. de 1\facedo.-Ruy Barboza. 
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Sessão em -12 de Setembro de -1879. 1.05 

Redac!;ão da emenda do S1·. .llalheii'OS e outl'O ao 
projecto n. 281 de Ib79. 

A assembléa geral roso!Ye : 
Artigo unico. O g-oYorno ó autorizado a mrmdar 

• • '• • . • !- • 
culdao~e de ruedidnn du Rio de Janeiro o estudante 

· Fraucisco Ferreira de 1\laCt!dO, depois que este se 
mostrnr·a lr·ovado nllS do 3. 0

• em .. ue !!Stá matl'i-
eulado; revog;1das :JS dtsposiçüas em contrano. 

Sala das conunis:<ões, 1 i de Setembro de 1879. 
-Ruy Barbo::;a .. -J. M. de 1l'Iace~o. 

Redacá'io da emenda tlo Sr. M'tlltciJ•os a.o projecto 
• "8 n . .. 1, de 1879. 

A assemblé geral resolve: 
Arti:.{O uni co. O governo é autorizado a. mandar 

· • • • • • • ·• • , o d cur:<o 
t>lwrm:~ceutico da i :culd:J.de de medicina do Rio 
de Janeil'o, cujas aulas assi-te como ouvinte, o es
turlaute Brasilino Ame: icano Freire, dep,is de tt~r 
s1· o c e a pprov .. o nas to .... •; revoc< · 
posições em contt·:~rio 

Sala das commis:<õú~ em H de Setembro ue 1879. 

Redaccào ria emchda do Sr. .JfallteiJ·os ao )JI'Oj,~cto 
' . n. 281, de 18i!). 

.A a:;som l.lléa gorai rcsol v c: 

.Artip:o unico. O govel'lln t! autoriz:nlo a uw_udat· 
aumittil' O tlhllllllO p;risano da e~cola de nlfll'lnit<l, 
j.lfredo l\larqncs de Sottz:l. a ex:uno tla" duns nw
tcrias t!llC I h e l':d ta 111, :lli m dt~ mn ticular-se ;w 

• • • , r :. . :mnu · , n .::; • t..:; t , • ~ • •. 

mente ao (IXnnw t..lc gcnet':tlltl:HltJS, eomo ü t..lc pre
,;eitu r~g-nlauHlntar ; t·evogud:ti\ a~ t.lispMit_:ões em .. 

S:1la d:ts t!Olllmi:;:-ões ~~mll t.lt! S••l,•nt!lro th• ltii9. 
-lltty Batbozn. -J . .:li. dt• Mact•tlo. 

Jlcdacdio da t•uwnda do Sr . .A.Iu·l'littJIO de Jfa(lalhli,•.~ 
• ao Jll'ojt·cto n. ±81, tlt: 187\l. 

At'ligu uuit-o. O govet·no t! aulut•iz:.ttlo :1 nwud:tr 
<tllmitti I' a exame das mntcrias tlo :.i'':mno t1a. facul· 
t.1a1le ele direito dtl S. P<ntlo. em :tlurço do annn 
vindouro, o estudante João Baptistn u:1 Silyl.'ira, 
1lcpois de app:·ov~Hlo nus do~-", em c}UC c~sta ma
tricnhtdO ; t'e>ogadas :ls dis[JOSi~õi.'S em con Ira· 
rio. 

Sala das commis::ões em 11 ue Setembro de 
1879.-Ruy Barboza.-J. lll. de Jllrcedo. 

. \ :tssemitlt!:l ~enlt ro:onlve: 
~\rtig-o unico. O go>erno 6 :mtorizatlo a nwtHlm· 

;~dmittfr o estudante Eduardo An~usto ~ogncira 
tlc Carnar o ~ exame da~ mat,.rias dos L" c ;i." 
annos da fnculdade ·de direito de S. Paulo, de
pois de p:~g·as as r spectiv:;s malricnl:1s; t·evog-::ul:1s 
as disr.osi;;ões em contrari;;J. 

Sala d:Js commissões em H de Setembro de 
1879.-Ruy Barboza.- J. Jlf. dt! Jfacedo . 

..... H.-TmJO v. 

Redacpio do zn·oje.;to n. 287 A. de i8i9. 

A assemlJléa geral re:;olvc: 
Art. L o O ~ovemo é autorizado p::~ra des:lcnde::

a.té a qnantia de 5:000,) conto fim de indeHrnizar . .. . .. . . -
\ • :O" , ~~ .. 

Redacçiio do projecto n. 29:3 d·· 1S79. 

A assemhléa gernl resolve . 
Artigo uni co. O p:ovPrno e autonznc L• J m:mn~,:· 

admittir o estudante João de M:·nl'zes Uorin :2. 
cx:une das irwt•:riai\ do L" anno da fueu!tlade d.-. . . . . ~ 

( t ' 

~~m l<r!im e philo·sophia, unicos prepara:orio~ qu~ 
lhe faltt~m; rt:Jvogada-s ns di:;posit.;tic·~ t:.m eor.- · 
traria. 

S:1la da:> commis:>ücs, 11 de S•!tembt'Cl de• iS7:L 
-Ruy Bal"lwzct. 

O S•·. Se}·apbico (pela t)J'dt>m.) r·equer ur
geilL:ia par:1 nn pritnCtl':l ses;-.iio jus!ilk::r um ru
qnol"im,·nto pedindo cópitt ao go\·emo íias [H'O\·:,~ 
tios cnndirl<ttns a UltlU cadeira ;I;; ~::cultladc· •3:-. 
Becire no ultimo concur:>o. 

Cnusn!tt.~d:t :.1 casa, é upprovadü o i'C·~rm:rimeuh:. 

O §r. Ce§aa•io .~hri11.n (wla :i;·dcm) r . .:;. 
'JllCi" :;tt•! o cretlittJ por:1 a·mis:::ao ú China, IJUL' d 
acha un ordem elo dia de hoje, ~e,i<~ dlsCd!ido d:: 
prt· ··t·cneia c it i1 ~·· . ). , • , . 
otur·:~s mal ria:" que t'stej:l m na. onlcn1 du di<l, ain<!.-, 
lltCHllO :IS d:l ::! • a [lfll'te. 

Consultada n c:.asn, ::tppruva o req u.-z·imeuto. 
O Sn. Pngstot~XTE :-Tem a pa!avr:... rJ Sr. St:rg:o 

de Caslro pnr:r fundatneut:tr um I' ;qnr:i:1H·nlo, !!"•. 
róruw do Yencrd•) nn ultirn:t se"são. 

O §r. Ser~io rleCast.ro:-0:; tle:b;:.!,:.; 
que se têm proauzido no sem•do sobre a co.on!
s:lção russo-illlcmã na provinci:~ do Pan ná, im
Huem-me o rigoroso e ao mesmo tempo agra aveL 
de\·et· de impedir que sem protesto, e prote~t') 
cnergieo, fiquem nos.annaes do t•arlanJento as prú
positões eivadas de sustJeição do repteseutaole da 
minha província na camara vitalicia e os arri:;-

:, - · 'i l - do e~:-
pre:>idente do gabmete 7 de .Mar!fo. Para esse :1m, 
Sr. pt·esidente, pedi a V. Ex. a palaxra . 

Que o Sr. senador Correi::~, que não e!:.
contr:J dentro em si resistencia :tlgtuua quaud.o em 
::cu pr•pel de oppusicioni::ta atira- se sOI)I"e os I}Ull 
em sua imnginat:ào se aligur:Jm seus ndver:;~rio:;, 
tivesse desliado a seric de phra:<es. a qual rna!!l 
injusta, sini1o menos Y·~rdadeira, que formam o 
seu discurso de 4 de Setembro, n:'to era de nuruirr.::·. 
u prurido opposieion.ista de S. Ex. é assim . .M~$, 
Sr. presidente, o que· devéras sorprende, i:O:lr:.l 
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Sessão em ·12 de Setembro de 1879. 

nJo dizer o que faz pungir a alma, é ouvir-::;c o 
noLrc Vi5conde do lU o Branco pedi.·. a S. Ex. o 
honr:alo Sr. lll'C::itlcnte do cO'l'cl h o t1 repressi:io 
dos que :-:e tornar:un culpados, comcntindo em 
3buso:; com gTa\·c pn•juizo dos interc::--:es n:lcio
cacs. Sorpr'-'IH1c, Sr. presidente, porque essa 
I ing·ungcm v o r parte e :s • x. , o nuD tstro c as 
cnmhi;~c;;, ·~· un•:; injnri<' á eo•1::eicncia nacional, 
n inda não l'Squccida da funesta administr:.11;ão do 

I. • • .. • ~ • ' • ·1 .... 

gaJ,incte i tle l\Iar~n (Jluito bt'm.) 

Oecnpanllo-~c na sess:ío de 10 do eorrentc com 
:! compra lk !L'JTas na província llo Pa.r:mú, par::t 
a colloc:w~o c c,;l:tbclecinwnto dos colono~ russo
;1lll'llii"f,~s: ti!,;;;:.; o Sr. Visct)ndc do Rio Bt·~:nco: 

c Nesses facto~ crue :tfastnrnm do ~úl0 bt':lzileiro 
gr;m<'h~ n;.unero de estr:mgciros l:1borioso~, c que 
l'spontanc:tú1cntc haviam dcm::tnd:ldo o nosso paiz, 
Y(';O mütiYo:> 1ara estranhar o Jroccdimento do 
i1onrado ministro, quo sem repro1nrão cxpltc1ta 
c :::ulcmnü tlcixa que abusos tacs se pratitjucm com 
grave Jll'l'.i nizo dos interesses nacionacs. ConY1illl 

.. . . . ! ... ~ .. .. .. 

• ~ L t: · t. ' ~ o . . "' 
de que pus~ne a precisa energia para repressão 
dvs cul p:~dos, ainda nue contra si levantem-se 
al~Ull$ ami~·os. n • 

Errado d:~ Ycrdade L: da justi\:a ·anuou S. Ex., 
ou::li11cnudo d-: laborioso:: esses colonos, lamen
Úndo que. hoaves~cm ~:bandonado o nosso vaiz, e 
:.:ttrilminllo !':icto5 .;ulpo~os ao~ agentes auxiliares 
ào g::~l:inc'lc 5 de Janeiro, p:1ra os quaes rüdamou 
a indcfcet i\·c:I cncrgi:1 de• Sr. [11\'Sidente do con
:;:(·l!Jo. 

.-\.~stunindo a dil'l:et;ão dü$ ncgoeiu~ pul.Jlieos, o 
J.?:ll'~idLt ~ibcr~J CllCOlltl'OU _L'St:liJt'kcit~a a C:Ol'l'l:lltC 

?\o re!aturio com que o ultimo ut•il":;:tt..lü do g·a· 
IJinetc :W dC' Junho deixou e1n i t.le Fc•rcreiro.tle. 
i8iti a :11lminbtra•:f•o da proYincit' que conl'erin
mt• :1 hunr:• dl! rcpt·esental-a nc~t:~ ca:':l. no reta-. 
tl•ric) do Sr. lk. .loaquim 13cnlo 1h: UI i\·cirn 
.lunior encontram-se o:-: ::eguinte:; periodos, para 
05' qu:ws im·oeo :J henevola allcn!fiiO Lle5taaugusta 
C~:t::nra : 

•A commi~s~o russa que vciu a primeira. voz no 
Brazi! cst udar e examinar si a.s condições do paiz 
se prestavam ao estabelecimento de grande nu
mero de seus compatriotas que projectavnm immi
grar, depois de ter visitado e percorrido as pro
\in.cia~ de Santa Catharina. Rio-Grande do Sul c 
Paraná procedendo as maís min uciosa.s informa
ç:0d e exp!ortlções, parece ter dado preferencia a 
esta n trma, YJs o como, e u u ro o anuo pas
sado á :31 de Dezembro, chegaram a esta capital 
i,3~~ immig-rantes claquella procedencia, ::tnnun
cimdo-se ainda a pro:s:ima chegada de muito 
maior numero. 

•Lifiando, como cumpria, toda importancia a esta 
nova immigração, que, além de ser espontanea e 
deb:.üxo de todes os pontos de vista, a mais couve~ 
niente, procurou o governo e a inspectoria geral 
proporcionar-lhe todos os meios para que ella se 
estabelecesse inteiramente a seu contento e neste 
sentido formn-lhe mostradas a:: terras dns impor-

tantos f~tzend::ts do-Tmnanduá-Papagaios c-Ale" · 
gretc, que ficam situadas logo depois da Sen·;nlw 
c it margem da import:mte CSLrada de- l\I::-lo 
Grosso, c bem assim as terras dos municípios da 
Palmeira, Ponta-Grossa e C::tstro, que embora u n 
poaco mais afast::tdas, podcri:un oi!erecer as con-

tçoes eseja as. 
•De facto, depois de ter tut..lo percorrido e de 

posse de todos os esclarecimentos precisos, voltou 
a comm 1ssüo :1 caJH a , e c ar[m o ru s e s 
cncontr::tdos na margem do rio-Tiba;, .r-, perto da 
cidade de Ponta-Grossa, a sntisfaria completa
mente, e crue de prcferencia a quaesqucr otltros 
os escolhia para ~SCLl est~dJclecimento, desejando 
seguir Jogo para :11li, Yislo como o clima daque'la 
cidade lhe cr:1 mais agradavel quo o de Guri
tylm. 

'A vi~ t::t cJ isto o Dr. i nspcctor espccia l tendo 
mand:~do escrever e assignar aquella declaração 
por Lo a a cornmtssao, scg-mn em pe,;soa pnru a 
cidade de Pontr -Gros:~, :H;omt)anlwdo d~ c01r
missão de que ora chefe o engenheiro Victor Bar-

:-"! ... • 

•:X o dia 28 de l.';"ovembro partiu parn Ponta-Grossa 
n pr'meira expedição de colonos, que foi inuneclia
tamentc scg-uitl::t ele outras, de maneira que no 
ultimo de Dezt·mbro, o seu numero totn! :tttingia 
a l,~OG. • 

Este insuspeito testemunho de um adminisLr~dor 
CJllC niio ml.'rCceu as :-;ymp::tthias gera"'> do seu par
t.ido pcl.a res}~tencin. opposta ússtws umbi~ues não 

u s'r. Dr. Lamenlw Li~s tJ:l!'a Iins eleito.:les, .iJ 
proprio~, pois qne era- prcei:;o 1':1zer clientcll::t e 
Jl'l' 1art1r a canditht!Urtl, jú allwio~. porque era ne-

ces:>ario asseP lar na cam:n· .. Vtta tt:W o :;r. conse
lheiro CutTê:t, cujo:; serviços ú província do Pa
ranit, nlém t..lL: ·seus poucos parentes, ninguem 
mni~ conhece; esse insuspeito testemunho .. re
!Jito, accentna a exten:;fio dos furores concedidos 
:'t colvniz.::ção russo-allemã e exclue a inlervenç o 
do:> ugcnlcs do governo liberal na r·~colha c ncqr:
siçüo de terras. 

E. Sr. presidente, com tanto zelo, ardor e cora
gent; se tratou de fixar os russo-allemães no Pa
r:mú que nem o sacrificio da justiça foi dispen
saclo. 

Refiro-me ú missão de LucasPrciswerck, da qu(ll 
não posso, sem grave:: inconvenientes, occup:::r-me 
e de que devem estar informadas as secretarias da 
justiça e dos negocios estrnngeiros. 

Escolhidos livremente pelos coloros russo-a! i. e· 
mães as terras em que desejavam estabelecer-i'e ; 
ministrados todos os meios de inve::d"'acão e es
tudo, como attribuir-se aos agentes d:i publica 
administração a responsabilidade dessa cscollw c 
o mallogro da cmpreza ? 

Ao assumir a presidencia da província do Pa
raná, o Sr. Dr. Rodrigo Octa\io encontrou na Lap:t 
1.0~ colonos russo-allemães, na Palmeira 597 e 
em Ponta-Grossa !.304, o que consta do rela.orio 
apresentado á assembléa provincial em 9 de Abril 
do anno passado ; e no que apresentou o honrado 
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Sessão em 12 de Setem])ro de i879. 1.07 

ministro da agricultura em_ 27 de Dezembro de 
1878-it paginas 90 e 91-encontra-se o seguinte: 

compromisso, entendeu todavia não dever recusar 
a essa immigração espontanea de homens bem re
putados pelos seus costumes, e dedicados ú agri· 
cultura, favores que a outros têm sido liber::lisa
dos ; e assim providenciou para que se lhes conce
dessem terras, e outros auxilios de que rrio~travnm 
necessitar, nos municípios da Lapa, Palmeira c 
Pontn-Grossa, adquirindo para esse fim varias fa
zenda~ particulares, por aquellcs immigrantcs 
' 

Convencido da excellencia dessa immigração 
russo-allemã, o governo imperial outorgou-lhe to-

,., ~ .: . . 

Por que, pois, Sr. presidente, o nobre Visconde 
do Rio Branco invoca a energia do Sr. presidente 

~ T~ - . 
~ aceito e evidente que si a repatriaç::io dos russo
allemães podessc ser attriJmida á má qualidade 
das·terras, tal responsabilidade não poderia reca
hir sobre o honrado e illustrado ex-presidente da 
minha província, o Sr. Rodrigo Oetavio ? 

Sei que S. Ex. não formuiou asseverações posi
tivas; sei que S. Ex. nrro se <mimou a declinar 
os nomes dos culpados; mas sei Lambem, Sr. pre
sidente, que ú S. Ex. falta a ~evida for~:a moral 

. . -~ 

' < 
pulo~o na gestão dos negocias publicas. 

ffi?, ?r. presid,entc, n a~ministra.çi:i~ d~ .m~nha 
'.. ... " 

peita sobre a sua integ-ridade e civismo. A adm i-
nistrar~Eo do Sr. Rodrigo Octavio estil pura e desa · 
fia o ·mais rigoroso inqucrito, exigindo apenas 
umn só condiçuo-que sejam tlc honra os que a 
esse inqucrito tiverem de proceder (Apoiar/os). 

Referindo-se no rclalorio a que alludi, isto ~. 
o de 9 de Abril do anno passado, ao futuro da 
colonrzaçüo russo-allemã na provincia do Paraná, 
lançou o ex-presidente estes conceitos, sinão va
ticinios, que muita vez repetiu em documentos 
offic;aes : 

• Nos campos g-eraes, a menos que se desen
volva ahi a creação do gado e seja pos~ivel a cul
tura de outras espeeies, que as communs, o que 
é tanto para dcsej<tr, é meu pensar, a colonizaç(io 
não trarú outro re:;ultado c ue o au rrmento da po · 
pulaçi.io ; mas a populaç.ão carece ora os estmos 
do progresso. 

• Aos que têm a convicção, tamb~m minl1a, de 
que esta provineia é, tulvcz, de tQdas as do Braz i!, 
n que possue melhores elementos de futuro) será 
desagradavel a linguagem cyue venho ae tnmlifes
tar ; lll3s, desejando eswr ~m ~rro, .a julgo ver-
dad-eira,~. por isso, util. • · 

Não JIOdem ser arn·uidas de s:uspei\)âo as infor
ma~UeS que ·'() Sr. i1iredo Rodrigues Fernandes 
Chav~s, inspector ger.al das terras e colonização, 
prestou ao ministerio da agricultura em 26 de 

' (. ;:, '-' (. 

dos terrenos concedidos; é sal)id.o que na Repu
blica Argentina viu-se o governo portanto obri · 
gado a recorrer aos meios coercith'os para conter os 
colonos de igual procedencia. 

N::ío se póde, portanto, imputar a uma causa 
local o desastre, que tant0 preoccupa a ooposic::io 
conservadora no senado (Apoiados) . · · 

Para que fiquem registradas nos amw.es desta 
augt'fta camara . ns observações. do Sr. Alft·edo 

' . 
E' um documento serio e que abate e dest.róe os 

artefuctos anti-patrioticos dn diil'amução. 

• CoLONOs n.usso-ALLE!\lÃEs.-A rcpatritl•:•~o de nl
o-uns colonos dessa nacionalidade, depois de terern 
estado por algum tempo esta e ec1 os no razt ,tem 
attrahido a attenr.ão publica em conseqLwncia dos 
telegra~m~s e "arti~os puhlicado.:: em :~!~umas 
folhas dtartas destá corte. No $enaclo um uos seus 
mais distinctos membro:; pediu ao g-ovt:rno iufOI'· 
macões sobre as causas que üetermint~ra.n a volta 
duquelles individuas para a sua patri~, mallo
gr;mdo-se . assim a tentativa de fixar-.~lj w-, paiz 
uma corrente de immigração es r•on.Mtca, tão ne
~essari~ par~ tlesenvo}vcr as recursos da nos~a . .. . .. .. . . . 

.. _ o • o " r"'. -

a rc,;tabeler;er a verdade dos factos, guian1IO·tJe 
pelas communicar:üe::; offidn1!S ao m·~ n d i•p/,r. 

prestallos pelu govomo aos ctl'issario~ I[Lll: Yiet·am 
nutorizado~ pelos seus compatriota:> para >'C in
teirl.lr das circumstaneias do lm per i o e dos favor• ·s 
que poderiam ser dispensa,! o~ aos f[ w: nel l•! se 
estabelecessem, porque scmelh<ln te a;:surnpto se acha 
perfoitnmente tratado no relaLorio por V. Ex. 
apresentado ú asscmhlüa geral nu L" ses51ío da 
actual Jegislat nra. . 

• Não podia o governo deixar ue dar :tpreço á 
essn immi~ra~ão, porquanto tt1do parecia indicar 
se comp.orla ella Jc uma po!Jul.aç.lo morigQrada -e 
laboriosa., c se encmninharia Jlara as nossas plagas 
com dis]~enclio menor do que nos ha custndo n. 
importaç5o de immigrantes de outras · nacionnli-
dades. · 

• ~o intuito de attrahil·a, sem que tomasse 
• ' rr v • o aos 

que espontaneamente viessem estabelecer-se no 
Imperio, os fa_vores. que a ~outros tem sido libera
lisados, provtdencwndo pnra que :;e lhe, dessem 
terras c outros auxilias, de modo qUt: ;;:e collo
cassem a seu -contento. 

• Cabe tmtes de tudo observar que 6 s·~m fun
damento dizer-se-que ~s queixas e con:>•:r{ucnte re
patriação dos russo~anem~es provier[lll1 de ntío 
lhes haver sido respeitado o direito de escolher 
terrenos para o seu estabelecimento. Semelhante 
direito .nunca o governo imperial lhes concedeu, 
nem era para conceder-lhes. 
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i OS Sessão em -12 de Setembro de -1879. 

• Compulsnndo todos os documentos exist mtes · 
H>'ta in;:nectoria com referencin a essa coloniza
::~o. n1io t:ncontrci acto que comprove ou do qual 
sa po~;a deduzir semelhante eonccs~ão. Nen1 mes
mo o memorial itue me foi apresentado po1· um dos 

• t:miss:irios da com missão -russo-allemã ne veiu 
~ raz1 , :1!1!11 e examinar as condirões do paiz 
E snbm· dos au'\ilios com que poderh1m contar os 
a;eus compatriotas, n:>dn contém a tal respeito. 

a ~s!ou convencido de que as promessas ·cntüo 
(eitas nno podiam sc1· ontrns sinão as que por lei 
s:io c ncPdidas a todos os immig-r~ntes; e entre 
estas n:>o n.-t;i comprehcndida a do direito de esco
lha dos terTenos, tanto mais qunnto delle não se 
occnpou a commi"são n:1s condiçõ,•s propost:~s. 

• E' écrto qnc fadlit:1ndo o transporte desses 
emissnrios ás p•·ovincias do Paraná, Snnta Catha
Pinn c Rio GI'<lnde do Sul. erecom:nendando-o' <' 
g·overno á~ m~sirlencias J)ara c ue os auxiliassem 
na carnrlllssao de que i:rm incumbidos, perm'ttiu
Jht>s escolher as loealid:Hlfls que I he" offerecesst•m 
mn is vn ntt•~elll para o e:;tnbelccimen to dos s:. us 

~ . . . ~~ 

• A t'ste J'l:spcito dcclnron no sr~u relatorio 
'' Dl· . .T~n(l~lim Bento rl~ Olivrira, ~ntiio pl'esidente 
't • • ( ( .. '\ 

rido al!lunws localidades ·e de posse de tod ·s os escla
t'I'Cimtmt().~ p1?Cisns voltou a commissàt~ â capital, 
àccl11mnrln qui' os terrenos encontradnsnam11l'(Jrrn 
1!9 rio Tibag!J pr11·tn da citladf. de Pnnta.-Gross11, a 
&ítti.~fazirt crnnpletmnentf., r. que clP. prP{ermcia ., 
cuaP·:ttUt'r outros ns p.scolhia 71ara SP.U PSta!JrlPcimen
!a. d"SPjrnuJo SPguir lfJ{IO ]Jaf'a a,lli, vist~ como o cli
~'1':!. dtu,uetla localidade lhes m·a mais agmdavel. 

• Pur e~:;o motivo ou porqne assim- pPnl':assem, 
fnnd:11·am em div,~rsos pontos dos anedores •le 
~-·onta-GI'():>Sa, Pn!mPira e Lapa, povoações, sendo 
cornpellitlo o governo, pDr n:ro contrariai-as, a 
~dquirir tcn'as p<lrticnlares para o setl esta· 

• O resullndo da pertinacia que mostravam em 
;;c} qUtlrert)m localizar-se no~ ter1·mws de sun es
Nllw, ou ent:"rr;> n nussia. corno diziam, foi e~ta
iYI•~CL~r·em-sc muitos elo~ allntlidos immig-rnntes, a 
Cespcitu tlosesf;..orto~ CllliJI'eg-ntlos pelos ag_ente~ da 
Cüloniz:u;~o. em terra::: que eom quanto nao seJam 
impi·,~staveis para :1 ag-rieultura, são todüvia mais 
~PI'Oill'iada:,; i1 indnstl'ia tJa~toril. 

• E~se mesmo motivo foi tnmbem causa de não 
·r!J:~Iiwr esta inspectoria o J•lnno tle povoar cum 
es~es immig1·~mtC's a zona comlu·ebend.da entre 

Ponta-Gt·ossa e Guarapuavn,que. reunia :~ssegnintes 
vnntagens: terras pela maior parte devolutas, 
cortarlns por :1bnnda ntes curso" d'<Jgua, c npro
priada;; a toii.o o genero de cultu•·a, olfcrecendo
lhes assim campo vasto para seu estnbelecimcnto,. 
"em obri""ar o c.ovcrno a com Jra d ~ · 
a:ém disso, espalh:llldo os mesmos colonos por 
essa zon:1, oppcir barreira á invasão elos habitantes 
daRepniJlica Argentina. 

• Emfim, taes for:uÍl as cnprichosns cxigencias. 
provcniPntes do pretenso dirflito. que o g-overno, 
no intuito de atalhar fataes conseqnencia!', deliberou 
não conceder ~ubvenç:·ro :llgnma ilqndles C! lonos 
que se est;Jbelccesscm em terras que n~o lh•·s 
fossem degignudas. ig-nai:Pido-os assim, por mais 
este motivo, aos colonos introdr1zidn~ po1· conta do 
Estndo, os qu:1es sú têm direito de escol ba ~~om r·o
la:_:ão :10s lote;; que se acliart•m medidos no tcrri
torio dn colonia em que hutnrerem de resilir. 

• A primeira tul'ma de colonos •·usso-allemãcs 
que vei11 para o Br:•zil foi estabclecid:J na r.olnnia 
de Santa Ma1·ia da Bocca do 1\lont•~. h·•je Silveira 
• " · ,., .i ,, e 1 n , a qna com pouco 
abandonaram, apczar da fertilidade das suas ttrras, 
da exceJienlt! situar.ão do e-:t·•belecimcnlu, e dos 
f:-1 r ~ • .. (t' • • ~ 

colonia, collorarnm·se :dguns em varios nuciP.os 
dessa província, e outros em m:1ior nnnwro se
guiram para a tio Par:má, sendo necessario par~ 
conseguir esse re::ullado em:'regarem :.s nutori
dacles llledtd:rs energ-it·as, alim de prevenir a sa
hidn p:m1 fóra do Impcrio, vi:-tn estar .. m respon
saveis pn1·a com o Estarlo pelo,; adi:llltnmento~ 
reGeiJidos, que impol·tavmn em 2;3:856:5393. 

• A qnasi l?laliclade dos dcmnis imt~ig-i ante" 
"'~· . .. . . . . k-. .. . -.~·~ 

dPSLiaatln :i província do Pa•·ami, SCildo o~ muni
cipio::; tle Pont:J-Gro::;sa, Palmeira u Lapa pOI' ellc~ 
p1·eferidos par:• seu estabelecimento. emhnrn se 

tes o Jservas"e qu•: em l'l~gT:I rwo eJ'HIII e :sns <1S 
tenas mni~ apropri~ttl:ls para o genero de cultul'a ;r 
•1ne deseja,·am tlcdical'·se. N:io ob~tante os cs· 
1"111'\.'0S empregados pelos :•gentes da colonilwdio. 
flura di~suariP·os dos 'llWlhante inlt!nto, c:;roi'I.~O:< 
que er:Jill Hinrla ju~tificado~ pela f:dtu de t••rt·as 
dcvolnta~, insistiralll os ru~so-::rllomiies no propo
si.o dt~ se fixilr nos indicados [luntos. 

• Diante da tenaz resistencia viu-se o governo
obrigatto a conde~ccuder, t"OJII pr:tl!do terrns pilrti
eula•es, nfim de não servir e-:sa conti·aried<lde de 
pretexto a ·queixas e redamações. 

• Por esta exposição, confirma•lt~ por dowm~ntos 
:l:':>ignadog por CSSl'S immigrantos, condue-se te
r;·m-!'e elles cst:dwl•·cido nos turreno~ que t'Sco
lhei'arn, niio oodcndo contestar ternm.sido avisa;los 

" ' cer-sc. 
'Si em algu.Js pontog ellns se têm mostl·ado im

pre•tavei~ para :1 la\'Oura, :1 responsabi11dad.: des.;e 
f:wto l·nb;• ··x,·lnsivnmPn·e aos immigrac.tes; e de 
nenhum modo aogoverno. 

• Apcz:ll' dos t•sforços empregados para que estes 
i umi:.:-rantes se fixil~sem no paiz, em breve der:ml 
il :nwn~trat;iio diJ que \':.11iam, porquanto, dejlois de 
I<:J'Cm r(•cebido tr·:m•JlOrle. por conta do E:l'tado c 
g.,m reembolso, desd•l o porto em que dt>-S~miJar
nrum M Impcrio <tté a localidade escolhida para 
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estabelecimento, e alimentar:iio por algum tempo, 
mostt·ar;~m-se queixosos c contrarindos, rctit·ando· 
se alguns sem se lwverem empregado no menor 
trabalho, e sendo :tliás para notar que os primeiro!' 
q~1~ ~eram este ext•mplu fora~ aquelles que se 

., . .. .. . . 
localidndc intl ica•l:• pela cot;lmis~ão, a que ba pouco 
me referi. A estes seguiram outros de difi~rentes 
localidades, allegand•J sempre o pretexto da má 

especial daquella provin· 

qtw 11 " e as terr~H;. li t t. o · · « t..'tn e as.çump o. certo e que se J·ecusa·n~ a se· 
" Aos iJUC foram estabelecidos, concedeu o go· • gui·1· para a Lapa, querendo sómente Ponta-Grosso 

Yerno todos Oi' favores do re~ulimwntn de 19 de \" e Russia. • , 
.hm~>iro de 186i, •·omo s•·jam ca•a:; provi!<orias, 12 de Setembro de t878. •Os 319 1··ussos ulti
mliantanwnto de ~dimentnção, d~ Sl•ment~s, de ins- • mamente chegado.~ a esta capital, 1·ecusardm se-
trumP.nto~ agrarto~ .. c o _donativo !n::•tmto. de _2q$ • gui1· para onde lltes foi indicado, ficando suspen-
~os ch•~fes de fam11la e 1gunl qnantm_ por mdlí'I· • sos dealimenta!:ão desde ja . • 
~uo ma1or, d.? :1.9 _:nmus e menoe de 50 de qne se • Nüo convindo mais remetter immigrantrs pnrn 
..:ompuzer.• fclll1II13 · I Ponta Grosf'a, onrle ja não havia terras devo!u tas 

os qna•·S podiam pt•o ;pera r, c núo ~e~do pnssiwl 
eont·erler-lhes por mai;; tPmpo ontros auxílios solJ 
)ena de a"",.I':Iíar os eofr·e~ uhlicos o habituar os 
immigrantt'S n tnd•l e~perar ant1•s dn protr.ct;;iio of
ficial do qne do trabal ho.rner\:•nd·· por esta ft'lrmn 
tof!n a sua actiddade, foram sendo emancipados os . ' 

• Conv~ncirlos por este acto de que se nchav:1m 
entrt>gues nos sens proprios rer.ur!'Oll, não tnrda
rmn os colonos estahelccif1ns em Ponta-Gr•ossa e 
Pnhneira, o:; primeiros f'(UC foram libeT·t:~<J.ns da 
tnlt>l:l rlo Estndo, em levnntar qneixns sobre~~ m:í 
qualid:tdc rlas terras : pror.eilimrnto este qne foi 
irnit:~do pelos outros colon"s. log-o que cmandp:t
rlús os nnc!('os que povoav11m. 

• Sobre a re resent::u·ão ne os colou os de Ponta-
t,;z·oss:• e P:drneil'a dlrigir:Jm :10 goícrno, tendo 
:-crnprc por rund:~m<mto o me~mo_rnoth'o, foram 
onvitlos os ag-entes da culoniza,:uo ({Ue se cnc<H'l'c-

Todos t•st~s for3m unanim•~s em declarar· serem 
ral:;:•5 essas rcp:esenla:·'ü,~!', c qnc :)s terra~ occu
p:•das haviam sido ·~scolhid:•s ~~ :.1 te vedidas com 
inst:l!lci.' pelos me:;mof: colonos. 

,, A igual resnlt:1dO cheg-Oil·SC com relaç:ío 
a outr:1s rec'a·uaçõ.~s. qne tamhcm tiveram por 
fnndamento a imp:oprieda..Ie d:as terras. 

nharn em uão :;e estabder siuão alli, d ·sprezaudo 
obstinadamente os conselhos dados pelos agentes 

• Po~lo re.·oube~:a qtte os campos geraes, qa 
p1·ovin ia do Par<lltá, não :'!ÜO os mais aptos para. o 
genPro de cultura a que os russo-allemães se de· 
dicnm, e1·eio e.ttrdauto que não são de tbo ruim 
qualid01de que vrovoquem o lle,:~nimo. E' certo 
que elll·s seriam melhor e!5tabelecidos na zona 
COlll!H'tb.;•ndida entre Tibagy e Guarapu;~va, de 
que já f<~llei e npontei a:; Vdntng.:ns; M:1s o que 
~ \ ,, ·~ ··~ 

da colonizaçi•o '! 
• Querendo o governo pllr termo a tão capricho

:-:ns edgen.:ias, delilJet·uu niio auxiliar mais aqucl
les que· :;e es.auelecessem em terras que lhes não 
fossem designadas. · 

.. ~- . .. . . .. .. -

1 houve meio de snti4azel-os, sinão mándando-os 
I para Ponta-Grossa. N5o tardou mui! o que :1 mor 

pn1·te voltas~em, allegando que <tS terras não e::1·am 
boas, c protestando repatriar-se, como de feito 
fizeram. 

• Justa ou injustumente desilludidos de encon
trarem no Brazil s:~tisfnctoria collocaçiío, com to
dos nquelles meios de bem e:;tat· cum que haviam 
sr•nlwdo, o qne n5o podem elles dizer é ter lhes 
falbtdo o rroverno com o leal desem .enho dt~ suas 
pronws.;as, porc111e nenhuma se lhes fez que o~ 
tivessn induzido a buscat·em as noss~s plag •s. Si 
d~ alguem se podem. quei~3r_ é do!<_ seus c·ompa-

( ' ,, (. ., 
terem 11adn demasiadnmente das rela~ües que lhes 
chegaram aos ouvidos. 
.................................................. 

• Sou o primeiro a confessnr quo com a rcpa
lriaL·ão des~es individuos. além do cffeito mnral 
que-o facto produz no e~tr;mgeiJ'O, muito perde 
o Estado por· não ter $ido reembolsado das quan
tias adiantndas e despendidas com o seu estabele
cimento. 

• Mas, o que fazer si elles se mostram contra
ri:~dos, revoltosos e pertinazes na idéa de se re
patriarem, pagando á sua custa as respec.tiv~s 
despezas? 

• Nestas condições dous unicos meios se npre
sent:lm para a suluçiio da dilliculdade: ou retel-os 
a orça no ll31Z a e que pag-ue ~ · ~ -
contrahirlos, ou permittir-lhes a s;,bida p;~ra 1óra 
do Imperio. 

. • O primeiro meio tende a ~m·•mentar o numero 
dos indigentes pela inaptidão delles pnr:1 o Ll·a
b;Jiho, conservando um elemento de desordem e 
máo exemplo para nquelles dos seus compatriotas 
que, menos exigentes ou mais pacientes. procuram 
melhorar. as coudições e_m que a sorte os col· 
locou. • Seml.!lhante providencia não alcançou o resu.l

t-t:.:e se des,..j<~va, portJUC muitos delles preferirmn 
repatriar-se a seguir par::t os Jogares que lhes foram • O segundo tem a v~ntagem de concorrer para 
indieadus, como se v•! dos ~egnintcs telegrammas, , a tranquillidade lJUblica, poupando-nos talvez o 
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HO Sessão em 12 de Setembro de 1879. 

dissabor de lamentar occurrencias iguaes ás que 
se deram ha pouco na colonia argentina •Diamante» 
entre os colonos dessa nacionalidade e a força 
publica. · 

• Parece-me, pois, q_ue, c~1ega_das as cous~s a este 

difficuldndes de"'fixar russo-allemães em condi
ções de esLabilidade. No Rio da Prata~ para onde 
tambem elles se dirigem, o mesmo embaraço se 
apresenta pelo motivo das preoccupações, teii
dencia" e pretenções que rcvel::m. Collocados em 
:ntitu{!e contrariada, tudo lhes serve de pretexto 
para o descontentamento, 1wrque ~~o podem sa
tisfazer o ideal que trazem no esprnto . 

• • t.. vista dos factos expostos conclue-se que o - . 
penll~ de suas promessas, concedendo-lhes terras 
:i sua escolha, e mais favores r1ue por lei s~o dis
ensados a todos os colonos que se dedicam á 

lavoura ate o momen o em que os JU gou capazes 
de pro~er a sua subsistencia. O facto, pois, de 
parte del_~es7 se repatriarem ~ão ::-tem outro fu~-

~ ' ferecendo assim verdadeiro contraste com aqueP es 
de seus compatriotas que, menos exigentes, vi
vem satisfeitos com o bem-estar de que gozam. 

• E si não· fosse ess<~. a unica causa do seu 
descontentamento, elles teriam aceitado as terras 
que lhes foraf:U indic~das, as quaes_por certo ha
veriam de sattsfazer a sua espectattva, como tem 
acontecido com tanto5 9utros _col?nos de di!ersas 
nacionalidades. l\1as, tmposst_Veis como sao de 

' ' ~ inuteis serão todos os esforços; e em taes con-
dicões é preferível abandOJ?.ar esses descontentes 
do· ne fazer novas tentat1vas para fixai-os no 
paiz, o que não t~rm. sm_Ho o e ~I to e. apenas 
retardar com sact'lficiOs amda mmores, as scenas; ' . que hoje presencwmos. • _ 

Tcdos os esforços foram empregados para o bom 
exito da colonização russo-all~mã c todos impro· 
ficu:Jmente. 

o honrado ex-presidente da minha província, o 
Sr. Rodrio:o Octavio, os deixou perfeitamente as
sio:nalados no seu relatorio ao passar a adminis
tracão em 31 de Marco do corrente anuo .. - . 

:Me desculpe, V. Ex., Sr. presidente, si fatigando 
a attenção desta ·aug-usta camara, me proponho 
nesta occasião a fundamentnr as minhas assercões 
com documentos de alto valor para a historia "dos 
sacrificios immensos a que· tem sido obrigada n 

, ·a ara desa" vo da r i 
patriotismo do delegado do gabinete 5 de Janeiro 
·na provincia do Paraná. 
· Disse o Sr. Dr. Rodrigo Octavio: 

•Colonização russa .-Por vezes~ no anuo de i8i7, 
a pedido de alguns amigos, fazendeirüs de S. Paulo, 
fui á inspectoria geral das terras e colonização 
para obt.:r informações ácerca do,; colrmos russos 
e inlluir parn que procurassem aquella pro
víncia. 

., Do digno chefe dessa repartição, na ultima 
vez em que sobre tal assumpto pr~tie.amos, tive a 

seguinte resposta:-As in{ormacõr;s não silo boa.s e 
aconselho aos fazendeiros 'de s: Paulo não pensem 
em semelhante gente. 
. • Tendo em memoria esta resposi.a, não foi sem 

alguma sorpreza que encontrei n~ Lapa, Palmêira 

~ :; (. . 

que geralmente delles se fazia, no n~eu relatorio 
ar.resentado á assembléa prov-incial, embora com 
receio de desagradar, disse ·o seguinte: • Nos 
campos geraes, a menos que se desenvolva ahi a 
criação do gado e seja possível a cultura de çutras 
especies, que as communs, o quo tanto a para 
desejar-se, é meu pensar, a colonização não tr~rá 
outro resultado qne O 8Ugmento da populaçao; 
mas populatxTo ca1·ecedora rlos estimulas do p1·o-

1\Iais tarde, succedendo-se as remessas de russos, 
c confirmando cu, lJelos factos que chegavam ao 

lo. • .. ... ~ • • • 

formauo, em officio 'de W de Maio, dirigido ao 
governo, di~se o seguinte: 

• Sequestrados do mundo, desde que emi
graram para a Russia, os colonos russo-allemiíc$ 
são o qu~ se devia esperar: muito ignorantes, tei
mosos, indolentes, invejosos e, apezar de muito 
religiosos, faltos de sentimento da verdadeira ca
ridade. 

• Ha entre elles grupos de indivíduos bons e ele 
certa pratica do ·mundo ; mas estes constituem a 
excepção. · 

• Faceis e avidos, deixam-se promptamcnte en
ganar por quem lhes falia de uma melhor posição. 
Para contei-os t' não vêl-os dispersos em todos os 
pontos da rovincia, ~bandonando as terras que, 

• o ~ .l • .. 

' ' de grande benevolencia, usado de certa energ·ia, c 
o resultado tem siuo satisfactorio. Póde ser que 
estes homens se tornem proveitosos c uteis ; mas 
o caso é problematico. · 

• Depois de se~unda viagem, feita exclusiva
mente para o fim a.e melhor conhecer e providen
ciar a r~~speito destes colonos, convenci-me de que, 
em grande parte imprestaveis, devia reduzir a ex
tensiín de tcrrns (1ue, de conformiàade com o 
nrl. 16. ~ 1. o da lei de i8 de Sett!mbro de 1850, 
lhes fôrn mandado dar pelo governo, logo que 
·deram para esta província, em i8íi. 
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Sessão em 1.2 da Seteml)ro de 1879. H1. 

« Deste meu acto resultou a seguinie economia: 

Em Lur~a, colonia Wirmüucl....... 4:9:822~626 

. Em Palmeira, colonir:s•nimbt\..... 69:H2~38i 

O que tudo somma. . . . . . . . . · ~37: 960$828 

" Si o tempo demonstrasse que desta delibe
ração, que tomei, resultava algum inconyenientc 
])ara o desenYo1vhrcnto du colonizacão, e.ra o mal 
de f;icil remcdio; si, porém, como eu previa e es
tava eerto, se vcrificDsse o meu juizo, só tinha 
que me applaudir da justu e acertadu medidu. Os 

·colonos, segundo as ordens do governo, esco
lherum as terrns em que se colloca!·am: desigua
l am o local das respectivas }Jovouções, é, conforme 
exigiram, tiveram as colonias divididas em lotes 
m· anos, rust1cos c granc e parte em commum. 

• Além desta vantagem, immensa c cxcepciona1, 
tiveram mais lodos os favores do rerrulamento de 
1.9 de Janeiro de i86i, e, em qualquer dos mun'
cipios em que se estabelecernm, Lapa, Palmeira e 
Ponto-Grossa, receberam dos particulares, em 

• • • =- • l 

~ ... ' 
valor. Houve -colonia em que cada uma das fam;-
lins colloc::tdas recebeu quutro vaccas de presente! 
Quanto fica dito, combinaclo com o procedimento 
que ultimvmente tem tido estes colonos, é mais 
que sufficiente para qu~ se forme juizo seguro 
ácerca do seu merecimento real; se julgue e: se 
r..~ç3 justiça it solicitude c benevolencia com que 
pelo g-overno e habitantes ela provincia têm sido 
tratados. 

' ' ' " .. cuss:ío a respeito da relirad~1 do p<tr!e destes·colo-
no~, e em que, talvez por falt~ de informações 
seo·uras r a ss . a to a ~reciado ·om menos ·us-
tiç:t, .i ulgo à o meu de\'er additnr :;~lgumas consi
der::~;õcs comprol.Jatorias dr~ opinião qu;;: levo ex
pendida. 

< Os colonos russos, como é ~abido, immigraram 
da Allcnwnlw, sua patria notai, para a Rnssia~ ha 
mais de seculo, segundo uns para fugirem its de
vastações da guerrri, segundo outros por chamndo 
da Imperatriz Catharinn, que os incumbira, de en
sinar a ugricultura aos servos nncionaes. Estabe
leceram-se nns margens do Volg-a e nas terras que 
lhes concedera o Estado, e fundaram povoações de 
mísera apparencia. Conforme a mim mesmo com
municaram alguns, occupnvnm-se especialmenie 
do cultivo do trigo, cuju compra era monopolio do 
governo ; passavam, por causa dos· rigores da esta· 
ç~o, a muior parte do ~nJ?.O recol~idos ás habita· 

que ·aprencliam a escrever os nomes e lêr os livros 
du respectiya religião : obedeciam no padre e com
mtssario do governo~· gozando, em compensação da 
immunidade do ser,•iço da guerra. 

• Preso assim a circulo tão limitado, onde era im
possivel descnvolver-so a actividt~de e germinar 
qualquer das nobres aspirações que caracterisam o 
homem, não é de estranhar que o russo de hoje 
seja ainda o aJiemão do .seculo passado, gnardanclo 
intactos a língua, habitos e costumes primitivos. 

Os factos que resumidamente passo a enume· 
1·ar c de que dou o meu testemunho pessoal,:con-

firmando o juizo emittido, caraêterisam, em sua 
maior. parte, a colonização russo-allemã. 

« Quando escolhiam terras, procuravam de pre
ferencia o campo, em que u macega era muis des
envolvida e em que não havia matto. A.':; ju,tas 
rec amaçoes os agentes o governo e os partt· 
culares respondiam que os hrazileiros não enten
d!am da agricultura. Trabalhavam; e t:aha1.ham 

' ;L .. ~ e que para serem puchados extgem o emprego de 
quntro juntas de bois e uma de cavallos. l\lt).n<.iac1-
do-lhes eu arudos ::1mericanos e pessoalmenie mos· 
trando-lhes as vantagens nestes sobre aquelles, ri
rãm-se e disseram-me que os delles eram mu;to 
melhores, não usundo .iámais dos que lhes remet,i. 
Semeav;)m feijão e milho, como se fôra centeio ou 
trigo, revolvendo depois a terra com o ar:>do c 
quando eram advertidos do erro que commettiam, 
lamentavam a ignorancia dos hrazileiros. Exigem 
uma a ca para o os o a IVIsvo os o es ruso~co:; 
e urbanos, reservada uma parte em commum. Em 
seo·uida brigav:am, re~l~n;avam que fossem sepa-

quaes havia grandes casas, não foi possível 
alojul-os, porque uns não consentiam que outros 
podessem gozar dessa vantagem, que tambem lhes 
podia tocar. Nu colonia Mariental, existindo uma. 
grande casa de ·sobrado e vastas dependencias, 
com capacidade mais que sufficienie para accom
modar as famílias, que ahi se estabelecerum, con
segui que os colonos, em vez das casns proYiso
rias, que lhes devia dar, aceitassem estns para sul 
resideacia. Aceitaram, mas sendo o pavimento 
superror orro o e paoe e na o 1 t ,;as, 
a todos, preferiram oêcupur sómente o terrc.•o e 
as dependencias, porque não podia um ter quart~ 

" . " 
caiado. Esta gente ;tli<ls era muito Ma e a colonia · 
muito próspera. 

« Recebendo as fazendns inteiramente fechadas 
por vallos ou cêrcas, tapavam estes e queimavam 
estns, e em seguiua queixavam-se de que os :mi- · 
maes dos vizinhos penetra\'"am em seus domínios. 
Fui pessoalmente ve1·ificar uma destas queixas, e 
observando que o fecho, para ser completo, pre
cisava apenas que pregassem quatro estacus que 
havi.am cahido, responderam-me os proprio.; 
queixosos que não pregavam, porque os fechos 
não eram para ellcs sós. ~ncontrando l;lll1 pé de 
larangeira com algumas trutas e de~e]ando co
'lhel-as, um colono, não podendo por causa dos 
espinhos apanhar os frutos com a mão, dern~bou 
a arvore. Este facto, como asseverou o d1gno 

. . " i o 
commum. Eu mesmo, na Wirmond, tive oc
casião de vel-o realizado em lurga escala. 

" Queixavam-se de que o terreno não produzJa 
sem estrume: mas, mostrando-se grande porçao 
deste, disserám-me que. si o gastassem em pre
parar a terra, não tinham com que fazer fogo. 
Observando-lhes que, poucos passos atraz da c~s~. 
ficava o matto em que podiam lenha.r, respon
deram que isso er~ muito trabalho. ~a Wirmond 
deu á luz uma colona e após o parto falleceu. 
Muitas erum as computriotas que amamentavam 
seus· filhos; mas para que a criancinha não mor-
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H.2 Sessão em l2 de Setembro ele 1879. 

ressH abandonada, foi mister que o humanitario 
medico dessa co1onia a levasse comsigo e a dés:;e a 
uma brazileira qne se encarregou da amamen
tai-a e criai-a: 

• Na porteira dessa coloni~, ligada á cidade 
por uma e , , , 
grande lamaçal. Perguntei aos colonos, que es
tavam presente:;;, a razüo por que consentiam 

Mssem 
tiS ng-uas correriam e a estrada se tornaria boa. 
Responderam-me que, não sendo elles sós o;. que 
pas:-:avam por ahi, não se davam a esse trabalho. 

• Nes~a mesma colonia existia uma bella casn, 
vasta ol:trin e pomar, que, pot· n::io sct· pos~ivel 
dar a colonos, ficaram re>"ervndos. Yi que tudo 
eslara sendo destt·nido brutalmente, tendo os 
colonos começado já a derribar as paredes para 
tirar o• tijolos.· 

' < 
ao rngenhdro We:-:termann~ com a condição de 
dar tr::~ual ho aos colonos. 

termos convcl1rcntes conÍb·1ti esse ahuso, e, a meu 
pPdiuo, os padres que knho ell\~iado :is colonia:> : 
nada, porém, havemos conseguido. 

• Em algumas colonias, tct·minados o,; serviços 
e~1 que_ se _:·az~a mistet· o emprego de boi,; carrei-

' ... ; 
f:1milias que o~ pediam. Feridos. no<; olhos 
flanco:;, cortarias as candns, I'Ste::: :animaes, 
brio dos condomino~, v~m morrido tL•dus. 

• Quando viaj:m1 e mot-renl alguns dos seus, 
abandonam na estt·ada o c~daver, limitando-~e, si 
é criauça. n depo~ital·o t1Ul um caixão, como fize
ram na povoação de S. Luiz e Graciosa. 

• Tendo -chamado á minha pre~en{la algu11s 
chefes tios que se retiraram, par:1 indagar a causa 
de ~emelhante pt·ocedimento, re~pondeJ·am-me, 
dinnte de po~so:ts que commigo estavmn, iuclusive 
o honrado pastor p otestante des:n cr.pitul, o se-
g·umte: m-pot·q , ::, -
que, tendo, t~llf\s muitos li lhos, era preferiYel 
pôl-os a ~~smolar do que trabalhar; outt·os-porqu•:. 

. :- . . • . , . • ' . rrj- ~ 

las e cuja's plantaçõ•·s, por serem mui fe;tas, nada 
produziram, exigiram do eng~nheiro aJim,•ntação • Um grupo declarou· me que se retirartt pot·~ ·. 
e::!.'' JOI' din. O mc:;mG~ facto deu-se em Pn!meira. que ~J :.;ov-crno niio lh··s ~avia dado o dinhe~iro p~·<)- · 

a con~tl'Uí'(}iio dt~ um grandes caixõe:-:, elll que qu•~ se :-:aiua, tet·ia de Jou!l a tre;; pa mos, e com 
moram e que JWelet·•·m ás casas, nlle:~r•n1do que 1111 um on (l.ms pr·cg·o~ e alg-nmas marlclladns fira\·n 
Russia a:> suas habitações eram assim. Ne;;sa mesma pregada. 
colonia, nucleo Marcondes. ha nm cQ.rfe de fnmilia, • N:1s colnuia5 ú facto c;ommum ver-se um •.! 

que •lesprezon a ca~a dadn pelo govel'llo e cavou· mais culonos em estado de vtwd:Hieira pro,:periua
n:r t•!rra um bur·ae.o, onde mora co•n mulher e de. tendo realiz:tdo pur tr:tbalho:' fóra dn c !unia e 
til h os. OIJservando-lhe que esse procedimPnto uiio producto de sua J:,vou ·a, quantia n:io in fet·iot· a 
tinha log-ar, e que naquelle bnr;1eo elle c su:~ 1:500$, an pnsso <tue, 11!) Jad•r delles, e n~'s mes
familin em brevn morrerhnn, r·e:;pondett- me que mt~s condit;üt.•s materiae:> de trabalho, se vêm ou
na Hussia h a muitas casas deste gosto, e por isso tro:" <rue absolutamenv: n:adn têm li.!ilo, si não c:•-
·~lle a preferia. ximbur e (lo1·mir. 

« Em reg-ra, quando :1doecem, preferem o pndre • Na colonia Tavnre!i Bastos, euja m·n>prridau.:! 
ao medico, dizendo que quem cura e mata é Deus. alegra vet·-~e. An::r0 Segncr. José Both e Lou
p.,r est<~ raz:·to têm alguns morri do, upezar · de reiieo Diezel têm rPaliz:ldo. em meno5 de nrn 
contarem <;Om meJico e mediC:Jmentos. Tendo~se • 
desenvolvido na prO\'incia uma certa molestia de anno, peculios que devem exceder a 1:500,)000. 

- · . t· ) rPm destes alle;.:ando ue un ui 
assei~, fi~ar:~m alguus'russ~s cegos; porqne cJu .. n'do a qu:ttro annos poderia não te!' o que comer, !'e
o medi··o lhes ordenava que se recolhessem, ex- tirou-se. 
pu!!ham-se ao íe1npo e ao sol, e quando mandava « ~Iuitas familias t•etirantcs, eheg-:mdo ,1 estn ci
que puzessem pnnnos frios 11a cabeça, elles a dade, têm P"rrnanecido. por oito c mnis dias. :;·JI.• 
e'!lvolviam en~)~To~sos e }u.ent.es .. pannos de lã, a acçã•l yiolenta das chuva!', aJli vivendo cow.:) 
à1zendo que a8stm na Rus~ta :;e fazw. niio 0 fazem os indios meio-civilisac'o.s. 

« Sem except·ão, o russo considera a mulher l • , . . tl" 
como _escr:l\":1 .. ã sohrcc:~ r rega de todo o Ll'<lb::lho, 1 .- • _A um .• ~1.u llHW; ,'! 11~ u('U ? ~l~~ nes~a~ co H ~ ~ 
e 1wrroclicam'llll' flllllJlra ~enl ·nn·a ~ C'l!;1·, .. -~! t.oes, m:mtlei recolhet na hospcd,•tJa do. t:olono .. , 

• • '· • • 
1 

•· 
1

" · 
5
·, " • • .,.u 1 Ih· hi s' demor·n 'l'l''''l' um di· com :-:rande rigor·, clizencl11 ser isso preci~o p:m1 ' e 0 ' '1 c 0 · ''"'"::, a. 

cuntcl-n nn hunestiuadc, qualicl:~dc. ali:'•s, carnr.tc- \ c.-\. uma f:llnilia Nmp•Jsta dt! 7 pesso:~s, e (j_U•) 
ristica da co lona rtt:'sa. :\lais de· uma nz, em · apenas possu ia 5();$ pttr:t "en !ransportc, :'C ob:••?r-
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· Sessão em :1.2 de Setembro de !'879 . H3 

vou que, com tão l!equ~nos recursos, n1ío podia \ « ~e~tas circumstancia~, morando em situações 
~~egar ao seu destmo. Respondeu o chefe que das mms bellas e sau~ave1s do mundo, possuindo 
mam costeando a praia e assim chegariam á Russia. 1 vastos e invejaveis terrenos, e applicando-se á la- . 
Esta ~amilia, como tive occnsião de verificar na voura, á creáção e á industria, como explicar-se 
~olon.Ja, possuía um_a boa ro~ de ·extensão nunca tflo gratuito abandono? Gomo explicar-se ainda a 
mferior a um al uem de mlltto, do va1or .de iOO~ venda de uma roça4 que vale :I.OOS por 2~000? 
e que vendeu por 2~000. 

c Na casa de um velho e bom colono, onde 
.aceitei li eira ·.refeil}ão, um dos ·amigos que me 
acompanhavam 1sse que, ten o o gover · . , 
solvido a dar serviço, deviam os colonos~ estar do presenciar vendas nestas cendições. 
satisfeito. Um grupo de moços respondeu com 

· vivacidade que só ficariam contentes recebendo 
dinheiro, por isso que o trabalho não era para 
elles. · · 

"Na colonia Taquary, cujos productos siio de 
admirar-se, um . colono por insol~nte qu'3ixa-se 
da miseria em que vivia, da --terra que nada pro
duzia e .do rroverno que não dava dillheiro. Um 
respeitava ci a ao, . que me 1onrava com 

. companhia, replicou declarando que esse colono, 
oucos dias antes, havia-lhe comprado. a dinheiro 

· • Nas colonias do Palmeira e Ponta-Grosso, por 
·occasião de minha quarta e ultima viag:m, téndo 

. , 
.. as ordens do governo, ia-lhes dar serviço com 

excepção apenas de um ou outro, foi geral o pe
dido que fizeram pnra que as mulheres:trabaUws
sem. Sabendo que entre esses colonos, em regra,· 
são as. mu1J1eres que mais trabalham, respondi 
affirmativamente. Mas, não satisfeitos, e;x:igiram 

.·que aos filhos menores, que não podiam trabalhar, 
· fosse dada uma diaria. . . 

• Respondi neg-ativarp.ente, e ~ssa resposta en-

• Estes factos que acabo de apontar poderiam 
ser intcrminaveis; limito-me, porém, a affirmar 

maior parte dos colonos e servem, portanto, coino 
disse acima, para caracterizar a colonização russo-
allcmã. · · 

•. E' difficil, como se comprehende, em face do 
que fica exposto, firmar-se juizo seguro acerca da · 

·estabilidade dos russos nas colonias : ncred.ito, 
porém, em 'vista dos factos de ~ue tenho co-
nhecimento, que tudo não está perdido.. 

4 

.... 

' :c A causa da repa~riação destes colonos rião tem 
· éxplicação possiv'et Gomprehende-~e que os des
~mimados, indolentes ou aquel\es cujas. colheitas 
falharam, se retirem ;·como, 13orém, éxplica:r~s~ a 
sabida dos que trabalharam e conseguiram re~ul
tados na verdade· supêriores á mais ·exagerada 
espectativa? . · . ·· 

• m • ,. · · · . 
ferteis, o trabalho do .. colono,.apezall· das geadas de 
Novembro e da falta· do_.,.eonveniente ·preparo do 
terreno, foi coroado de sú.ccesso,. como tive oéca
sião de presenciar, com excepção~ de uma ou outra 
Jllantação feita sem· a menor possibilid~~e de exito. 

l Além dos próductos da lavou~ e do· leite, 
abundantissimo em muitas colon:ins~ dos serviços 
offerecidos e rião aceitos, muitos dos col~nos reti
iantes se bàviamapplicado ao· transporte de_.mer
eadorias, realizando quasi invariavelmente iOQ~ 

· liquidos·em cada viagem. . ~:- • · ~-
A. '!5.-TO:MO V. 

« O movimente da repartição foi, no dizer do 
intelligente colono Roobers, de Botuquara, instan- . 
taneo como uma bomba e só se póde explicar pela es
tupidez. Esta asserção de Roobers é exacta, e estou 
informado de que o movimento foi dirigido por 
Grassemam, Krentz e Graff. famoso e intelligentis-
simo salteador. · 

este mez em 
enviados. 
· • Conl1ececior. como sou. da índole e c.'\racter do 
GóloÍlo rusga, conformo-me com a opinião do:co
loiio .Róobers. 

• O movimento da repartição, é preciso que diga, · 
tem provocado a indignação de muitos ·éolonos, 
. qui} reprovam energicamente o inqualificavel pro~ 
cedimento d?s compatriotas retirantes ~ .pretestam 

• e c o , 
tendo mandado dar servicó ·aos colonos de Ponta~ -

.Grossa e Palmeira, n:JS estradas que ficam entre a . 
Serrinha e aquella cidade, acabo de receber com· 
m:unicação do· Dr. Tourinho, engenheiro encar· 
regado desse se1wioo, bast~te satisfactoria. 

, Segundo essa communicação, parec·e l1aver-se 
operado ·no· espírito· do colono russo uma snlutar 
reacção ; pois, como affirma esse engenheir9, até ·· 
agora não se lhe póde contestar vontade e mew10 
ardor para o trabalho. 

'· Convindo proporcionar tambem aos colonos 
da Làpa serviço .Para ql,le fi_cassem equiparados aos 
demais, e . aproveita do .a . boa vontade de i.mpor· 
tantes. cidadãos daquella localidãde, que promo
veràm uma sunscripção com o fim de ser applicada 

strada ue dalli se 
dirige ·a esta capitã!, expedi ordem, em data de . 
de Março,· ao thesouro provincial para entregar 
ao inspectór dessa estrada a quantia de ~:000~, 
quB· com.o producto da subscripção, s_erá despeB.· _ 
dida. nos:.reparos de que trato, devendo nos tra~ 
balhos- sêr exclusivamente empregados os colones 
russos~ . · " ·" 

·.c H~vendo em tempo solicitado do governo á. 
acquisição de padres catholicos e protestantes, que 
saibam o allemão, unica· lingua que faliam .OS;
colonos russos, são elles a todo o momento espe-
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Sessão em 12 de Setembro de ·1879 . 

. ra.dos da Europa, visto não sé os haYer encontrado 
lio paiz. 

c O que honestamente era possível fazer-se mais 
em beneficio dos colonos russos-allem:íes? 

o c.. . • \. ... , 

abrindo as cêrcas aos :mimaes, depois de uma co
lheita intempestiva e incompleta; casas, damnifi-
cando-as de todo os m a 
portas e janellas, de outras estragaram_ as paredes 
c os tectos. E para complemento dos estragos, fi
zeram em achns e hmçaram ao fogo madeiras pre
paradas para edificaçõc3. 

' D'entre os retir:mtes, dizem alguns que volta-
. rão da marinha, si o governo russo não lhes fran
quear a passagem até ao seu antigo domicilio; 
outros, porém, que voltarão no praso de trcs 
an~~s, si· não mais se acostumarem naquella fria 
regwo. . · 

• Os colonos que ficam, dizem-se no proposito 
firme de não abandonar a colonia e nem deixar o 
13razil.: Instam, porém, por um sacerdote que fallc 

a . » 

.. Posteriormente a este officio e com data de 26, 
recebi do Dr. Francisco Antonio :Monteiro Tou
rinho, engenheiro chefe da estrada de .Mato Grosso, 
e encurregado da distribuição de serviço aos co
lonos, um outro em que se !em estes topicos : 

a: Vê, pois, V. Ex. ·que !em crescido a influen
cia dos colonos russo·s em busca de trab[tJho, de 
modo a tornnr-se excessiva e talvez inconve
niente. 

c :N5o ~1a certeza de que o governo consiga, por 
esse meiO, os beneficos resullados que tevo em 
vista. Pelq ~Ol}trario, depois do officio que a 27 do 
passado dmgt a V. Ex., factcs se têm dado e se 
estão dando, que deixam-me perplexo sobre al,.u
ma~ de minhas as~erções COD;lidas naquelle omcfo ; 
mmtos colonos tem-se ti d · · 
grave, os ultimos chegados a esta capital, proce
dentes da colonia • Lago • que julgo uma das me
lhores, trab~llwram na estrada da Palmeira e depois 
de receberem os seus sala rios, começaram a effe
ctuar o movimento d::t repatriaç~o. A' vista de taes 
racto~, não hesito ~m dizer que póde o governo ser 
Il!udido em suas.mtenções, e que, em vez de mi
m:>trar aos colonos meios para iniciarem suas la
voura~, póde concorrer indirectamente para que 
elles se rep::~triem m::~is facilmente. 

c No o !fiei~ de 27 de Fevereiro, a que se l'efere 
este engenheiro, e de que acima me oceupei, aca-

lentava elle esperanças a respeito dos russos, e 
dizia que, ate esta data, não se lhe podia contestar 
vontade e mesmo ardor para o trabalho. 

« Essa vontade e nrdor para; o trabalho, com 
que a principio soub~ram ill~dir ~sua ob~ervação . ~ 

• Tendo ultimamente conseguido que o capel!ãQ 
dn coloni:l •Orlcans •, Ludovico Przstorski, se re
solYesse n it· aos campos, ·em serviço do seu mi
nistcrio junto aos russos catholicos, para ahi se
guiu no dia 12 do corrente. 

• Este facto é l:wslante significativo. ·· 
• Esta gente, collocadu em terras de grande 

v:1lor, sú pedia um pouco de serviço c só. se quei
xava c.la. falta. de um padre. Teve ao mesmo tempo 

• Concluindo, chamo a attenção de V. Ex. para 
a import:mte correspondencia trocada entre esta 
presidencia e os directores dos nucleos. Esta r.on
fereucia Yale um inqucrito e habilitará V. Ex. a 
julgar do estado actual da colonização russa. 

c Os dircctores, convém que o diga, são cava
lheiros clistinctos, escolhidos d'entre os melhores 
das localidades, e alguns chefes políticos do par-
tido adverso. · 

a: Não me consta, até hoje, que um só colono de 
outra nacionalidade, que a. russa, se haja repa-, 
triado. Ao contrario, das outras nacionalidades e 
procedentes da Europ::t, e colonias de outras pro
vincias, muitos si\o os indivitluos que frequente· 
mente procuram o Paramí, solicitando um lote ! » 

Está demonstrado nte :í evidencia que os colonos 
russo-::~llcmães, sem a mínima insinu::~ção, .por sua 
livre e espontanea vontade, escolher::~m os: terrenos 
em que queriam estabelecer-se e onde de facto se 
estabeleceram ; que esses terrc;lnos na opinião 
delles eram os mais apropriados ao genero de la
Youra, :i que estavam lwbituados no seu paiz; que 
da parte de quem quer que fosse não l10uve a 
menor intcrvcnçlio para que em beneficio de par
ticulares se effectuassem as compras dos terrenos. 

Entre esses colonos contavam-se alguns mais 
importantf·s pelo grúo de instrucçüo do seu espi-
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Sessão em '12 de Setembro de 18i9. H5 

rito e ao mesmo tempo pelas suas qualidades 
moracs. Godofredo Meyer tinha-se collocado á 
frente de uma turma de colQnos russo-allemães e, 
-auxili:mdo-os com os seus conselhos, mostrou-se 
um dos mais distinctos de entre os que mereceram 

.. • - ""!" , • • -

... (. " ~ c. _., ' 

dos particul:n·es, que procuravam ag-asalhai-os, 
esforçando-se a todo o custo para fixai-os no súlo 
aranaense. 
Pois bem; logo que chegou ú Palmeira, o Sr. Go

dofredo Meycr dirigiu ao pl'•'~iclcnte da província 
a 5eguínte carta, que fiz traduzir.do allemão, e que 
constitue um importante documento : 

• Fui um dos seis commiss3rios est:olhidos pelo 
povo russo-nllemão paru escolher uma nova pa
tria .. Gom os outros membros da commissão vim 
examinar este paiz c tive a homa de ser recebido 
benig-namente por Sua Alteza Imperial a Pri~~eza 

firmadas pelos mais importantes colonos russo
allemães. 

· verno o preço, que se pretende exagerado, dando 
assim provas de falta de patriotismo e de menos 
regular proceder. 

Não posso dBixar de reagir contra essas male
vol:Js insinuações, que si algum merecimento ti· 
'i•essem, seria o de acentuar a imparcialidade com 
que se honre a administração da mesma pro,·incia. 
Quem maior somma recebeu dos coft·es publicas 
foi o finado Sr. João Mariano Ferreira Hibas, 
HO rietario da fazenda Butu uúra conservador 
de inflLlencia, a quem muito deve .o 1onra o 
Sr. Corrêa, em cuja me mo ria devem estar gra
v~dos os serviços prestados pelo fi_n~do Dr. Jos~ 

l ~ • . 

operou para o seu ingresso na cam~ra vit~licia, 
entreg~mdo ao governo. de eut5o o eleitor:Hlo di.! 
Ponta-Grossa. muuici io ue como liberal di-

me-nte na vllla da t>;.~lmeira_ AcÍLli o povo e as au- rigia. 
toriuades nos acolheram com t~nta alegria e bou- :Mas o alvo que miram os illustrcs oppostcto
dade que muitos dos meus choraram de contentes. nist:~s é o distincto c J10nrado chefe do partido 
Estamos muito l.Jem tratados por Lodos c princi- liberal da proYincia do Paraná, Sr. conselheiro 
pnlmente pelo Sr. major ~Iarcondes, ngentc de Jesuíno l\farcondes de Oliveira e S<í, cuja probi
colonização. !\las V .. Ex. põde calcular o qunnto da de está tão perfeitamente reconhecida que a 
tem soffrido este povo errante desde o diu em que · perfi dia de intrigns mesquinhns não póde attingir. 
deixou o seu antigo lar até hoje! O Sn. ALVEs DE AnAliJ0:-0 Sr. Visconde do Rio 

•Est:.~m~s content~~-cgm o povo b~~zil~iro~ com o Branco a!nda tem contas a ajustar com 0 gabinete 

e indicamos ao' got·er;z"o a nossa pn:(erencfa por ellàs, ur a 0 
• 

pela sua situação junto da estrada geral, pela sua O Sn. SERGIO DE CASTRO :-E' verdade. O con-
fertilidnde e ela abundancia de aguas para tudo ·e venio do 20 de FeYereiro fez do nobre Sr. Rio 
com sufficiente mato. stamos cansa os e anc ar Branco um mtmtgo mtransJgt.mte c oaos os 
e de esperar. Anciamos para ter nossa choupana, membros do gabinete de 31 de Agosto, do qual fez 
que faremos nós mesmos c queremos prepa- parte o Sr. conselheiro Jesuíno, delle sahindo com 
ral-a antes do inverno que se appro:x.ima, assim a sua reputação illesa c ouvindo do sempre !em
como eomcrar a rotear os campos para semear brado conselheiro Zncarias a confisgão solemne de 
antes do mez de Junho que dizem ser o mais pro- i ni:io se lhe poder contestar a mais indcfcctivel 
prio par<l 'a sementeia. Estamos nos halJitu::mdo á probidade. 
oci?~si~ade quando tanto cs~·ec~;nos .~ra1ballçar~ e~~ 0 Sn. HonrA DE A.Iu.uJO:-Apoindo. E' um cara-
no~~~- moços podem contt ahu maus .wb.to~. E ct,. 11 uito di·tinclo muit€> r•speitwel 
po1· tsso que yenho em nome de todos os rmsos 

1 
cr 1 :s ' u ' · 

allemães aqui parados, rognr a V. Ex. que quanto i O Sr.. SERGIO DE C.\srno:- Não attingcm, por
antes nos nt::mde entreg-ar as terras que pedimos ·\ tanto, á nltura em que soube collocar-sc o Sr. con
e que em grande parte jú estão medidas. Ess~1s . selhciro JesuiDo as mnlevolas insinuações, éco 
terras não car!lcem ser subdivididas em lotes. 1 de despeitos e de mal contidos o di os (.4.poiados). 
Nós dcseja~nos li.bcr.da~e para cscolhc,r o l~l;'ar j Ningucm ignora na proyincia do P~ranú os e~-
nossa~ alde?s c dJs~r!bu_Ir o terreno p[l~a o de:~:~o , forços empregados pelo Sr. Dr. Rodr1;;o Octano 
que for mats apro•e:tavel conforme sua naturuz,\· 1 ara obter as tetTaspreferidas pelos russos, com o 

- " · - : ' . "· menor sacn ICIO os co res pu J 1cos. l mguem 
em po~1cos annos se mdemmsara das despezas que ig-nora que s. Ex:., cioso de sua reputaç~o, cmpc· 
t~m feito comnosco ... Logo que tcnh?m?s r?ce- rihou toda a SU:l influencia pnr.fl estabelecer do 
btdo as t~rras, escr~vemos todos .a no~so:s ~atcn- melhor modo possível os russo-allem::ies, corres
tes e nm1gos, convid<ln~o-os a VJtem p<lrllll!ar a pondendo assim á merecida confiança do governo 
nossa boa sort~. Palmeira, 8 de ~fan,;o de. i818. • imperial; mas não ha t.ambem queai iião saiba que 

E, Sr. presidente, na secretarw da 11gnçultnra a s. Ex. não foi posstvel realizar a compra das 
existe grande numero de documentos authenticos tcnas por menor preço do que o fez e que ainda 
para demo_nstrar que os colonos russos tiveram a assim é inferior :10 estabelecido dur:mte a admi
mais ampla liberdade para escol~er tcrr.as onde de- nistração do Sr. Dr. Lamenha Lins, que compro.J!. 
Yessem estabelecer suas fundaçoes agncolas. terras de H a 15 reaes a braça quadrada, tendo J:t 

Me parece que h ontem no senado o illustre Sr. adquirido terras nos campos geraes a 10 reae5 a 
presidente do conselho os leu. São declararõe:; lJrara. 
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H6 Sessão em 12 de Setembro de 1879. 

Tudo quanto um homem de bem póde fazer, o 
Sr. Rodrigo Octavio o fez para desviar do thesouro 
publico os encargos a que o obrigavam as admi
nistraçõe~ anteriores; porque, Sr. presidente, é 
!'reciso que se saiba: o gabinete 5 de Janeiro em 
materia de colonisa ão teve de su orfilr as exi-
gencias e onus de contratos anteriormente feitos 
e cujo cumprimento tão gravoso foi para as finanças 
do paiz (Apoiados). 

en o a mais pro u.n a o i · - . 
Sr. Visconde do Rio Branco deixou-se npenas im
pressionar pelos exageros do seu collegn, o Sr. se
nador Correin, proporcionan~o·llie nssim oceasião 
para amortizar o debito das valiosas inspirações de 
que tão generoso se mostrou o nobre Visconde do 
Rio Branco para a boa direcção dos negocios rela
tivos· á pasta de estrangeiros, no gabinete 7 de 
Março (Apoiados). 

Começando o seu discurso na sessão ~e 4_do CO!· 
' • v ~ l 

reproduziu um trecho do Jornal do Recife para 
fazer sentir ao senndo que a impt·ensa hrazileira 

• fi ·m ·ua infa-
tigavel palavra. 

v~[ .sn. DEPtrrAno:- E' porque não o ouvem. 

O Sn. SERGlO DE CASTRO :-Não posso deixar de 
felicitar o senado por tal motivo e associo-me á 
satisfação que domina a S. Ex. 

. Não pretendo fazer flccnsações a este ou áquelle 
funccion~rio, a esta ou itquella pessôa determi
nada, disse S. Ex.; e desse modo confessou S. 
Ex. não ter a devida convicção do que affirmava, 
e ambíguo, v::1g·o, indeciso, recuou diante das con
sequencias a que o arrastaria uma accusação falsa, 
mas acc n ua a e ca egortea. 

Hei de apreciar todos os pontos do discurso do 
nobre senauor. por mi?ha provin~ia, e estou c~rto 

um tecido de pouco vercladeiL·as· e leaes accusa-
ções. · 
. O SR. ALVEs DE AilAu:ro :- Apoiado. 

anuo, encoutraria S. Ex. o quadro demonstrativo 
das compras Je terras para o estabelecimento de 
colonos, quadro que abrange diversos períodos e 
foi minuciosamente organizado pela thesouraria 
de fazenda. . 

c rou 
fazer effeito com a enorme chapa que occupa mais 
ele uma pagina do Diar"io do Parlamento, como si o 
Sr. Dr .Rodrigo Octavio tivesse pretendido occultar 
ac o a g n a s a Íl 
ministração. 

Para que não triumphem os artificios da oppo
sição e conste a todo o tempo a verdade, insiro nG 
meu discurso o mappa offivial sobre a acquisição 
de terras, e no futuro, quando algum espírito in
vestigador e imparcial qnizer estudar esta questão, 
nos annaes parlamentares ha de encontrar formal 
desmentido ás accnsações do nobre senador por 
minha briosa província (1Uuito bem). 

Muita impressão causou :10 senado, provocando 
exclamações desairosas á achninistração publica, a 
parte do discurso do Sr. senador Correia referente 
as compras e erras na on a- rossa e i 

. entre o preço ajustado de 3 reaes e o effectivamente 
pago. 

• prcctsameu e para esc arecer es e , 
prinw (acie grave, que tomei a palavra e o governo 
estou certo ha de fomecer todos os elementos pre
cisos, :Jllm de c[ue não pnire a menor duvida sol.Jre 
este to pico do lihell0 diffamatorio. ,, 

O honrado Sr. Dt·. Rodrigo Octavio minucio
samente infoemon o ministerio da agricultura, e 
a coerespondencia oficial mostra 03 poderosos 
esforços de tão illu~tre administrador, que sempre 
mereceu a mais decidida confiança do gabinête 5 

O SR. SERGIO nE CAsTno:- Para que, porém, 
fiquem explicados esses factos, faço minhas as 
ol.Jservações do meu amigo e companheiro de de
putação, o Sr. O r. l\lanoel Al v·es de Araujo, as 
quaes cabalmente destroem os perlidos juizos, de 
que se tornou éco o Sr. senarlor Correia. 

Transcrevo essas observações de um folheto 
publicado pelo meu digno collega. , 

Diz o Sr. Lamenha: 

O Sn. SERGIO DE C . .\..STRO : - Constituindo-se 
éco de follicularios que em outras occasiões tanto 
o abocanharam, quando os interP.sses pessoaes se 
contradiziam, unido hoje_a elles na mesma cam
panha da diffamação. s~ Ex:., o Sr. senador Cor
reia, de posse de 61. éscripturas que lhe forneceu 
o Sr. Lamenha Lins, organizou um mappa que 
denominou- minucioso, para o fim de demons- • O engenheiro Nabuco ajustou as terras da fa
trar as compras de terras na província do Pa- zenda Taquary a 3 1·eaes pol' braça qoodmda, por 
raná. · escr·iptura publica com um dos chefes liberaes de 

Ponta· Grossa, Joaquim Ferreira Pinto ; o S1·. Dr • 
. Bem pudera díspens:u--se o infatigavel senador Roclrigo Octavio mandou-as posteriormente pagar a 

de tão ardua tarefa, tão ardua qu_e a S. E~. 6 rs. como consta dp, e.scri tura respectiva, que 

O mappa organizado pelo nobre Sr. :;enador Cor
reia não é a expressão da verdade. Basta assiJ:~nalar 
que omittiu, no periodo de :1.876 a i877, 27 com
pras de terras, pretendendo com isso fazer suppôr 
que a administração liberal esten áqucm do cum
primento do seu d~ver. 

E não precisavaS. Ex. perder o seu tempo para 
produzir um documento inacdtavel. No relatorio: 
dó Sr. Rodrigo Octavio, ao deixar a administração 
da mesma província em 31 de llarço do cor:rente 

• Seria na verdade inadmissível a conducta do 
honrado Sr. Dr. Rodrigo Octavio, si o manhoso 
periodo e commentarios com que o Sr. La.menha 
o :~dornou não tivessem outra explicação. 

• Conheoa o publico á verdade. . 
• A 7 do corrente a Provincia do Pa,·aná assim 

se exprime sob o titulo :- • Sempre a mentira ! » 
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Sessão em 12 de Setembro de 1879. H7 

• Quanto ao excesso do preço ajustado pelo en
genheiro Nabuco., convém esclarecer-se o occor
rido. 

. • Os campos da({uelles proprietarios nunca ha
Vt.am sido medidos, elles não conllccia1n outra 
me a agrarra smao a capaet a e a im n icia 
cada campo, lotada pela experiencia. Por ella, e 
tambem em attenção á circumstancias peculi:;tl'es, 

• - ~ • ~·o· . - -

liações e vendas. 
• Segundo os calculos daquelle engenheiro , 

pelos quaes se guiaram os prop.rietarios, conven· 
ceram·se estes de que, vendendo por certo preço a 
braça quadrada, apurariam por seus terrenos mui to 

. melhor preço do que vendendo-os pelo modo até 
então adoptado. , 

• Nes~e presupposto passaram doeumento, esta
belecendo apenas o preço da unidade, e assim fo
ram em a guns es:;es campos es a e eci os rus5os 
antes da medição. 

« Effectuada esta, reconheceram os propridarios 
o engano e que so rwm es~10 enorme · a n·uns 
como o capitão Joaquim Ferreira Pinto, ti~ha.m 
de receber menos do que lhe haviam custado os 

' 
«·Não havia, entretanto, uma venda legalmente 

effectuada; porque os contratos dessa natureza fa
zem-se com a fazenda, e não com o enn-enheiro. 
Fund_aàos nisto, os proprietarios não 

0

quizemm 
legaltzar as vendas, sem que se modil1cAsse o preço, 
ao que o govex:_no viu-se obrigado a anuuir, por
que estava entao com 2,000 russos a estabelecer. 

ct O unico proprietario que manteve a comhi· 
naçãe foi o Sr. capitão José Branco, que vendeu 
sua azen a sem SUJeitar-se a me Içao. 

« Si .a primeira combinação estava ro'l:cstida das 
formahdadeslegaes e devia subsistir, como se ex-

todo o meu auxilio como }'atticular. Nesta occa
sião S. Ex:. teve conhecimento dos embaraços que 
cercavam ao presidente de minha proviucia . 

« Chegado a ella soube que s~ Ex. havia commis
sionado ao engenheiro '.i:'hel'ezio Porto afim de . - ' C I · 

c Depois de niuita relutancia por parte dos pro
prietarios, e _al).te o_ legitimo i_mpedimento (JUe 

« Eis como n inepcia ellYCl~Te ao seu melhor 
amigo. 

« 01 si 1J • .. ,, e::s d. _ \. dLl· ;J .. 

esse njusle por cscriplura publica foi <tssknado 
por procurador competente da fazenda nacional? 

\,1 I:• l ( 

em nome da fazencla twcional sen1 sua procul':.tção? 
" 9 ajuste em ta.es condições é uma frivoli!hde, 

e tanto o foi que o procurudor fiscal, insuspeito ao 
ré0 aceusador, delle não fez cabeilal. 

cRefeririJi aind3 o cjue me dis~e o capiWo Jo~1f[Uim 
Ferreira Pinto mczes depois de e:ffecLuada a comp:·:1. 

•Pedi, disse-me elle, 60:000* por minha fazenda 
do Taquary; o agente do govemo fez-1ne ver que 
a · rets o terta ma10r somma; a , · 1 pré~ ... 
da sobra, disse-lhe Ferreira; não preciso porque 
sou pago pelo govel'n,o, relo!·qniu-lhe o agente; 

._ . ~ .. . , 
p tca que o então procura or sca ac :~re er
tuliano de Freitas, não promovesse 'a sua effcctivi- ::: N~tas condições, e em boa fé, deveria elle re
dade, e fizesse, como fez, passar escriptura pelo ceber os 25:0006. preço muito inferior aG q:.te lhe 
preço novamente ajustado? custám? · 

c Eis os factos em toda a sua verdade. •Outra questão. Como se explica que só a t:~cs 
c Julgue-os o publico. • compras procedesse <ljust~ por escriptura publica 

· e a ~.;réis qmndo no Paranit compraram-se mais 
·FOi esta a primeira difficuldàde séria com que de 100 propriedades ? 

teve de lutar o honrado Sr. Dr. Rodrigo Octavw. cA resposta traduz o objectivo que se pretendia, 
• Suas communicações como honrado Sr. presi-

dente do conselho, séus telegrammas sobre 0 • Era candidato na vag-a do conselheiro Correia o 
melhor modo de solver a justa impugnação dos ex-inspector demittido por faltar ao seu dever, 
legítimos proprietarios, a urgencia de estabelecer contava com os dons terços de eleitores de Ponta
alli.colonos que se agglomeraram aos milhares, 0 Grossa, mas precisava da totalidade, pois o capitão 
interes!iie da.prompta accommodação torturaram Joaquim Ferreira pôde resistir ás bayonetas que 
por álgumas. semanas ao digno presidente. o chefe de policia para al!i levára, quando em1877 

m u o Sr. Lamenha seu neO'ro plano de 
-··. :e l!,Va-me nesse tempo nes a cor e, e peço i· b 

cença ao Sr. conselheiro Sinimbú para referir. rol:!. ar 0 voto. 
uma conv:ersa· que,então tivemos. · c Joaquim Ferreira com seu irmão e amigos 

c Disse-1Ue.S. Ex.: o senhot· vai nos prestar um tinham o terço liberaL 
~er,viço;-a compra, dos, campos de Ponta -Grossa. . •. E' facto publico na provincia que o .Sr. La me-

• .Agradeci a S. Ex. a confiança que manifes- nha exigira dos eleitores conservadores de Ponta-
ta:va e pedi"lhe escnsa_ . , . Grossa um abaixo assignado de v~tos, ameaçando 

c,:Lembro.-me.de haver acrescentado : _Nunca. :levar GS·russos para Castro, e o aJUSte por escri
entrei,em repartição fiscal, geral e provincial do. ptura publica fez circular no Paranã que, ó terço 
Par.anáJpara.receberdinheiro meu ou como pro- :liberal lhe seria igualmente dado .. · 
curador, e. tenho .certa.av.ersão a·essa.responsa.bili-. • Teve o desengano, deram-me· os· votos todos 
dade :de .dinheiros:publicos. Garanti, entretanto, a· esses dignos comprovincianos : a dependencia em 
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H8 Sessão em 1.2 de Setembro de 18i9. 

que julgavam= luaquim Ferreira teve o merito 
de só fazer saliQnte o merito de seu distincto ca
racter. 

• O trecho a que respondemos achn-se na ·pagina 
23 do folheto do Sr. Lamenha, que o repete a pa-. .. . , . .. . 

precisava para a eleição qt~e estava 1JI'O;i1na. 

" Estas amenidades terão a precisa resposta, tra
temos do assumpto como se a accusação fosse feita 
por um homem serio. Se está proTado que Joa
quim Ferreira votou com o '5eu partido, quando 
se acluwa na maior dependeucb do ex-inspector 
candidato, seria homem que precisasse de paga 
para o futuro ? 

' '~ 
freguezia das Conchas, com seu dinheiro tem au-
xiliado aos que a habitam, fez uma capella. e es
cola, o quadro da igreja acha-se fechado de· casas, 
todas envidraçadas, vciu a Curitiba e levou UPJ. 
padt·e que alli permanece : tudo isto sem a'uxilio 
dos cofres publicos. 

c Peço ao honrado Sr. Dantas Filho que se in
forme de todos estes factos e os traga ao conheci
mento do governo imperial, e uma vez, sirva ao 
menos a ca umma para o mgar o patz a con wcer 
um de seus filhos benemeritos. 

a Tão convencido está o ro )rio Sr. L:-~menha 
que nenhum valor juridico possuem os actos do 
engenheiro Nabuco que em quatro ri'ontos diversos 
de seu folheto usa sempre da expressão ajustou 
quaado o titulo reza-escriptura publica de venda 
que faz F. ao governo geral representado pelo Dr. 
Yir:tor B. Nahuco de Araujo! -

~ Porque o Sr. Lamenha, tão esperto, não apro
\Cltou o lermo comp1·ou em vez de ajustou? 

• A escriptura é de venda, e quem nella figura 
como comprador assumiu attrihuição que 11uo tinha 
.pois os com potentes para figur<lr nos ncgocios em 
que a fazenda nacional é interessnda, segundo o 
decreto n. SíO de 22 de Novembro de 1851, art. 13 
das instrucçõe~ da directoria geral do contencioso, 
expedidas em 10 de Abril do mesmo anno, são na 
côrte o procurador dos feitos, e nas províncias os 
proc,ura ores 1scaes. 

« Quem autorizou a compra pelo engenheiro"! Foi 
o mesmo Sr. Lamenha, que hoje a denomina de 
ajuste, apezar 8.o officio do Sr. Nabuco, de 15 d~ 
Abril de i878, transmittir á presidencia as escri
pluras nestes termos : 

• ... dos tertenos que comptei em Ponta-Grossa ; 
po1· GJ·dem cl9 Dr. Lamenl!a . Lins, ex -inspeçtw es-
pecial das ten·as. • -

-.Compra nesse tempo,ajuste hoje! 
• O que o Sr. Lamenha fez em Curitiba, em :Mor

retas, estabelecendo colonos em tarras não com
pradas, deu-se tambem em Ponta-Grossa ; amon
toou ~s colonos nesses ~ampos, e chega o Dr. R. 

pector, o S1·. Rozendo de Araujo Ferra~, em offi
cio de 28 de Fevereiro do anno ultimo, assim ex-
prime-se: -

a Tenho em vista o officio de V. Ex. de 26 do 
corrente, devo ponderar que a compra das terras 
de qne tratam as plantas e demonstrações juntas 
ao dito officio, feita em Ponta-Grossa pelo enge
nheiro Nabaco, não me parece legal, visto não ter 
havi_do autori.zagão da presidenc;ia, e deve~ sêr feita 

• A venda julgada illegal pela presidencia, pela 
thesouraria, pelos proprietarios, foi tambem a dos 
terrenos da viun Gertrudes :Maria de Oliv~ira, e 

L i ~ 0 t. 

condições contratnrnm Yender :;:uas propriedades, o 
que deu em result:1clo Hcnrem ellas contratadas por 

I 
mu)to Il_!enos do justo pre~o da comrnum c gerul 
esttmaçao. 

• Assim a YGnda contratada pela primeira recla
mante importa em í:700;5, quando a propriedade 
lhe custou 10:000;5 além da ciza correspondente, e 
das bemfeitorius que fez no valor de 3: 000~000. 

• A venda contratada pelo segundo reclamante 
importa em q,:950~ ao passo que, a propriedade lhe 
custou i. 000;5 além da ciza correspondente c de 
1,;)30 braças de valas que fez. 

• Niío vê o paiz que esses proprietaries foram em
barcados em transacções cujo resultado_ foi diverso 
daquelle que lhes afiançaram, c vendo-se prejudi-

v 

cripturas, sem que o poder publico pudesse, pelas 
leis que nos regem, obrigai-os ~ assignar ? 

Sr. presidente, a correspondencia official é elo
quente. E' a sua publicação um grato dever que 
ora cumpro. 

• Eis o Dr. R. Octavio envolvido em compras 
illegaes por acto do Sr. Lamenha. 

Exhibindo no senado todas as informações que 
lhe ministrou o Sr. Dr. Lamenha Lins, o honrado 
Sr. senador Corrêa transcreveu etn seu discurso 
uma certidão das despezas effeetuadas com a coloni
zação, pretendendo persuadir que na administra
ção do Sr. Rodrigo Octavio foram ellas immensas. 
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Sessão em 12 de Setembro de 1879. H9 

Niio sei como deva qualificar esse procedimento assumpto que respeita aos que niio louvam seus 
do Sr: conselheiro Correia. actos e ne:m lhe proporcionam constantes distrac-

Depois que o meu amigo, o Sr. Dt·. l\Ianoel Alves 
de Araujo, publicou em seu folheto a discussão 
travada com o Sr. Lamenha Lins ; depois que 
i1cou demonstrado não se po er tmputar a a mi
nistração liberal grande parte. des:;a despeza, di
vida _contrahi<la sob a dominação conservadora ; 

- -· tado de colonos di~ todas as procedenci:.~s, estabe-
lecidos na província do Part1ná na administra~ão 
liberal, não era licitó, nem decoroso ao Sr. Cor

. rêa reproduzir as accusações do Sr. Lamenha 
Lins. 

Consta de doéumentos officiaes que sob a-admi~ 
nistração do Sr. Dr. Rodrigo Oct-:lvio foram es
tabelecidos 3,809 colonos rasso-allemães, 5.395 
italianos e outros de diyet·sas ~acionalidades, que 

Consu1Lcm-s~ os mapp~s do movimento do porto 
de P<lranag~á d~rantt.l ~ ~nno d_e 1879 e qll:e _se 

Dr. Carlos- de Carvalho, e vcrificar-~e· ha que só 
nesse :mno entraram 3.511 russos, 1.24,9 italianos, 
302 allem5LS e H7 ausiriacos. 

Antes de apreciar o discurso uo honrado senador 
Sr. Correia na parte relativa ás informações pre
stadas pelo consul allemão em Paranaguá e enge
nheiro Dr. Tourinho, não posso guard~r silencio 
sobre umn censura menos lc:tl qne o rcpresen· 
tante da minha provincrn fez a respeito do rela
iorio do inspcctor especial de tE'rras e colonizncão 
no P~1raná. · 

Lins, é uma das muitas intrigas de que servem-se 
os nossos adversarios politicos (Apoiados). 

Felizmente, Sr. presidente, hon tem no senado 
o honrado Sr. ministro da agriculturn desmanchou 
essa teia e o fez de modo a espancar todas as 
duvidas e impressões que esse facto de apparencia 
~rave despertou no animo de muitos já esquecidos 
aa raspadeira do gabinete 7 de Março, mas seus 
dedicados pregoeiros. Não quero repetir a expli
cação dada pelo illustre Sr. presidente do eon
_selho. Foi completa. 

Inspirando-se assiduamente nas publicações do 
Sr. Lamenha Lins, o representante do Paraná na 
camara vilalicia leu ama carta do Dr. Walfrido da 
Cunha Figueiredo, juiz de direito de Campo Largo, 
sobre !'- ~omp_ra de ~e_rras pertencent_es a um me.u 

"' da Cunha. 
Quem desconhece a viua intima das provincias 

não pôde hem apreciar o Ya!or de certos teste
munhos. 

O ·nr, Walfride, magistr3do pnrtidariu, para quem 
a justiça dos adversarios é uma graça muito espe
cial, magistrado que deixa em com;tante abandono 
a comarca, com prejuiso das audie~eia~, á que é 
obrigado por lei, e nomeia promotor publico inte
rino, orgão da moral publica e da justiça social, 
um cidadão sem letras e desconceiluado na opinião 
_dos seus conterr:meos, não pódc ser ouvido em 

ções. · 
O Sn. ALvEs DE AIU.uJO·:-Apoiado. 

Bonifacio, o proprietario da fazenda Monte Alegre, 
do município de Castro, que não logrou vendei-a 
para a collocação dos rasso-allemães, apezar dos 
e3 orços que .e , , ã ·. , _ , , · 
venção de um especulador que á esta côrte veiu 
falsamente, em nome de 700 colonos, facto este a 
que hontent se referiu no sen:~do o nobre presi
dente do conselho, quando informou sobre a re
presentação Muller, Krausse e Jorge Dechaut, pe
dindo transferencia para Cnstro. 

Pois bem, Sr. presidente, ás informações pres
!adns pelo Dr. Walfrido opponho o desmentido 
formal do Sr. Domingos Antonio da Cunha, pessoa 

e concet o c cuj a - ã · 
duvida. 

O Sn.. ALVES DE AnAuJo :-Apoiado. 
O Sn.. SERGIO DE CASTRO:- Peço a attenção desta 

augusta camara pura o que publicou esse cidadão, 
hoje votado para membro da assemblén provincial 

• Não sou, graças a Deus, tão necessitado, nem 
vi-me jámais em circumstancias de delapida:· meus 
bens, para desfazer-me por 4::000~ de uma pro
pried:;~de que me custou mais de 10:000~000. 

• Este senhor, que já passou pelo governo, é, 
segundo revela, pela maneira porque a mim se 
refere, não me conhece, devia por isso mesmo sa
ber que eu nunca precisei dos cofres publicas, dos 
quaes muita gente chora ter sido desalojada ... 

·· • Si as minhas terras, que mediram l,q,98,650 
braças quadradas, e vendi por :1.0:000;?, e portanto, 
a pouco mais de 6 reis por braça quadrada, inclu
sive bemfeitorias, eram pedregosas, porque rnão, 
ainda no tempo do inspector Lamenha, me foi 
commettida a compra, por parte do governo, pelo 

· . ~ m em não concordei o 

• Quanto ao topico-que se diz chefe liberal (:m 
Campo Largo-respondo:-nunca tive a levianda
de de inculcar-me chefe do partido, mesmo por
que não me seria ngradavel passar por decepcão 
semelhante a do certo sujeito, que, depois de "ter 
esgotado os cofres e distribuído todas as graças, 
como administrador, e inspector de colonização, 
fez-se proclamar chefe do se1t partido na provin
cia,, e em seguida apresentando-se. candidato á 
uma vaga de deputado, soffreu a 111ais amarga 
derrota. 
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120 Sessão em 1.2 de Setembro de t'879. 

· « Concluindo direi: se tudo quanto o signata· 
rio dos taes artig-os expoz em ilefeza da sua cele!Jre 
inspectoria especial é tão verdt~deiro como a parte 
que me diz respeito, então elles valem bem aqucl
la~ famosas eleições da sua ~.i~da mais celebre ad
ministr:lçJo. 
· Campo Largo, 2.l de Junho de 1879.- mnmgos 

Antonio da Cunha. • · · 
outr documento interessante no seu 

dizcr.olfcreceu o Sr. senador Correia sobre as terras 
da P<Ílmeira. E' uma caria do juiz municipal de 
Campo T.Mgo. A exp\icnç:io dos factos nella enun
ciados ó fncillima. 

Estabelecidos os russo-allemães na Palmeira, 
adquiridas as terra::: que escolheram;, por sngges
tues elo referido ~Iuller e outros agentes de incon
fessavei:~ e:;peculnçõe-s, queriam alguns desses co
lono;:: que o governo comprasse as terras de :Monte 

~ ·~ · · ·· : " mo disse. do commcn-
d.Hlor Bonifncio, lwje sogro do Dr. Walfrido, par

. ticular amigo do juiz municipal, autor da. refe
rida carta. 

O Sn. PRESIDENTE:-V. Ex. attenda a que está 
concluído o tempo para passar-se á segunda parte 
da ordem do dia. 

o Sn. SERGIO DE CAsTno:-Me desculpe V. Ex., 
Sr. presidente, mas estou cup1prindo um dever, 

senador Correia, aliás simples reproductor do 
quanto de menos verdadeiro lhe inspirou o Sr. 
Dr. La menha Lins. 

Nunca me foi dado fallar sobre este importante 
assumpto. Me desculpe V. Ex:. . · · 

Estava me referindo ao p~gamento das passa·
gens. A sommtt despendida pelos colonos para a 

· sua repatriação como. se explica"! . · 
Li um otllcio do. engenheiro Theodoro Ochz, di

rigi,~o ao inspector especial da coloniznção do Pa- _ 
rana em 26 de Junho do anno passado, e nelle en
contrei este eriodo bastante siiTnificativo : 

• Como ~nostmm a.ç 1·espectivas compras vendeu 
o fotlleCPdor até fins de Maio a 298 colonos chegados .. . .. . . 

Podia o inspcctor especinl annuir ás exigcncins mentos, impm·tando as economias feitas pelos ditos 
de 1\Iuller? illuit~s centenas de contos tradusiam colonos em 4.:168~355. , 
ellas. 

Comprehende V. Ex., Sr. presidente, que nen
hum valor tem o· instrumento offerecido pelo 
Sr~ Lnmenha Lins em desabono dns terras d~ 
Palmeira. 

Iniciado o movimento da repatriação dos russo
~llemfte5, em .T;meiro deste anuo, o governo impe
ri~l tere as nccessarüt5 communicacões e deter
minou aos seus delegados na administração do 
Paraná qn~ fizessem ~entir a .esse~ colon_os _que o 

~· . ~ -
;::, (._ .. t.• " "" 

gum em ::eu f<lYOr, e mais que n~o era prudente 
comentir n:t sua vinda para esta côrtc, onde re
ccia\n-se a invas:io da febre anw.rclla_ 

Eis porque, Sr. presidente, impedin-se a sabida 
dos rus~o~allcm5cs para portos do Brazil. Um 
sentimento de humanidade explica pcrfeitamr.nte 
as orc:Jens do g-overno, que te,'e a. satisfação de 
vel-as cumprida~, sem a minima perturbação da 
tranquillidade publica. 

Estou babililado pnra informar sobre o pr@ccdi
mento d:ls autoridades policiaes da província 
}lO r essa occasião. ·· 

No archivo da secretaria da policia do Paraná 
devem estar, em original, a.s ordens recebidas pelo 
Dr _ chefe de policia e registradas as que trans
mittiu essa autoridade já pelo telegrapho, já por 
officio, aos seu~; subordinados na marinha e ao 
agente ofiicial da colonização em Antonina, na au
~en ia do residente da rovincia ue ~e achava 
nos Campos Geraes. 

A analyse imparcial desse assumpto convence 
dos valiosos serviços prestadGs pelo ex-c;hefe do 
policia Dr. Carlos Augusto de Carvalho. 

O SR. ALVES DE AnAu:ro:_.:..Apoiado, muito bem. 
São incontestaveis esses serviços. 

O SR. SERGIO DE CAsTno:-As informações dos 
agentes dos vapores que de Paranaguá tr,mporta
r:~m para. fóra do Imperio os russo-allemães as
signalam um facto notavel-})ossuirem a sõmma 
necessaria para pagamento das passagens. Mas._. 

COnhecer a procedencia · das sommas pagas -aos 
agentes dos vapores em Par:magU:á. . 

Esmerilhados os factos relativos á acquisição de 
terras para o estabelecimento dos colonos rus~o
allemães, não.devo g-uardar silencio sobre o ofiicio 
do engenheiro Dr. Tourinho, e cuja leitura provo
cou os aparte$ dos illustres Srs. senadores Cruz 
~rachado e Junqueira. 

' , 
ficado de ~ltan~ente i!lt~ressante, manifestará pro
funda vaCillaçao nos JUizos que formulou esse H
lustrado en ITenheiro sobre a indole e caracter dos 
colonos russo-a emaes. 

Com elfeito, Sr. presidente, encarregado de di
rtgir as obras em que o governo entendeu 
denr emprf•gar esses colonos, em 27 de Fevereiro 
o referido engenheiro declarou que não lhe pare· 
c!a~ elles refractario~ ao trabalho, como. a prin
cipiO se mostr:uam, nao se pQdendo considerai-os 
imprestaveis. 

M?is tarde, em 2í de Março, esse mesmo enge
nhetro, para zelar a sua reputnção, .emittiu juizo 
diverso, dizendo qu~ tendo muitos .dos colonos 
empregados em ,trabalhos publicas os abandonado 
para se repatriarem, logo após o recebimento dos 
salarios, era possível que QS intuitos do governo 
fossem burlados, concorrendo para. que muitos 
dos ~olonos, oht~dos 9s meios que lhe~ eram pro-

Esses dous officios de 27 de Fevereiro e 24: de 
J\larço acham-se integralmente ins~rtos na parte 
do relatorio do Sr. Dr. Rodrigo Octavio, que apre
sentei á consideração desta augusta _camara. 

Vê pois V. Ex. , Sr. presidente; que a 
autorisada opinião do Sr. Dr. Tourinho mantem 
tod::~s as duvidas sobre a capacidade dos colonos 
russo-allemães. 

Attribue esse engenheiro o movimentO: de repa
triação á emancipação talvez prematura· das colo-
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Sessão em 12 de Setembro de i879. 

n!as e para i:-so entra e~ uma serie de considera- \ trar-ão, tornnnrlo-se merecedor de geraes applauso~ 
o;oes que pronnn de mats. 1 por haver tido o civismo de negnr $ancçiio a quas~ 

Si a emancipt~!(ão das colonias se tivesse cffee- \ todas. as leis_ da ~s~embiP.a provincinl, leis. ditada~ 
r.uado exclusivamente com relação aos colunos \ ~elo mte~e.,:;s~ prrvado, que sempre dommou :t:
rus~o-allemãe!l, c o movimento d~ repatri:u~ão !le suas deCisoe:-;. . . . " . . 

.. ' c ~ , . 

. para se attribuir a esse aeto do governo o lamen
tavd mallogro; mas. havendo ~•brangido as colo- O SR. SERGIO DE CAsTno : - Pam que, Sr. presi
nias com ostas de indivíduos de todas as roce- dente, deu· Sfl o nobre Sr. senadot· Correia ao traba-
dencias c muit,•s estt~belecida:; em 1~poc:1 postt·nnr o pouco con cni n e p c1 e cc r pa
á dos russo-allemães. entre outras a Alfredo Cha- rallelo entre a administração que findou c a ndmi-
ve:>, Novo Tyrol, Antonio Rebouças, e não se nistração actual '! 
teniio seguido identica e igual consequencia, como Orgão do partido liberal da provinda do Paranâ 
attrihuir á em:mcipação das coloilias a repatriat;ão nesta cam;~ra, nào devo calar o seu reconheci- I 
dos russos? (Apoiados). · mento a tão dignos funecionm·io.; publicas ;apoi(o· 

Ainda tenho outros argumentos uecisivos. . dos) e de repellir as iusiuu;~ções levantadas pelo 
A colonin Mariental dn Lapa. compo:;ta de russo- \ :,r. s~n:•dur Correia contra o carart~r e indepcn

allemães deixou de ac·omprmllat· as dem:lis e con- dencla desse grande e generos,J paru~o, accusado: 
' - embora sem franqueza, do alto da tnbuna do se-

O SR. SEnGIO DE CAsTno:-E' verdade, nem t~m 
essa superstição; tmlo affrontam (.4poiatlos). 

O aparte do· metl arnigo tlispcns<t-mc de prose
guit· em nm terreno CJU·~ bem •1 ui.lCI'<l 1Wi tt1r. 

O Sr.. AL-.·Es DE AtaüJo:- Apoiado. 

eom n rc(latriac~onão eram sull1cif~nt::s paraagnat·· em(lf\D wr·HIC em uma i~. ::- ~. · t 
darem o rcsultáclo das plant:u;iícs '! quol.nliás cnt•·aria com prazer, pot·quc é prec_iso 

Devia o p:overuo manter ns colono; ne,;sa cnu- I e~ten~trp~r. a vel~d:,~c·i sobre a dn·(~!~\;'<tO do parti&.:> 
:,Lantc tutcl:1 que se t.radmhl em (Hll,'<l!lll'lltn de 1 conscn ad )1 tlo l aran, · 
•liaria pat·a :llilllcnta\;'ão c em salarios 1 i Sr. presidente, you tcrmin:u· '' meu disctu·:;o, 

Levanto c~ta intert·oga~·Ro !10 ~spidt? d•l~ IJtW j n~llrin•lo a.espcrnn1;a t~c: Yol~u·.I~l~~s de m~1n vez: 
l'llteudcm t!nr nrrlws d,. pnrtHlarws, dizendo mt~l I lll~t~na,. am•.l~ ~a _PI ~s~n~c ~ :,1 s-;10•, ~ar.! toma~ 
tle tudo quanto faz o g-üver·no de seus advc:·sarios I pa~tt ?~s dc~,lte. ~lo~ pto~ecto~ qt:e pto;nv.dmeu~~ 
í.4.poiados) e c~tOll ce:·to de IJUC em ::ã c11 nscicncia , no:,_ scr,to devolvidos · pelo ena.lo, WH ndado;~~ 
.ilenhum se alml:nw:H··í ~ uma .1mrmativa (AzJoia- 'i ns~Jm c~mo ~os. de o!:tros que brevemente serao 
lo·) • • ' ' c ' · · . subnlf'tt.Id•IS a d1scussao de.:ta augusta camara, e 
' :; · · i que offerécem larga margem para que os repre-

0 nobre representnnte da minha tli'Ovincia IW j sentantes d:~ m1çãn externem os Sf•ntinwntos c 
eamara vit:,licia não pôde furtar-se a hmwntavcis , itléns dos seus commiltentes, s:•th:fazendo ao 
eontradicçõ;es. 1 mesmo tempo n dictames da propria consciencia 

Si as tet·ras concedidas (AlJOiados). . . 
l.:onrndo Sr. Dr. ·nouri~o Oct<tVio na nclmini=-trnç~o 1 inscrcvér:un -se pat·a fali ar na 
pelo illn~!t'•~ Sr. Dr. D;mtas Fi! h o operuu o mi- l jectv de refuraw constitucional pat·a a reforma d~ 
lagt·e tlc tornai-as ubcrJ·imas '! elekão direc~a, na da resposta á fa.la do throno e 

O 
., . D. D t·, _,.Ih : - 1 ,·i· d·- · . na !lo orr.amento; tuas com pezar tive de ceder: 

. .::;! • t :. an a~ r t i o e ~em c m ll ''um i:::tmctu como muito::; do' mais illustres e di$tinctos collc-
í uncCIOll<:UiO. · · tA.po.ados). l gas nos,;os, ã necc.;~idadc dos encerramentos, acon-

0 Sn. Hl.iAnQuto: nE ~hCEDO :- 8 muito uigno j sclhados pelo patriutismo que se inspira nos alto~ 
!.Apoiado). · = l interesses do estado. 

O Sn. Stn1;10 DE CASTRO:-... e wo di5Lincto i Offereço para. serem ]mblicados os mapp:.s a 
qHe, continuador d:) Sr. Dr. Octavio, mant1~ve I que me rereri. (Jfuito bem; muito bem. O orador 
todos os actos de sua beneli::a e -fecunda adminis· é felicitado.) · 

,, . 10. - To!lw '". · 
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Nmms DOS PHOPHUrr~IUOS. 

.To~ll tlo Barro~ Fonseca .... ; .................. . 
,loac[Uim .José Do1•gcs Sobrinho ..•..•••• , •• , •• ,. 
l<'rauci~co Pinto do Azo vedo Por! 1gal • , •. , ••• , . 
llurdoiros do ·Manoel do Oliveira J?ranco ••.•.•• 
Manoel Joaquim do Olh·oira •• ,., ...•..•.•..... 
Marinnno 1lo Almoida Torro~ •••....•.•.••.•.••. 
Josó l•'orroira 1la Silva •..•.•••.. , ............. . 
l

1
odro Noy ••••l•••·············· ·············· Vlctorla i\lnrla do Jesus., ..................... . 

.João ,Josó do Froltns ......................... . 
Silvo rio Josó do Alolru o outros •..••.•.•.•.••.• 
.lacol' Noy ...... , •...... , ...................... . 
,\lanool Jo;u[llim ltodrignos ••.•••••••.••..••.••. 
llor,lolros tio Manoel do Olil'oirn Franco ...... . 
. João José ele I?t'oita.s ......... ,, ............... . 
JJalhina Borges Carnojro ...................... . 
.Josú i\lunool do Lima ....... ;.... .. .......... .. 
.r our1ulm Uonçalvos Palhnno •••.••...•••.•.••.•. 
. João Daplis!a Prestes o outros ••••.•••.••• , •.•• 
. loão l 1rostos ................... ......... ~ .•. , .. . 
Josó Alanocl tio Litna ....•... . · .... , ......•..... 
,lostl 1\o llarros Fonseca ...................... .. 
[?ranelseo l'crclra l•'ranco o outr·o ......•... , ; . 
.loaquim Alvos ti!! Ar~ujo...... .. .. .......... .. 
J\JaTJnno do Almoula forres ••.•••••.•..••••.••• 
Josú Gclcslino do Oliveira ••••••..• ; ..... , •• , ••• 
Antonio l'ercira tia liih·a o outro •.••.••••.••• 
Mal'in Juciuthn do Pníroclnio o lilhos •.. , ....... 
1\icur(lo Josó tln Costa <luimut·ãos •••• , •••• , •••• 
llonri1(UO Alves do 1\raujo ..................... . 
l•'ranclsco Josó Pereira da Silva .............. .. 
;\lanool Gonçnlvos Marques ••.••••• , •••••••••••. 
,\tnrlano do ·,uma ida Torres •••••••••••••••••••• 
.Manoel Etoutcrlo Cabral, ..................... . 

}'ranciseo Maria tln I.uz Santos .•..••..•.••..•. 
• !os1i Manoel do Lima ... ., ................... .. 
llonodieto Enoas do J>aula o outr s ....••..•. , . 
~'idolis Gonçalves Col'lloh·o .................. , •• 
Carlos Aullusto Cornolson ••••.••••••••••.••••• , 
Maria Jacmtha o sou ll)ho Sorn)lhil do Allllrado. 
Eugenio Ernesto Virmond o outr s • , ••..•••••• 
Miguel dos Anjos ............ , .......... ;, •••..• 
Vcrisshllo P~roim •lo Vnlln o ont os ..... _, •••. 
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,Jo!lrJUhn !,lonçatvcs Uuim:uàus •••.••.•• , •••• 
:t\Joxníufro 'Vagntlr ........................ . 
l'rancisco Padilha dos Santos •••••• , ••. , , •. 
Salvador Poroira do l\liranda,, •..• , , ... , •• , 
GorLru!los Maria do Olivoim •.•..•.••••.•••• 
Joaq. ulm Forrolra Pinto... • .. . . .. .. ....... 
Josl\ Joaqulnr l'orolro. Drunco ....•.••.••.•• 
Manop\ Antonio ~os Santos o ou ros ... " •. 
Consol10iro Josumo Marcondes !I Ollvmru o 
O Jllo§m.o o H,. A ri<J AJ'aujo .. , .. , ......... 
flnl'OilCZâ. de 'fiÍÚtgy .•• · • •• ,,. •, • • • .. ,, • • • o, 

Domingos Antonio da Cunha ••... , ....••.• 
.losó (la Silva J.~ot'ia. ~ .... ~. ~ .... , , . , . , ... . 
Joartnim l'llci!Oco da Sllva Jlozon lo ...... .. 
J.uiz Antonio l\odrigues ••.•.•••••••..••.... 
Sponcor Ncvillo Ellcmhorough ............. . 
J\larln Jaointbn llfl Patrocinio o o 1tros .••... 
l!yjlrinno Josó 1ln Gosta • • • • .. • .. . ........ . 
l•'rancisco Josó da Silva Gupoto ........... .. 
João Dina Cordoiro ....................... . 
.João Mariano I!'ot·roira 1\ihas ••....••.•.•.. 
Jacinlho Antonio Coelho •.. , .••••••....••. 
Carlos An~usto · Comolson . . • • . . • • .•.•••••• 
i\!anool hres 1lo Sá o outros ............. . 
Can!lido !\Inchado l•'ugumlos • . . • . • •••••.•.• 
(Haudio (lonça1vos Guimarães.... . ...... , . 
Josó Joaqu!ní do .~rultjo l'orpoltl o outros. 
111\mool I;u11. do SHIUotru o outro ••..•.• , .. 
I na do Almoitla o Silva ........ , ......... 
Gnndhln Josú Anlunes o outros •. , .•..••••. 
Ilcrdoiros do Manoel do ülivoira Frmwo, .• 
Manoel 1\a Cruz Carneiro .............. ; .. . 
Antonio Al\'cs •lo Oliveira....... , •..•.•.•. 
l?ollcissilno !?orroi•·a du Santos o onli'OS •.. , 
li CUI'Í!fUO Aires do Amujo .. , ..••. , , •••••••. 
1\lanool Joíl!tUim do Lima •.•••• , ..•..••• , •• 
1>, ~laria 1la Annnnciação i\! acha lo ......•.• 
.losó 1lo Barros Fonseca, ........ , ......... . 
lJ. l'rancJSca da Silm Loiria ............... . 
11. ,\l:u·ia 1la An!nmciação, •••.•.•...•..•.•• 
Jionloiros do Antonio Jósó l'or · im Bmnc 

outros ... * ••• '\ •••••••.•• , •••••••••• , •••••• 
lJilos do padro Ana elo to Dias Palltista ...... 

.. .. ~ Ahril ....... 1~ - • -1:~ Ponta-lll·ossu... :l.li3!J.~l~ ~ 16:5004000 ldom. 

.. ,, :18J7. Setembro... 1.1 " • lh i\lorrotcs....... 2lt.~! 1~/• a,U~ 1:7Hb!llü 
• • • • • No,·cmbro • • lií • • l!ü lguassti .• ,,,,... õ2,1l""'ll :lO 528,~565 
, .. , • • !i • • 26 • 61.810,0 :lO GlS,~HJO 
.. .. 1878. Abril....... 21 • Maio .. .... • 2 Ponta-Grossa... 2. 766.~~0 li H:SOOI)OOO hlmn. 
.. .. , • • 21 • • 4 • 8.:JGG.Ill0 ii 52:700/JOOO Idem. 
. . . • • • 26 • • lO • 5.323.210 ii,ti 32:500,WOO !dom. 
.. .. • • 25 • > H • !,,5\!I.~ªG :i 23:!146;~,,~0 Idem. 
Sll. • Maio....... I :I • • 14 Palmeira....... '•· 780.~~2 7 ,ti 3ti:851{ii!l1i hlcm. 
.. .. , , 1:1 • , ... H , i2.!MO ;~~;; 7 ,ti 97:053/1637 hlom. 
. • • • , , l3 • • l~ ~ :12.350.0~8,8 7,6 92:G25b'OGG hlom 
.. .. , ,\l,ril....... 15 • • 15 l'onta·Grossa... f.l,!l8.6 O .. .. .. .. .. .. 10:000!)000 I dom 
.... • ~laio ....... :!8 • Junho...... I • 3,777.7 8 !i 23:200,(.1100 ldom 
. .. • , • 22 • , 8 Lapa........... 2,!137 ,9 3 .. .. .. .. .. .. 25:000/;000 hlom 
.. . ~ • Jnnl10...... li • • J2 • 1.60!1,.\ l li O:OOOfíOOO lllom 
• . . . • Alml....... 2:i , ·• 12 l!onta·Urossa... L!i6~.2 8 Ci 13:00()f)OOO ldom. 
.. .. • Junho...... lO • • H i\lorrotos .... .. • 166,8 O 7 l:IG7!)GOO 
.... • • , IQ • • 1~ • 62~.6 li 7 1~:372R865 
.. .. • ,\lml.. ..... 2J " Julho...... u l'onltL·Uro•sa... ri7o.l 6 ti ú:000,5000 l•lom 
.. .. • Junho...... 22 • • O Morrclos ...... , 21H.4 3 7 6:781!)381 l•lom 
.. .. ' Julho....... 25 ,, Agosto..... 13 l'onltl·llrossa .. , 25.706.8 S li l.28:531i,lHO !dom 
.. .. • • 23 • • 11 , h!IG. ~ 5 5 5 :OOObOOO Idem 
.. .. • • 18 • • H S. Josú,, ...... , \!13.0 5 li \165,~2~5 
.. .. • Março...... :l\1 • • H · • 5~.1 li [j 270J580 
.. .. • .Julho....... 2il • • 17 • 50~.7 8 li 2:518,~890 
.. "I ' Agosto .. .. . t!l • • 2:1 l'onal:Grosstt... '•·~60:~ ~ t.i .. 2~:~001')000 Idem , 
.. .. • • 22 • • 23 Pnlmoll'a....... H.2~\l.O 3 7 ,a 8R:ô71Jj730 lllom 
.. .. • .Julho....... . 7 • Soloml, o... :1 r.a1m........... 4 .:JSfl;~ ~ ?,,5 3~;Sãti.-5Wi 
.. .. • Agqslo .. ... 31 • • G l'onta·Grossa... ll7t.2· 3 '' 6:000h000 hlom 
.... • 17 • ' 12 Campo I,argo... 726.6 0,8 7,5 li:231h860 Itlum 
.... , So!C!nbrv... G ,. • . 1!1 Curilylla.. ...... 86!1.2 !1,2 li 1,;3HWll6 
. .. . , , 12 , • .. .. Hl f'almoim....... 3.ii9l.3 3 7 2l:lil!1,)331 ldom 
. .. • • - 12 • , :m l'onla·Grossa... 1.1,28·6 \ li 7:H3h220 · 
• , . • , , 18 • , 30 • a.!J02.2 2 6,663 ;iO:OOOl)OOO ltlum · 
. ., • , Outuhro.,.. 7 • Outuhr .. .. \1 , 6.232.6~~ li,ti 44:!iHl)!IOG hlom ' 
.. .. • • :.!!1 , • 31 l'almoira .. .... . 2S5.7 .,,s 7 ,ii · l:RS2~16 !dom 
.. .. > > 2!1 > Novuml ro.. 11 , 2.~6\1,6 2,8 7,5 18:522' IH I.dom 
.. .. , • 2;; • • H S. Josó........ !.61i\1,5 9,ü !,,r; R:ltíti '0\5 l<lem 
... . • Xo\'cmhro ,. I li • • -16 Ponta·Grossa... 55~.0 6 ti 2:HOOflOOO 
.. .. • Setembro... 211 , ·' 20 , -138.0!1 5 I :2000000 Idem. 
o o 
.. .. • No1·omhro.. lli , , ao • t8.GU:i.P3 li,75 l26:Ciií4fllil7 ldom 
, .. • • • 16 • - .. .. • ~.!JOl.G O 7,3 35:716$':!10 lllum 

·- --- --- -- - - --- -- ------- ~ ·-- --- - -- -- -- - -=--;;;-;;;.-"'· ------·-""""·-;;..;;-· ---
Contadoria da. thcsoural·ia. do faz 

tio chcfo, Jpltiycnio l'entW'€t He Jesus. 
onda do l'arami em 13 de I czcmhr de 1878.- Servindo lo conta lor, An onio JosrJ <lct Costa Junic,·.- Co JÍOI'O, sorvind 
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·- I : 
Conlarloria da thPsourJria de fnenda do Paraná, 23 do Deze~tbro deJ878.- Servindo do conttdor, Atltonlo Fpn·eirct da Costa Juniol·.-+ Conforlme, servindo 

1!r r.hAfe, Iplligenio V. de Jesus. 
Nula.- Esto terreno , clmvn-se qungi totalmente occupado pot• colono: nntes de Janeh·o de 18 s. 

Uolação tio~ terrenos mctlfidos pam cstabolecimcuto de immigranles, m~a compr~ lhi ordonatla 11ela prosidc~cía c ai~tla não \'ealisadlt [telos motivos abaixo tleclat'ados. 
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~ fn < i 

o - ~ c.. ... I I ----- ~ l ... D < ' 

~OMES OOS PHOPRih'TA~lOS. < 
~ 
..... 
fo< 
c::: 

ousgRVAÇÕES. 

o I I I r,;J < ~ 1 
1 .ll:p:; 1:1:1 . 

o. =-=====-0 -- =f= . - o~-~=0 •: IIEZ~-----~~: L--.- --.c -- --- :-~~:-~i ~ s ~ ~ -. .. ·--- ------ -~ -- --:::f=:.::-: .. ·==:1======= 
• i ~ ~ • ~São o~ lerrcno.s rl~oomi rulos Que o.quoro. 

~ 
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11. Anna !ll:uh1 tia JlMha c oulro3 .. •I• ........... . 

11. llnria ala Gloria Taborda TUbas ti;unco, ..... . 
I 

Jose\ Hyppolito 1!0 Uastos e outros •• ~ •.• o ••••• o ••• 1 

1878 !Outubro .... I ~ 

~OTCI\Jbro ... l !6 

, ) ! • 
' I 

José Miro do 1-'rcilas .............. 'I" ........... , • I • 129 
D. Prescillaaa da Gosta Abreu.................. 1879 ~larço...... !14 
Antonio Polidoro ...... , .. ,,.,, .. , , ...... ~..... ~ • • 

l'almeft;~, ....... 1 ... ,, ... , :1,2\lt.l89,t !H:5!ll~ t 
1
contom bemfoJtor1as no valor oo SOOO. 
Os proprielnrios ainda n1io romprl · eecram. 

• o ~ 1 : • " I IHa embargo sobro o pro .o ola TCII a e talvez pot 
Gurlt)lll"" ...... r .. o ... ·; l6t.IR. ! I i~so ainda não compa cceHso" lfOilriotaria. 

. 'I o ~ I 1 (Os r•ropriotarios lrnwm !In obter algumus eorti· 
S. lüsn do~ Pmh~cs ...... 1. "i .. • .. " ·" ""·"""'I t dúcs neg:J.til·a~ f)Uil lll i fallum. 

Morrotbs ...... j ...... ''I 1\ão consta .... Não c~nsta .. j Idem. o • o 

, • • 1 A prOJlriC\UrH\ autlla nii~ eompardceu. 
• 78.388 ,!1 _ j lrlcm. 

Nota.- Os ter_ l'tmos dei n. Maria da Gloria, José Mlró, n. Jl>rosr:ilia)na e Antonio Pollrlorq achav~m-se of.cujrados pelos colonos I e sem $c h:tver pas
sado eserlptura antes de JalJelro lle ~878, 
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Sessão em t 2 de Setembro de i 879 . i25 

SEG1JNDA PARTE DA ORDE!Il DO DL\. 

Continúa a 3." discussão do projecto que appro· 
ya o credite pedido pelo Sr. ministro dos estran· 
n-eiros ara uma missão á Cbina. · 

O Sr. Tavares Belro.-t; (pela ordem) : 
-Sr. presidente, estando esgotai! a a L a parte da . . s . . . 

,iecto so~re auxilios á lavoura, eu apre.sento agora 
um substitutivo ao mesmo ·projecto para que, 
~endo impresso e distribuido, po~sa na occasião 
propria entrar conjunctamente em discussão. 

§ 8. Os bancos de credito real com emissão de 
letras hypothecarias dentro do paiz fnrão tambem 
essas emissões em ouro, sendo as letras hypo
theearias de lO libras sterlinas, cada uma, ao 
cambio de 27 dinheiros or i 000. 

O pa~Xamento das annuidades e o !los dividendos 
das acções desses bancos !<erão feitos ao cambio do 
u~timf? dia do Sl'me,;tre vencido, na razão de 27 

_ • ..,, . a r s sor eta-
das se fará tambem ao car.ahio ·do dia em que fõr 
deliberado o sorteio, regulado o numero dessas 
letras P•~la quota da annuitlade destinada pnra a 
amortiznç.1o e com a importancia dos pagamentos 

Vem ã mesa, é lido e mandado imprimir para antl'eipados e de accôrdo cum a cotação do cambio 
entrar opportunamentc na ordem dos trabalhos o nessa occasiiio. 
seguinte § 9.0 Os emprestimos hypothecarios serão sem-

1>1\0JEcTo. ! pre em dinheiro : as letras bypothflcarias serão 
1 negoriailas directarnente pela sociedade, como e 

187S:::N. I8a B. 1 quando lbe coavier. 
§ 10. As letras hypothecarins serão sempre ao 

Bi!l- portador e transferiveis por simples tradição. 

sr7o d~ p1·;jecto 183 A auxilio 'd l~votu·a.: 
A ass•~mbl,;a rreral resoh·e : 
Art. :1. o Fira revogado o art. 1.~ da lei n. 2387 

de 6 de No'\'"embro de !875. 
Art. 2. o Os bancos de credito real con1 emissão 

de letras hypothecarias, quer .dentro do paiz, quer 
no estran•!eiro, se fundarão li e accôrdo oom a le
gislação vigente e ser-lhe5·hiio apfjlicaYI'is;no que 
fôr cnhivel, as disposi~:ões actuae::: e futuras rela-
tivas ás sociedadP.s anonymas. · 

§ i·. o A garantia dns letras hypothecarins con· 
sistirá a enas no fundo social no de reserva e nos 
creditos hypothe1·arios, não podendo empre>tirno 
algum hypolheca:rio excrder n metade do valor 
dos immoveis rnraes e tres partes dos inUJlOVeis 

· § 2. o Os bancos de çredito real poderão, sem 
monopolio de circumscripção limitad:~, estabelecer, 
onde entenderem conv~>niente, cnix:~s filiaes, que 
por sua vez nas condições legaes emittirão letras 
hypothecarias com um trilO unico. 

§ 3. 0 Os cmprestimos sobre a garantia de pro
pnedades rural?s effer·tuar-se-hão a. juro que não 
exceda de 7 % e com amortizncão calculada sobre 
o prazo convencionado da divida entre 35 partes 
cont1·atantes. 

§ Lu Do producto liquido da receita snnu:~l rlo 
banco, dépois de p~go o dividendo sobr.\ o capi
tal· renlizado, deduzir-se-hn uma quota para o 
fnndo de reserva obrigatorio. · 

Tanto esta quota, como o maximo dos dividen
dos, ser:io fixa.los nos respectiYos estatutos. 

5:o A dura -o de cada banco s rã ··lo te o 
. esfipulado nos estatutos, ou contrato social, de· 

vendo ser no mínimo de 50 :mnos e no maximo 
ile 99. 

§ 6.0 Será licito nos bancos durante os pri· 
meiros cinco annos de suas operações a emissiio de 
letras hypothecarias, que representem cmprestimos 
feitos sobre a propriedadfl urbana. 

Para occorrer a estes empresti mos poderá o banco 
em,regar até l/5 do s,m c:~pital realizado. -

§ 7. o Nas capitaes das províncias poder-se-bão 
fundar bancos mixtos: na parte hypothccaria, 
gozarão elles de todos os fayores e privilegies 
conferidos por lei. 

. . . 
seg-uintes favores : 

N. L Preferirão a. qualquer diYida priYilegia- ~ ... · 
• ':' a • 

N. 2. Os Ya lores dessas letras e seus juros 
bem como os das :1cções e dividendos das compa· 
nhias de ct·edito real, fiCâm a.bsolutamente isentos 
de qualqut•r imposto, provincial ou geral, de taxa 
de herança, quer legitima, em qualquer grão c 
linha, quer testamentaria. A mesma isenção pre-

. valece quanto á imposto, provincial ou ~era!, so· 
bre a renila proveniente dos juros dessas letras 
e dividend~:~s das referidas a:~eões. 

N. 3. A~ letras h othecarias 1: seus ·uros f.l as 
acções e dividendos das companhias dt} credito real 
não são sujeita=- por fórma al:!;uma à penhora. 

N. 4:. Os diffe~en_tes patrimu~io~ ~ue. I?Or lei 
" . f. .. 

blic.a pódem tambem sel-o em letras hypothe
cartas. 

Art. ~.o Ficam isentos do imposto de sello pro
porcional, não só o r-apitai social das companhias 
de crt•dito real, como lambem as letras hypotheca· 
ri:ts e os contratos, distratos, subrognções e cessões 
de hypothecas feitus com taes suciedades. 

Art. 5. o Ficam isentas do imposto de siza, não 
~ó a a rrematnção ou adj udicaçào dos immoveis para 
pagamento d:~ !:Ocie•1ade dcl credito reul, como os 
,·ontratos de·dutio in solutium para identko fim. 
O mesmo aronlêce•·á, quando a sociedade de cre
dito real tiver de vender bens que lhes tenham 
sid.o adjudicados. 

Art. 6.0 Para cobrança judicial do credito hypo
thearin e das annuidades vencidas dos contratos 
1ypo ecar10s, o processo sera o execu 1vo es a e e
cido nos ar's. 308 a 316 do regulamento n. 737 de 
25 •le Novembro de l850. 

§ L o Começará pelo sequestro do ímmovel hy
potbecado e cujo settuestro se resolver;i, ou em 
deposito,ou em antechro:::e.si a sociedade o preferir, 
ou na penhora : a conciliação será posterior ao 
sequestro. . 

~ 2. o A jurisdicção será a C{)mmereial e o foro 
competente o da situação dos bens. 

~ 3. o Feita a penhora e accu~ada esta, seguir-se
ha o processo executiYo, estabelecido no citado 
regulamento, arts. 3U, 3l~. 313, 3H·, 315 e 316. 
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§ ~-o Não h:rrer:i appellaçiío, quer da sentença, 
que julgar a penhora, quer da que julgar a cau...c:a 
final. · 

§ 5. o A execução começará por um mandado de 
venda do immovel hypothecado a requerimento da 
sociedade. • 

or trez vezes successtvas, com mterva o e 
seis dias de uma a outra, serão publicados pelos 
jornaes os annuncios !'elativos á vend~ requeridas 

Terminada essa public:;~ção, se fará ainda constar 
por dous editaes com intervallo de :10 dias de um 
a outro o dia da venda. 

§ 6. o Ao dia aprazado para a venda, o immovel 
hypothecado irá 6 praça pelo preco que servir 
de base ao emprestimo. ·· • 

Si não acbar comprador, irá de novo á praça 
pelo pre·ço previsto nos estatutos para o caso de 
adj ndicação. 

Si não achar uer n'um er n'outro caso 
preço e não convier á sociedade que lhe seja o 
immovel adjudicado, será elle de novo levado á 
praça sobre nova avaliação em prazo menor até 

o o .. -

~:.> § i. o A "venda "em h:lSta publica terú logar 
··perante o juizo da situação dos bens, ou da mór 

arte destes. A re uerimento da sociedade óde 
esse juizo ordenar, constando a mudanca dos 
annuncios e editaes, que a venda tenhã logar 
perante outro juizo.-Tat:a1·es Bel{ort. 

cumstancias protectora.s do desenvolvimento do 
branco ariano entre nós. 

A escravidão prestou serviços no começo da 
nossa nacionalidade, apezar disto é o orador tiio 
inimigo da escrnvidão, como é o nobre deputado 

o que nós precisamos é de plantar o homem 
agrícola, adherente ao sólo, o colono proprietario ; 
é aun·mentar o numero de brazileiros e não sim-
plesmente o numero e raços tr a a ores ; 
precisamos que os adventícios venham nobili
tar-se pelo trabalho, porque o povo não se go
verna pelos raciocínios, mas pelos modelos e 
exemplo~ que lhe apresentarem. 

Qual é a parte do .Brazil, que pede os chins '! O 
nebre ministro de estrangeiros antes de occupar a 
posição actual em que se acha, não queri:J os chins. 

A maioria dos grandes lavradores não quer os 
chins ; os que os querem estão no mesmo caso dos . ""' .. .. . 

... o >.,;' < ... 

:1.8~:8, que de muito boa vontade, aceitariam os es
cravos, si pudessem ainda importai-os. 

D nde vem esse enthusiasmo do artido liberal 
que o ministerio representa, pela grande lavoura '! 

O partido conservador, com a lei de 28 de Se
tembr.o, deu o golpe. mais sensiv.el. na .grande 

. . 
Substituir o braço negro pelo braço amarello, 
debaixo do pretexto de engajamento ; mas assim 
ser:i converter a crise, de gradual, lenta, em peri-
gosa e revolucionaria. · 

Quem ha de substituir o braço escravo será·o 
braço livre; a grande lavoura será substitui da pela 
pequena lavoura. 

Entende que o meio mais effi.caz de auxiliar a 
lavoura, é abrir estradas, mercados e por meio de . . . .. 

mais productivo o sólo. 
O trabalho barato produzido artificialmente não 

póde ser de v:mt(wem para pa.iz nenhum ; si o 
- c 1m ve na rea i a e ornar o 

os homens; os governos defendem as sua5 idéas, será uma calamidade só por este lado. 
não porque sejam boas, mas porque são do go· Passa a responder a algumas objecções opposta;; 
verno. pelo Sr. ministro de estrangeiros aos oradores que 

Um exemplo da vantagem das discussões está o precederam. E' S. Ex. encomiasta do chim pela 
nesta mesma proposta ; em vez de 3.000:000;5 de barateza do trabnlho, illudindo-se quanto ú qua· 
que se f aliava ao principio, dessa grande esquadra lidnde deste trabalho. O trabalho barato é u~a 
que ia buscar essa grande immigraclio chineza por vantagem, quando resulta da barateza da subs1s· 
conta de> Estado-, estamos reduzidos a ~sta modes-,tencia e niio quando é alcnnçado artificialmente. 
ta proposta de i20: 000~ e de um tratado de com- O chim só por til! circumst()ncia seria uma calami
mercio com a China. 

1 
dade, porque essa barateza 3rtificial do trabalho? 

O.que o governo quer é trocar o nosso ouro afugentará a immigraçiio européa, estabelecera 
pelos braços da China ; é canalisar para as nossas uma verdadeira quarentena contra o colono cu-
terras o transbordamento mongolico : a franqueza ropeu. · 
do seu acto é um repto aos americanos do norte, O nobre ministro foi levado a essa illusão eco
que assimilar~m todos os povos, todas as crenças, nomica por um artigo de Times, a respeito das 
todos os .fanatismos. gréves. Si a Ingla~erra ~ommettesse o grande erro 

patriotico antevendo os perigos que nos póde 
trazer este a.cto precipitado do governo. 

Até aqui o governo não fez mais do que apre
sentar a immigração chineza. como uma especie de 
sulpl~ato de quinina, como remedio amargo, que é 
prectso tomar ; é o que deduz dos argumentos do 
nobre ministro; desde a descoberta do Brazil, 
~ô ngora I! que se trata da importação em larga 
cscnln de umn raç.'l differente da nossa. 

A cessl!Çilo do trafico dos africanos, assim como 
a pouca fncilidade de assimilarão do indirrena, que 
mnis reclia do fJUL' se mistura, têm siâo :Js cir-

-
operarias nacionaes, em breve ver-se-h ia com 
uma crise m nito maior do que a das grévcs; a ques
tão de prover a subsistencia dos milhares de ope_
rarios que ficassem sem emprego. Assim na Cah
fornia o interesse de mais de metade dos eleitores, 
prejudicados com o trabalho barato dos chins, é 
argumento poderoso contra estes. E' dever do 
g·overno daquelle Estadv providenciar sobre esse 
assumpto. 

Leu o nobre ministro de estrangeiros o rela
torio de um funccionario brazileiro no Perú, 
so1n·e a convcniencia da immigração chineza, e 
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e!:>Se documento e CélB.trariO aos chins. Diz aqueJie 
funccionario que o chim nfto póde ser colono, que 
o chim só pode ser machina de trabalho com 
todos os inconyeuientcs ue têm sido a ontados. 

Cumpre ainda observar que as informações do 
nosso representante d;> Perú são respostas a um 
questionario do governo, e, portanto, limitadas. 

• ,· , I l ::;:; . . • S 

não servem para colonos. 
O nobre ministro duvida que a immigrac.t~o chi

neza seja feita em tal escala que produza os mes
mos phcnomenos economico:; qn.c estão produ
zindo nos Estados- Unidos. Ahi niio são sómen te 
os operarias irlandezcs, mas tambem uma parte ua 
sua população mais illusLrada, ([Uc damam contra 
os perniciosos effeitos dessa immigracão. 

Ella tem a.fastado a immigração européa nos CS· 
tados em ue se tem estabc:leciLlo cumnre não 
confundir os estaclos ue lcst·~ dog Esta1los- Unidos, 
onde não penetrou o chim, com os Estados da 
costa do Pa.cilico. .\. estati5tica, e no;; Estados 

T ~ .., • '• • • • .. • ,... r "',. ..._ 

( ~- ' 
bem claramente fJ:Ue a immig-ra•·ã•) dlineza: afu-
genta a immigração européa. · 

Sob c~se ponto de vista, a fJ:Ue~tão pcrmittia 
mawr esenvo vmwn.o, mas nao 1 o pel'llll m o 
o adiantamento da hora, passa a outra ordem de 
consideracões. 

Não acredita o nobre ministro de e:>traugeiros 
que a iuvm:ão mongol venha para o Brazil com a 
immigração que se propõe. Os cllins nuo virão de 
certo para aqui com tanta facilidade como vão para 
os Estados-Unidos, que hoje procnram fechar-lhes 
as portas. S. Ex. não acredita •1ue no,; Estados
Unidos se receie a mongolisa':{ilo do 1•aiz. 

E si as leis da dcmolo~ia dos movimentos da 

do interior. A sobriedade é uma necessidade no 
ellim e a varicdaJe dos elementos da sua alimen
taeão é ainda um elieito da miseri:1 e das cir
eümstaucias em t ' Yi c. 

O clima da China é variavel e :1presenta trans. 
i!fÕCs bruscas de temperatura. ; a temperatura 
média ~o sul ô de 25 grúos e do norte 26 gritos. 
.1. e _a. • e 1 .. tnc ro _c .. fra a t:n~rcnr a graos 
ao ar ltvre e 11) grao~ abatx.o r!.e zero a soml,ra. En
tretanto, a.pezar das condi(~ues metcreolndca~ e 
climateric::ts desfavonweis, ~ popula\:ã') da China 
tem aug·mentallo. 

O nobre ministro. que nJo rccui:~ üess~ ;;ente 
~tte ~~ tudo resis~e, illtu],}-se rrna!lto :'t qa~üiílade dos 
lllU~l!gr~ntes que procura: S. Ex. espera obter 
agrrcultores da Cllinn, ma.:; esses não \"ir5o, por
que llUO s:io dcmaSi<ltlO.; llO :;cu paiz. }!esmo na 
Euro 1a n:uo abundam an-ricaltor·~~ 
immig·rar part' o:::tros p:1rze,:. 

Ainda que os ng-ricultorc;; do nürtc da i :h i na 
vie~scm para o nossw paiz, ciles ü<IUi não pod·~riam 

; , ~e ·... i'í · t: ·t eis eon1 o nOS.:'O 
di ma como os !llhos do no:-tc da Europa. 

Para _ter noticia ex;,lCla do~ costumo;; e u~t ind_ole 

"francez q'ue r~sirliu na China, 3IÓraciie, muÚo 
competcutc par::. dal-a. Pelo que ~scrcvo o Sr. l\'Io
raehe, as citlades da China são notnveis pela im
mundicia e completa falta de hyg-ienc publica e 
privada. Os :.Hlubos de que se ser·;e a tão apre
goada agricultura chineza são essa mesma lama e 
esses detritos uas ruas. Os chins não Lem religião, 
mas superstições grosseiras. A falta J,~ usy lo, a 
g-rande miseria, a diíllculuade dn ;;ub,;istenda mul
tiplicam a menclicidatle e <1lli é vulgar o e:>pccta-

.. :t'l· :: -.. . . - -.. 
população forem seguidas sem obiccs, a mongoli
sação será infallivel. Não se dará, entret;~nto, por-
quo a rac;a americana. ha de defender-se. O costume que mai,; os distingue é o e ui dado 

· · · , - su ct·sticioso )elas inhuma1~õcs. F:.1zem todu 's 
com efTeitÔ ser ~bsorvida por uma raça inferior, sacriflcios para darem sepu!L ur:< :l0s:cada\·crc;; dos 
mas si se conserva impassivel, por mal entendida parentes c garantirem a propria sepultura. 
compaixfto, terá de ser destruída. Na luta pela Assim como não têm ho~pitacs, tamiJe!ll não 
existeucia h~t muitas circumstancias que protc~em -tem cadeias; os castigos, os supplicio,; o,: mais 
o dcscnyolvimcnto de qualquer raçn, c entre cllas lltmzes são iuiliu;.ddos no meio da rua. As f«mi
são mais imJJortantes talvez a resistencia heredi- lias chinczas vivem em c~sas mal construidns, 
taria ás causas c!e morte c a facilidade da subsis- sem t:ondicões hvgienicas, e em nm re;.;imcn clo
tencia. Toda r<lÇ~l que tiver estas duas coudi~,:ões mestico a que nãÕ resistiriam. f[U~esquer~t~tuopeus. 
luta com vanta.gem contra outra m:~is adiantada O chim não usa lJanho frio, e o banho quente '~ 
que as não tiver. administrado entre elles por um mouo ;.;ru~::;eiru c 

A raçn mongolica. possue essas duas condições e repugnante. 
o chim tem passado por toda sorte de soffrimcnto. Os limites de um disrurso niio eomportam 
A China é nma verdadeira alluvião de povos; os maiores minuciosiuades sobre esst:s cu:>tuuws, e 
mais fracos mccumbira.m. os mais fortes ficaram .• 

1

. assim só assignala os traços mais c:lraeter·i::tieo:;. 
A condensação da sua população é immensa, é de Todo povo que resiste a c~sa;; causas de morte 
i05 habitantes por kilometro quadr11do, emqu~mto está ~enhor do mundo. 
muito superio~ :i~ da Ing_laterra c da Fra.n.~.a. Em Nota ainda que a corrupç.ão <tdmini~trativu é 

O" • " • ... ~~ ,..~=-- . 
tiva é de :1.85 e 300 habit~ntes por kiiometro qua- exemplos que encontrou ll<lS ohra.s de viajantes 
dr:Jdo. E' por effeito U.essa superabund:mcia de estranll'eiros. 
populacão que a immigração se faz em alta escala O nol)re ministro achad tle certo muitos chins 
p~ra .o Indo-China, l\lalasia, Anstralia e Ame- para transportar para o Brazil, porque o governo 
rica. r da China muito folgará por ver-se livre da supe-

0 sólo é insufficiente para sustentar tal popula- \ r:-abundancia da sua popuhlrão. Não immig-r::rrão 
ção, que é dizima.da por epidemias horrorosas e os llgricultore;;, mas os maltrapilhos que pullulam 
pelos morticínios nas guerras civis e estrangeiras. nas suas cidades. 

Ha na China sete habitantes por hect:~re de ter- A sciencia está atrazada na. China, ou antes é 
reno cultivado, emqrumto que na Inglaterra essa I estacionaria. A Chill::l é uma immobilidadc, a 
proporção é de dous ha.bitantes. Assim procuram a l crystalisação que a caracterisa está traduzida nas 
subsisten<:ia por toda. a. parte, importando cere3cs l no~lics scientilicas do seu povo. 
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E' este o povo que o nobre ministro quer intto
duzir Bo Brazil ; é esta ra{'a que o ha de vir cer· 
t•omper. 

Conduindo diz que pódo estar em erro, mas é 
eom um sentimento patr!otico, é pela preoccupnção 

. " .. .. . . :"' 

o n11bre m{nisll'o ·não esmde sómente o trabalhÔ 
•:him no rslrangeiro, maii no seu propri{) paiz. O 
• ue S. Ex. encontra de bom no chim é o ue o 
torna detestavel. 

Appella ainda para um •esttmnínho. Pede ao 
nobre minist!'O que ouça a opinião de um vi:tjantc 
cujo patriotismo não é ~uspeito. Refere·se a um 
certo D. Pedro de Alcantara que viajou ha pouco 
iempo pelol' Esbdos-Unido~. On{'.a o nobre minis
tro a opinião particular desse vi:•jante; -llergunte· 
lhe o que viu a re~peito dos chins. na Lalifo:-nia; 
pergunte-lhe o valor que tem os homens que a.lli 
combatem a immi:.rração chineza. . 

E porque Sua Magestade o Imperndor tem mos
trado lJU3nto é e,,crupulosn a respeito da nos:-:a 
constituit:ã·t politica. nin:.mem lhe leve a mal que . . . 

r.:X.,.:.~t o ' 
do nosso tPmperameuto. E fazendo justiça, :1pezar 
cle suas t.piniões politicas, a Sua M:~gestade o fm
Jeradnr :~cr di!a. ue. com uanto o ~an.,.ue mon(Tol 
seja exc. llente ealrnante para os povos que al'pirãm 
~lliberdade, Sua :Magestade niio desejará que a sua 
descendPncia venha reinar sobre p••Vos nwngoli· 
:;ado:> ; preferi!·á que reine sobre homens livres. 

A discussão fica adiada pela bom. 

) Sr. presidente d:i para oruem do dh1 :ta: 

.1. 'resentaç~o de requei·imeotos, nroiectos e in· 
•.lc"íes. • · 

:,ssão de requerimenlos adiados. 
Vw.t;{- se n sessão :ts ~ I1oras da tarde. 

' ... ..., 
Marinho, Sergio de Castro, Souza Lima, Souza Car· 
Ylllho, Soares Brandão, Tavares Helfort, Abreu c 
Sil \l'a e Zama. 
· Ao meio dia, o Sr. p1·esiueute declara não ha'vc1· 
sessão por falta de numero. 

EX.PEDmNTE. 

Officio do minist1·o da n;::ri~ulttu·n de :U de Se· 
tembro corren t~, remetrendo o decreto n. i46l do 
6 rlo corrente conredendo priY.legio a Frederico 
.-\Jlen Gawer, para introduzir no Imperio o tele· 
phoní) barometro, que declara ter inventado~ 
-A' commiss:io ae industrias e artes. 

. ' 
eolu de marinlw Fr:mcisco Ccsnr da Costa ~lendeii 
fa~,.~a cxam~ jla :2." cadeira do 2.0 nnno do curso da 

~ referida escola, pat·a poder-se matricular como 
· eto do11a t3 de 8etembr•o de 18.,..,.. interno no 3.o :mnn.-Inteirada. · 

l'RE5!DJ~.IA llO Sll. Yl5CO:\DE DE 1%\DO:'. 
Reqnerimento do Gustavo Antonil) de Souza Lis

' boa, p dindo <li:;:pen::a · para matricuJm·-se no 1:• 
1 anuo d:t facul,Jnde de medicina da R11hia.-.\.' 

\';; 1 i hora~ d h- f .t 1 d h com missão de iustrucc~o publica. wf.s' 1t ;., ·m:m a, ei .a a c 1am;1 a,nc am-se • 
~im '' 1u~e~sd :'SI'\ V!sconde.~e Pr?dos, C•~snrio _Al· . O Sn. PnESIDE:.'i"'l'E Já para ordem do dia Hi: 
Flores J . Be ,: 1'1JO. Gavwo Petxotn, Sernpbtco, I -
.. ..:. ose a:;:s~ll.Aimeidn Couto, Rodt·ig-uesJu- La pal'tc (a.fé eis 2 lw;:as). 

~j'Il' :smval, ~retta: Fí!rreira de Moura, Barão de -
ri ~i Bell~ !'lfi;ccdo,mcf!ario; H \'!!i no Silva, .Tono Continua'.iilO d1 :J.n Jiscu~são do pl'ojec!o n. 281, !3 o do, I.,.r:acw lf:ll!m, Costn .úc.-edo, Pompeu. sobre a ll1i•são espeei:.d :í China .. 

~ouz~ 1Andr.~·l~, Bar:t Homom de Mello, Freitns Apresentaçito do requct·im~nto do :;r. Seratlhico . 
...,o~_tru '~' Danlll, Bm·qne de Mac•~do, Franklin n . ·-. - • 

t>el'"i[·,l Ild r- · d •, o:;:t• " anmmo, :lptrsta do (::lpitão refo1·uwdo i. P. Úcito1·.' 
ltl-110-. ' e un~o c ·l't!Ujo, 1I:~lheiros c Gal· 

. c~!ll~::U·ecera!U ~epoi:; (.\ chamada os Sl'S. Af-
10~.~~ I enn~, _F'Jde!ts Botell", Luiz Felippe, Lima 
Du ..• te,_:~lote1ra de Barro~. fr:ulo Pimrntel, Theo
tloreto Souto, Fr:ll.}CO a e s~i ., Marinnno dn Silva. 
. F:•llaram t"ülll partidpação os Sr·s. Almeid:l 

Ba~~~~?· Augusto , França, Au·eliano l\fag .. Ihne5, 
Ar:·•-; r co, Bt~J·~o da .E~ a llda, Belt·ão, Camnrgo. f ..ar· 
!os<11fo~so, ~!.Sperrdmo, Franco (.e Almdda, Fnbio 
Reb, Frtdilr·u~'l de Almeida_, Fr3misco Sodré, Fio-

Discussão unic~a da emenda do senndo n. 23 ..;_ 
sobre o meio soldo de D. ~l:trra do Carmo Anderctt.~ 
Corrêa. 

:l." dita llo Jll'njecto n. 273 sobre :1,; eont.&s 
'do ~1lmoxurifc do arsenal de guet'l~l do Rio Gx·nnde 
do s;ll. 

3. a tlita do de ll, 268 :SObre (I p3g<lí10l' tl3 Cid:tde 
do Rio Gr-.mde d11 Sul. 

L n dita do de n. 2H1 sobre o contrato relativo :i 
illnminnção da ciõvde'do Rio de Janeiro. 
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3. 3 dita do de n. !H A sobre posturas da ac-
mara municipal da Côrte. · 

2.• dita do de n. !93 sobre a exploração do valle 
do rio Xingti.. . 

_2.• dita ào àe n. !7~ sobr.e o p1·ivilegio conce-

2.a parte (ás 2 horas ou antes). 

ministerio do Imperio. 

Sessão etn 1:. de Set.embro de .18 ")'9. 

PilESIDENCIA DO SR •. VISêONDE DE PRADOS. 

Srs. BÚarque ·de i\lacedo, Flores, Ferndndo 'osorio e Jlarros 
Pimontel.-Dicussõcs dos projcctos n. 2ô~, c n. 299.-Dis· 
-curso do Sr.Joaquiln Nabuce.-Rcdac~ão. 

A'-:, H horas da manhu, feita a chamnda, acham
se presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
. .o\.lvim, Alves de Araujo, Gavião Peixoto, Olegario, 
Saldanha Marinho, Souza Andr:Jde, Fa~io Reis, 
Freitas, Sinvnl, Barão Homem de Mello, Barüo de 
Villa Bella, Bu:Jrque de 1\'Iacedo, Manoel Eustaquio, 
Prado Pimentei, João Brigido, Ferreira de l\Ioura, 
Barros Pimentel, José Basson, Rodrigues Junior, 
Franklin Doria, Antonio de Siqueira, Horta de 
Araujo, Loure~ço de Albuquerque, };\ibeiro. de 

·,.' ' 'O .a. ' 
José :Marianno, Luiz Felippe, Epaminondas de 
:Mello, José Caetano, Daniu, Souza Carvalho e Ma· 
·ia n da Silva. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Ilde
fonso de Araujo, Bulcão, Meira de Vasconcellos, 
Espiudola, Azambuja ~Ieirelles, Joaquim Serra, 
Ser:1phico, Liberato Barroso~ Candido de Oliveira, 
Throtloreto Souto, Theophilo Ottoni, :Macedo, Be
zena Cavalcanti, Arag-ão e Mello, 1\Ianoel Carlos, 
Franco de Sá, Lima Duarte, Freitas Coutinho, 
Monte, 11Ialheiros, Fidelis Botelho, Joaquim Ta· 
vares, Soares Brandão, Beltrão, G:Jldino dns Neves, 
Diana, Moreira de Barros e 1\Iarcolino -1\Ioura. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Hygino Silva, Costa Ribeiro, Costa Azevedo, Vi
riato de 1\Iedeiros, Manoel Pedro, Pompeu, Frede
rico Reg-o, Theodomiro, Affonso Pcnna, Pedro 
Luiz, Belfort Duarte, Baptista Pereira, Fernando 
.Osorio, !foreira Brandão. Manoel de .l\Iagalhães, 

· • • O" - • n • Ta-
vares Belfort; Joaquim Nabuco, Ruy B;lrboza, An
tonio Carlos, Felicio dos Santos, Carlos Affonso, 
Francisco Sodré e Lafayette. 

Faltaram com participação os Srs. Almeida Bar· 
boza, Augusto Fra.n~a, Amel'ico, Barão da Estan
cia, Camargo, Esperidião, Frederico de Almeida, 
Franco de Almeida, Florencio de Abreu, Jeronymo 
Sodré, Mello e Alvim, 1\fartim Franci5co, Prisco 
P~raiso, Rodolpho Dantas, Souto, Silveira 'Mar
tins, Sigismundo e Silveira de Souza ; e sem ella 
{)S Srs. Andrade Pinto, Bezerra de Menezes, Cor
reia Rabello, Carrão, Couto 1\lugalhães, Franca 

A. i7.-TOl!O V• 

Carvalho, Joaquim Breves, Leoncio de Carvalho 
Mar linho Ca_mpos, Mello Franco, Sergio de CastrÓ 
e Abreu e Stlva. 

Ao meio dia abre-se· a sessão. 

0 SR. L 0 SECRETAlUO dá CO:lta do se_;uinte 

EXPEDIENTE. 

Officios : 
Do ministerio da guerra, de i2 do corrente 

remettendo informado o requerimento em qué 
o tenente reformado do exercito José Severo 
Fialho pede melhoramento de reforma.- A' com
missão de marinha e guerra. 

Do secretario do senado, de i3 do corrente, parti
cipando que o senado adoptou e vai diri(l"ir á 
sancçao 1mpena a reso uçao nutorizan o o go
verno a mandar admittir a exame das materias do 
2. o anno da faculdade de medicina do Rio de . . . . 
-Inteiraua. 

Do mesmo, de igual data, pnrticipando que con-
sto o ~ do t · i · 7 

da assembléa geral que aut0riza o govero.o a abo
nar ao :1.. 0 tenente da armada João Clião Pereira 
Arouca os vencimentos de piloto embarcado em 
navio de guerra, durante o tempo que esteve pri
sioneiro do governo do Paraguay .-Inteirada. 

Do mesmo, de igual data, remettendo a proposi
eão :Jutorizando o governo a conceder um anuo de · 
licença ao desembargador Henrique Jorge Rabello, 
á qual o senado não pôde dar o seu consentimento. 
-(nteirada. r-..__ 

São lidas e approvadas as reàacções à<ls emendas 
ao projccto n. 281, ofl'erecidas pelo Sr. 1\Ialheiros e 
publicadas no Diar_io do Parlamento U.c 13 do ·cor-

' ~ ~-

Americo Augusto Soares Woolf e o paisano Jose 
da Silva Pires Ferreira. 

Siío lidos, julgados objecto de deliberação e man
dados imprimir o(seguintes 

l'l"l.OJECTOS : 

O tenente-coronel Ignacio Lniz de Arao}) .Costa 
requer á assembléa geral C{UO lhe permitta pagar 
por presta~ões, no prazo de :1.0 annos, a quantia 
de ·15:310$6:20, de que é devedor aos cofres publicos 
peln arrematação de 50:1. bois pertencentes ás fa
zendas nacionaes na província do Piauhy; e bem 
assim qne se lhe conceda· remissão da parte da 
divida proveniente dos respectivos-juros. 

A commissão de fazenda, a · quem Joi sujeito o 
exnmc da weten ão considerando ue a primeira 
parte do vedido do supplicante importa em con
cessão de um:~ moratoria, o que é da compctencia 
exclusiva do tt'ibunal do thesouro; 

Cõnsiderando, quanto á segunda parte, que 
cffectivamcnte deu-se nos annos de !87.2 e :1.873 
cousideravel b:lixa.no preço do gado, e o appare
cimento que se seguiu da secca na provincia do 
Pia uh v, como allega o supplicante, e é confirmado 
por in.formaçüo da thesouraria de fazenda· daquella 
provinch: 

E' de parecer que, devendo o suppiicante soli
citar a mora to ria do poder. executivo, seja a sua 

- I 
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130 Sessão em 1.5 de -Setembro de 1879. 

pretenção, quanto aos juros, deferida com o se-
guinte projecto de lei : · 

A as~embléa geral resolve : 

São lidos e mandados imprimir os seguintes 

PARECERES; 

.!879 - N. i44. 

D. Se!lho~inha Pimentel França recorre ao po-
o ~ ~ ,.,, ) 

a que se julga com direito, do meio soldo de seu 
finado pai o capitão reformado Francisco de Paula 

i mente 
Art. 2.o Ficam revogadas as di;posições em Do examQ a que· procedeu a commissão de fa-

zenda resulta que a supplicante e· sua irmã 
contrario.- D. Maria da Penha Pimentel da Luz habilita-

Sala da. com missão :14, de Setembro de !879.- ram-se,com ell'eito, como ti lhas do referido capitão, 
Buarque de Mace~o.-Barro,ç Pimentt:l.-Lourenço para succeder no meio soldo que percebia sua fal-
de Albuquerque. lecida miii D. Bibiana Carolina Prestes Pimentel; o 

. _ . . . tllesouro nacional, porém, entendflu que á suppli-
A' comn11ssao de fazenda fot remett.zd? o ~vzso cante não assistia direito á quota parte que recla

n. 26 de :1.5 de Julho deste auno do mm1steno da , mava, cabendo a totali'iade do meio soldo a sua 
fazenda. · irmã l\faria da Penha. 

gislativo, para que este resolva, como fôr de jus
tiça, sobre o fa~to occorrido no _thtlsouro nacional 

CT 

creon direito novo; não havcrin mesmo raziio para 
acreditar que diverso fo5se o pensamento do le
gislador. 

Por outro lado, verifica-se dos annaes do parla
mento que ~emenda apresentada, e que hoje é 
a lei de 12 de Junho, traz expressamente as pala
vras-filhas dos olficiaes do exercito e da a?·m.ada
sem que conste acto algum da camara ou do se
nado que supprimisse as palavras-e da arrnada. 

Tudo faz nssim crer que se deu um equivoco 
ou erro de cópia, o qual, quando assim não fosse, 
não carecia ser invocado, para que a commissão 
reputasse de justiça estender a disposição da lei 
n. 2575 ás filhas dos ofliciaes da armada. 

Á vista d0 .-.,pendido, a commissão é G.e pare
cer que, em :;olução á materia do supramencio
na o aviso o i i::; • e a 
seguinte resolução : 

A àssembléa geral resolve : 
Art. :1.. o A lei n. 2575 de !2 de Junho de 1875 

comprehende as filhas dos officiaes da armada. 
Art. 2.° Ficam revog2das as disposições em con

trario: 
Sala da commissão. U de Seteml!lro de :!.879.

Buarque de 1~acedo.- Barros Pimentel.- Lourenço 
dd.lbuquerque. . 

hesouro está armada. nas disposições da lei de 6 
de Novembr_o de !827 e art. .-10 § 4:. 0 n. 3 do de-

Ft·ancisco Gctavio Pereira Bastos requer nova
mente ao poder legislativo concessão de uma ga
rantia de juros sobre o ca(lital~ que ora reduz a 
200:000:$, necessario il fundação de uma fabrica de 
papel cuja materia prima será o bagaço da canna 
de assucar. 

A commissão de fnenda, jit tendo examinado 
esta pretençno, quando o supplicante se propoz 
fund:n· tres fabricas desta natureza com o· capital 
de 600:ooon; e não tendo motivo para modificar o 
parecer que sobre este assumpto deu em 2:1. de 
Julho, sob n. 124, do corrente anno; 

E' de opinião que de novo seja indeferido ore ... 
querimento do supplicante. 

Sala da commissão, :1.4 de Setembro de 1.879.
Buarque de 11facedo.-Barros Pirrientel.- Lourenco 
de Albuquerque. 

i879-N. :!.4:6. 

Foi presente á commissão de fazenda um reque
rimento da companhia ferro .carril do Ceará, que 
solicita do poder legislativo isenção de direitos de 
importação para os matcnaes destinados ás obras -
da mesma em preza. . · 

A commissão, considerando que se trata de uma 
empreza de viação urbana, a que só por excepção 
se deve conceder favor de semelhante natureza ; 
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Sessão em 15 de Setembro de 1879. 13i 

Considerando qne ultimamente têm os poderes 
publiccs recu::;ado iseação de· direitos para em-
prezas desta ordem ; .. 

Considerando que é de absoluta necessidade 
restringir a dispensa de direitos, que póde aggravar 
a situa ão financeira do Im erio · . · 

E' de parecer que seja a pretençao mdeferi a. 
Sala da commissão, :fAde Setembro de 1879.

Buarque de Macedo.-Barros. Pimentel.-Lourenpo 
uqtterque. 

i879-N. il17. 

Foi presente á commissão de orçamento uma 
representação dn nssembléa legislativa do Ceará, 
que pede ttm auxilio para se levar n effeito a con
strucçãô naqnella província dos açudes decreta
dos pela lei provincial n. :1821 de L o de Feve
reiro do corrente anno. 

A commissão, attenclendo a que a referida lei 
decretou a con~trucçao e açu es mumc1paes, 
para os quaes consignou os necessarios meios; 

_Atteridendo .a qne, neste caso, o auxilio pedido 
.... -' n 

informa o actual presidente da província em seu 
officio de 12 de Julho ultimo; 

Attendendo n que o governo mandou proceder 
aos devidos estu os para a cons rueçao os açu es 
denominados geraes, dos quaes não menos de 
quatro já estão projectados, . formando gr:;u~.àes 
lagos; e que par:J. estes, em VIsta dos respectivos 
orçamentos pedirá o mesmo governo o credite 
indispensavel ; 

E' de parecer que seja a representação indefe-
rida. 

Sala da commissiio, U .ae Setembro de 1879.
Buarque de ltlacedo.- Pmdo Pimentel.- Ignacio 

a?' ins.- · · · 
São lidos e approvaàos sem debate os seguintes 

1879- N. ili8. 

A comm1ssao de orçamento requer que, por 
intermedio do ministerío da marinha, se ouça o 
governo sobre a pretenção do Lauriano José 1\[ar
tins Penha Junior, que reclama o pagamento de 
vencimentos a que se julga com direito, durante o 
tempo em que. serviu na repartição hydrogra-
phica. _ 

Sala da commissão, U de Setembro de 1879'.
Prado Pimentel.- Ignacio Ma1·tins.-Souza Ca·r:: 
valho.- Fabio Reis. · 

!879-N. 14!J. 

A commissão de· fazenda r~quer 

terio da guerra, informação sobre a materia do 
incluso requerimento do .major Francisco Antonio 
de Carvalho, que pede restituição ·de vencimentos 
que lhe foram descontados. · 
. Sala das com missões, 13 de Setembro de 1879. 
-Buarque de ltfacedo.-Barros Pimentel.-Lou· 
renço de Albuquerque. 

!879.-N. i50. 

A commissão de fazenda requer que, por inter.· 
medio do ministerio da fazenda, se peça infor-

mação ao -governo sobre a materia do requeri
mento de Antonio de Souza Ribeiro, que reclama a 
restituição de 37:8~0~ por siza indevidamente pa"a 
de propriedadr.s do espolio do finado Barão de 
Villa Nova do Minho. · 

Buarque -de 1-lacedo.-Barros Pimentel.-LoU1·enço 
de A lóuquerque. · 

.. 
Continúa a discussão do credito, sob n. 28q,, pe

dido pelo Sr. ministro de estrangeiros, para uma 
missão á China. 

A requerimento do Sr. Candido de Oliveira, é 
encerrada a discussiio. 

O Sn. 11'1.-\.NOEL PEDRO (pela ordem) requer que a 
votação seja nominal. 

a n a am ra de ide ela nerrativa. 
Posto a votos o credito, é approvado em 3. a dis

cussão e remettido á. commissiio de redacção. 

DECLARAÇÃO PE V"OTO. 

-Saldanha lrla1·inho.-José da Costa Azevedo. 
São successivamente postos em discussão e appro

vados sem debate o projecto n. 39 e a emend~ do 
s~nado ~ob n. 230 A, o primeiro em La discussão, 
autorizando o governo a mandar pagar ao capitão 
reformado Antonio Pedro. Heitor a quantia de. 
:1.65~000, que indevidamente lhe foi descontada; ·e 
o segundo sobN o meio soldo a que tem direito 
D. Maria do Carmo Andercte Corrêa. 

R. PRESID NT :
para trat~r do assumpto sobre que foi approvada 
a urgencw. 

O Sr. Se1.•ap teo a enpao :- r. pre
sidente, em uma das sessões do mez proximo 
passado, quitndo o nobre deputado por Pernvmbuco 
o Sr. José Marianno, discutindo os nego cios dessa 
provinci<~, diz!a que o _partido co~s~rvador dalli 
ainda se mantmba em diversas pos1çoes, eu, allu
dindo aos dous ultimas concursos que tiveram 
lo"ar nri faculdade de direito durante o actual 
dotninio liberal, dei-lhe o seguinte aparte: • Elles 

··estão fazendo política até na faculdade. » 
O mesmo nobre deputado veiu em meu auxilio 

e robustecendo a minha proposição, corroborou-a 
com estes termos: • E até tiveram a habilidade de 
fazer da faculdade o seu estado-~aior. 11 

O SR. JosUIAIUANNO:- Apoiado. 
O SR. S~RA.Pmco:- Sem duvida o_nobre depu-

daquella corporaçã9 os. principa~s chefes conser
vadores, as suas pnme1ras summ1da~es. . 

Contra o dito meu aparte, Sr. presidente, amotl· 
nou-se a faculdade, levantou-se uma forte ce- · 
Ieuma , fez-se uma grande azafama, sem _q~e 
entretanto o caso se presta§se a tant12ne anwtts 
celestibus irm. 

Levantou-se. protestando em "P!i~eiro. log~r o 
illustre lente liberal,. Sr. Dr. AprtgiO Gmmarae~, 
o qual, como guarda avançada, como uma espeCie 
de sapador, que devia abrir, alimpar e preparar o 
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. :l32 Sessão em 15 de Setembro dé 1.879. 

cam_in~o pa!a os cous~rvadores, entendeu que 
devw mvest1r contra m1m. 
Ap~s elle seguiu-se no din immedinto a facul

dade,. ~o:as~rvad~ra · el}l quasi sua totalidade, a 
qual, JUStiça seJa fe1ta, limitou-se em seu 
rotesto ou rovoca ão a termos concisos come-

·didos e convenientes. 
~o terceiro dia surgiu o Sr. Dr. Coelho Ro

drigue~, · como o mais valentão, apezar da sua . . . -
d~ já tet• as~ignado collcctivamcnte o primeiro 
protesto, entendeu que devia por :>i e individual
~ente, :i seJ!lelbança do Sr. Dr. Aprigio, aggre
dir-me e atirar-me uma pedrada. Eu poderia 
dizer-lhe, pnrodiando e salvando a aspereza da 
phraso: · · 

« •••• t~, natum dedecus. 
• Qucd (erre, cogor, certe bis videor mori. 
O 8r. Dr. Coelho Rodrigues já foi membro desta . . . . 

toda a parte por sel-o d; (ó;a (Riso). 
P~r ultimo, o Te}npo, orgão conservador e pe-

1 rmh da r ut 1 · s ·o,.ou-me um 
i~sulto ao trans~rever em suàs columnn~, prece
d!do de um elogw, o protesto do Sr. Dr. Apri
giO, outr'ora tão maltratado e injuriado peles co~-

' R . 
~e artigos contra o Visconde de Camaragioe. Fe-
hzme:pte os doestos e calumnias do Tempo já im
portam um elogio a quem é victima dclles. 

Sr. presidente, a. nobre e illustrada faculdade 
in~erpreton ~nl o meu aparte, deu ao séntido da 
mmh? proposição uma amplitude que eu não tive 
em vtstn, exagerou o meu pensamento. 

Nesse aparte eu reíeri-me principalmente aos 
c~nservadores e, per aôcidens, á faculdade. Eu 

~·. « ~.- • • • -

dade.;• J.?3S o_s illustres protestantes entenderam 
q~e uevtam mverter o meu pensamento, consti
tut~do como principal aquillo que era meramente 

' 
Eu n~o poderiá dizer que a faculdade de direito 

do Recife se tmha convertido, em vez de um 
c_o~po docen~e, como .quer a lei, em um corpo po
l!ttco; eu nao poderw dizer que n nobre facul
da4e, aberrando dos fins de sua instituição, se 
estlve~se descurando de seus deveres para incutir 
~o ammo da mocidade, dos seus discípulos, idéas, 
mcandecentes de politica, interessando-os e com
pro~etteudc-os em questões partidarias; eu er<1 e 
sou mcapaz dE: irrogar semelhante injustiça a un~a 
corporação onde tenho amigos, n quent muito 
prezo e aprecio, onde ha muitos lentes, a quem 
desde muito estou acostumado a tributar sym
pathia., e aos qu:~es todos lambem tenho-me acos
tum~do a _render homenngem de -respeito e de 
con~1deraçao. . 

' ' a nuvem po1: Juno, ;;panharam a gnrçn no ar ou, 
por outra, vwram sangrar-se em saude, autori
zando-me a dizer com o epiGo portuguez que 

• Onde está a. malícia, está o receio, 
« Que a faz imaginar no peito alheio. • 

Esse estremecimento subito e inopportuno da fa
culdade habilita-me a crêr que eu pisei-lhe no 
callo (Apoiados). 

Sr. presidente, eu disse que os conservt~dores 
. es~vam fazendo _politica n.a _faculdade. E por
ventura aventurei uma nov1d~de? ·Porventura 

disse alguma falsidade? Não está no domínio de 
todos, em Pernambuco, que os conservadores 
nonde por !entura _podem intervir fazem politica? 
E ~orno nao ~ far~o naquella corporação, onde 
est:1, EJOr :~ss1m dizer, o seu quartel-general ? 
A oiados . 

Pois os .c~nseryadores em Pernambuco, que fi.
zer~m poh.ttca ate nos soccorros publiCO$, de cuja 
verba destmaram para os seus amigos no interior 

~lém disso uma fa~a para o Tempo, seu orgão 'na 
Itpprensa, su_bvenç:to dada .a pretexto de pnblica
çao do expediente da comm1ssão central como si 
essa publica~ão fosse necessaria, e sem que ao me
nos t1vesscm provocado a concurrencia dos outros 
jornaes, que poderiam até, inspirados no senti-

. mento de humanidade e de caridade, fazel- o n-ra.-
tuitamen~e ; digo_: _os conservadores que lizeram 
por tal forma poht1c.a nos soccorros publicos não 
hão de fazel-a tambem na faculdade ex ellindo 
della os nossos candidatos,os membros proeminen
tes do p'artido liberal que porventura tenham a 
pretenção de obter ingresso naquelle corpo do-

São taes os odios politieos em Pern::~mbuco, é 
tal o rancor conserv11dor, que delle n~o pôde ser 

n a r i mocidade acndemica. 
Eu me lembro de que o anuo passado entre os 

proprios estudantes 'se formou, sem àuvida pre'
:maturamente, um club conservador academico. 

Os conservadores que fazem j)olitica: onde podem 
ter ingerencia ; que fazem politic:t até nos .tribu
naes judiciarios, como serve de exemplo a fallen~ 
cia. do banco nacional, não hão de fazel-a tambem 
na faculdade do Recife, em uma. .provincia onde, 
como ~c s11be, os oilios politicos são nssaz apurados, 
encandescentes e vehementes '! · 

nado, depur:mdo dlllli QS nOSSOS candidatos libe
raes, cujas eleições ::mnullam caprichosamente por 

• • • • ~ 7 · - n • in «re so 
aos liberaes na faculdade de direito? Hão de con
sentir que entrem naquelle templo de sciencia 
~acerdotes profanos, como para elles s:'ío os li
beracs activos '! 

Nós estamos vendo os embaraços constantes 
que o partido conservador crêa ao governo e ao 
p~.rtido liberal. Presentemente discute-se no se
nado o orçamento, que 'para lá foi desde 27 de 
Maio, são pnssados ja cerca de quatro mezes, sem· 
sabermos quando clle se concluirá; de maneira 
que, si continu:~rem a vigorar esses precedentes, 
será preciso reformar a nossa carta constitucio
nal e dat· á assembléa geral maior prazo, porque 
o senado só c0m a lei do orr.amento absorve os 
quatro mezes que. devem sér destinados para 
amb1.1s as c~1s~s do parlamento. 

O Sn. :MANOEL PEono :- Mas o or amerito está 
sendo muito bem discutido. O paiz ganha com 1sso. 

O Sn. SERAPHICo :-Tambem o foi nesta can:ara, 
sem que fosse preciso r.onsumir tanto tempo. 

Desde H de Junho foi para o senado o projecto 
da reforma constitucional para~ eleição directa ; 
e, entretanto,até agora ainda não se deu alli o res
pectivo parecer, não obstante ser momentosa a me
dida reclamada pela nação em ·sua quasi unani
midade (aroiados); si em assumpto tão grave os 
conservadores fazem política, como se absterão 
disso nos concursos d& faculdade? (Apoiados) • 

(Ha um apa1·te que não ouvimos.) 
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Sessão em~ 1.5 de Setembro de 1.879. ·133 

O protesto conectivo da faculdade e os sin""u
lares dos Srs. Drs. Aprigio e Coelho Rodrig

0

ues 
pedem-~~ a~ provas d~ minha proposição. 

Como Ja dtsse, alludi aos dons concursl)s dos 
qnaes vou tratar; antes, porém, de fazel-o, peço á 

• . ont s. 

e um dos Hmtes mais considerados e preparados 
daquella corporação, que elle muito honra, accres
cendo que, pelos serviços prestados á jnstrucção:· 
publica e particular da província tem n-ranrreado 
bastante estima e consideração. ' o o 

:1.0 entre os sig-natarios do protesto deixa de A · d 
figurar o lente mais co·nspicno daquella faculdade, pota 0

· 

.-
o de c~ no della, o que está exet·cendo ag-ora as . _O Sn .. SERAPmco :-Porque o Dr. Pinto 
uncçoes e trector mtermo. e 1ro"me ao r·. o · , 

conselheiro Paula Baptista, um dos talentos mais: I que viv:t na política activa, te. m idéas liberaes 
brilhantes que tenho conhecido naquella fncul- é verdade, mas nãrJ é militante no partido. ' 
dade (apoiados), un:a illus~ração assaz solida e 1 · tO Sn. BARÃO DE V'ILLA BELLA :-E é um lente 
fecl;l~da, do q~e da o testemunho as su~s obras ! muito dirrno. · 
JUridJCns e os dt5cursos que elle profen u nesta 1! o 
c~sn, de.que sem duvida alguma foi um explen- · O SR. SERAPmco :-A abstcnção_delle, portanto, 
d1do ornamentú (Apoiados). 1 tem grande valor para o caso (Apowdos). 

U 
, . . Eu paderia responder ao repto que me lançou a 

MA 'iOZ .-E e um homem recto. nobre faculdade com estes dons pontos e termi-
. nar · mas vou adiante. · 

B::~pti~tá, que hoj~ 1;óue-se dizer é indiiferente em .Passo a tratar os ous concursos. 
;;olitica, não milita no partido conservndor nem Sr. president9, mora no Recife, donde é natural,.. 
no artido liberal, elle que aprecia os factos com a o ur. fra?-cisco de Paula ~nllcs, membro do di-
JUsteza que o raracter:sa, porque nao ass1g ou , . 
este protesto, elle qu.:: devia vir na cabeça da uurante o ex.ilio dos dez annos (Apoiados). 
lista ? · O Dr. Salles, alguns annos depois de formado-

, . na fnculdade do Recife, onde sempre foi conside-
tecer-me, confirmat· o meu ar·nrte; e me parece rado como estu ante notave apow os, que nunca 
que a faculdade deYeria como· um acto de pruden- soffreu revrovação alguma, entendeu que devia 
cia desistir do seu proposito, desde que viu o pri- tambem defender suas theses. Fel-o, sendo appro-
~!liro le!1te della recusar assignar o protesto. vado e ~outorado. · . . . 

. Nao se pode negar que a absten(.'iio de t:•o vene- Depots entendeu que tmha tambem o direito 
rando lente é assaz signi fi•:ativa (A poil~dos l. j ~e aspir~1r ~m ingresfo n~ magisterio. daquella 

Outro ponto para que ehamo a attençao da nobre faculdade, mcr~veu-se creio quo em cmco con-
Faculdade: cursos, sendo em todos elles proposto pela facul-

A nobre faculda~e julgou que tinha mcttido dade ao govúno imperial. 
:m ·n m Afncn ensou ue havia achndo O Sn. SoARES DnANDÃO :-Veiu até em primeiro 

~eito de oppôr ao j~izo dÔ Sr. Dr. Allrigio o meu 
JUizo, pois que clle não é mnis liberal do gue eu; 
prescindo disso, e tratarei de responder-lhe por 
outra fórma. 

Sr. presidente, nesta cas:~ têm nssento àous dis
tinctos lentes da faculdade do Recife, e lentes libe
raes, os quaes não são somenos ao Sr. Dr. Aprigio 
nem em talento nem em illustração (Apoiados). 
Pergunto: esses dons insignes lentes tendo ouv1do 
o meu ap:n·te, ou pelo menos tendo sciencia de!! e, 
porque não reclamaram? Porque não protestaram 
como os outros? ·· 

O silencio, pois, de tiicr illustres cavalheiros vem 
em meu auxilio, e com elles eu posso lavrar um 
contraprotesto e responder ao repto que me ati
raram os outros lentes (Apoiados). 

r - ue no n me do Sr. Dr. A ri-
gio, que anda descontente, cheio de m11goas, euja 

-" causa por certo não fui, eu posso oppor os nomes 
de dous liberaes como os dos Drs. Tavares Belfort 
e conselheiro Silveira de Souza, cujo animo cor-. 
dato de arnbos, cujo bom senso e criterio todos 
nós attestamos. .. 

0 SR. l3UA.l\QUE DE MACEDO E OUTROS SRS. DEPU· 
TADOS:-Apoiado. 

O Sn. SERAPrnco :- Outro lente da f11culdade 
d~ixou de assignar o protesto, o distincto Sr. Dr. 
Pmto Junior, cidadão cumpridor de seus deveres 

O SR. SERAPH!CO :- 'Mas, durante esses cincC> 
concursos, nuncn foi escolhido, foi sempre prete
rido nas nomeações. 

Ora, bem se sabe que governando os conserva
dores haviam elles de dar preferencia aos seus 
co-religionarios que eram contemplados tambem 
na proposta. · . · 

A preterição, tantas vezes repetida, desanimou o 
Dr. Salles e cansou-o, porque um concurso traz 
sempre trabalhos, despezas e cessação de lucros. 
ao !ndividuo que precisa trabalhar para viv~r ; e 
asszm o Dr. Paula Salles absteve-se de inscre
ver-se em outros concursos. 

Os conservadores empregaram contra elle até a 
diffamação, procurando marear-lhe a reputação, 
que sem duvida é pura e illibada (Apoiados). 

Aconteceu que, ao subir o partido liberal ao 
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i34 Sessão em 15 de Setembro de 1879. 

sião de poder o Sr. "Dr. Paula Salles realizar a sua 
principal e legitima aspirarão qm er::~ occupar um 
lagar no corpo docente da faculdade de direito; 
diziam que elle sem duvida seria nomendo lente ; 
ruas, por outro lado, diziam tam bem os consenra. 

r· .. • ~ .. 

que Õ go,:erno seria collocado.cm um circulo de 
ferro, parn só nomenr quem os conservadores qui
zessem. 

Eu não quer1a ncre 1tar em .aes JOatos, por me 
parecer umn cousa impossível a reprovnção do Dr. 
Paula Salles, mas infelizmente realiz.:~ram-se as 
amen{'.;Js conservadoras, e o Sr. -P<lUla Salles foi 
excluído d:1 nroposta. 

Ora, pergr[nto : um cidadão qnedeu por tantas 
vezes provas de saber e capacirlnde, que exhibiu · 
perante :1 faculdade suas ha!Jilitações, quê foi por 
tant:,-.s \nzes consider:1do dignó de ser um dos 
pares daqnelle ;.orpo scientifico, porventura devi::~ 

... .... ~ " .l . ~ • ~ 

neutraes, recnhindo a escolha no 2. 0 proposto, 
que é um cid~dão mui illustrado. 

Ultimamente da-se uma outra vaga. e marcado 
o pn1zo parn o concurso, o Dr. José Austrigesillo 
actualmente secretario do presidente Dr. Adol-

enfurecidos l{or ser autor da suposta derrubada, 
inscreveu-se no respectivo prazo. Os líberaes di
ziam entiio que dessn vez elle ·havia de e:ritrar ria 
f<lCU a e porque tm 1a anugos que se .mteres
savam por elle, que haviam de advogar não a 
cnu!·.a do patronato, mas a. cama da justira.- Por 
outro Indo dizia-se t~mbem que desta vez seria 
elle excluido, e não lwvia de ·ser contemplado na 
}lrêlposta, para impossibilitar o goyerno de no
mear o candidato, por quem mais se interessasse o 
partido liberal. E, Sr. presidente, com surpreza 
nova para mim, realizou-se a ameaça dos conser
vadores, o Dr. Rodrigues Lima não foi contempla-

Pois um cidadão cem o est3 ou e tem constante
mente dado provas de habilitação, póde-se suppôr 
ue tenha desa rendido não havendo nu.nca in-

1PJOl:!_t os • . t- f l , liber~es ·por quem mais o partido tomava inte-
n:-~o a mcnctonar ou 1 o a c o. I resse '? 

O St·. Dr . .To~ü ~ustrigesillo. R9d1·ign~s ~ima. l Os Dr.S. Jo~6 Austrigesillo, como o Dr. Paula 
membro dn rednc~<~o du Prawzc1a. Ol'f!,':lO lilJernl 1 Salles. em Yl5tn das provas ex.hibid.1s nos con
de 1\:rn:tmlmco, fJUC tc.m prcslndo a1~ partido mui i cnrsos antPdorrs, jú tinham adquirido um lagar 
relevan!1~~ scrviçns (apo1ados), chefe l!bcr.:~l da fre- na propostn, da. f]unl por decencin n~o deviam 
g-uezia da Grnç;a, cheio de hahili t:~çi'Jes. . . mais ser clim inados (.4.poiados). 

o Sn. Lmz Ft:LJPPF. :-De um talento superior N:io m~. con~ta, Sr. }Jres_idente, que na. dita 
e de llllHI moralidade ineoncus~n. fncul.dndoJa.se tt~rcsscm exclUldq do} uma propos~n 

cantiJdntos mclurdos nas anteriOres. A exce ,ao 
:sn. uAnQur. DE 1 ACtmo :- em gTnn es apt1- de semelhante regm só de\'eria appliear-se aos 

dões pnrn o mngistcrin. · dous liberues, um membro do dircctorio e outra 
o Sn. SEnArmco :- ... íJlHl PL'~$úe nfío só illus- red.actor:_ do ,jornal liberul a. Provincia, e durante 

tra~no JUI'l tcn como 1 ustr:~rn, ittcr:mn, CJne ' , ':·' . .. . . 
tem procurndo cultivar 0 sen espírito com cstnrlos 

1 

E pt.ectso :-aiJcr-se ~1uc os conserv~dore~, no se-q 
v:wiados. perfeitamente habilitado 011.1 l.mmani- prOJIOStlo de fa~er pu·ruça ao l?artt_do bberal, so 
d~dc~, pí·inei1wtmente em philosophia, de fJile 1; proeurant c~~luu· aq.~ellcs. candtdatos, por quem 
profess~w clislincto nn escnln norm:.Jl, advogado tcdo o. p:n ltdo mm:s se mter~ssa, ~quelles que 
mui conceituado do fúro do Recife (apoiados) do no parLtdo fazem figu1:a proe_nunente, }JOr exem
que po~so dar testemunho Jlorque durante as pio,_ os ~lembras _dos dn:ectorJOs, os redactores do 
minhas ausencias, já como deputado, já como o~g<~o _ltberal, nao se. 1mp~rtando que qualquer 
presidente da..Parahyba, ficou 3 scn cargo 0 meu outro hlleral menos acttvo fi 0 ure na prOJ)Osta, com
eseriptorio como meu substituto , esse cidadão tanto que nella tambem entrem cmdtdatos con
resolven-se depois d~ nlguns annos de formaclo servudores. 
defender as suas tbeses, nas quaes sahiu aíJpro- Agorn, Sr. presidente, á parte a exclusão do 
vado e foi doutourado. · Dr . .r o sé Austregesillo, segundo as informações 

Depois aspiron ser lente da faculdade, e neste que tenho de Pernambuco, dev:o dizer que a elas· 
proposito inscreveu-se e'm dons concursos, nos sificação dos tres cnndidatos contemplados na ul
quaes sempre revelou com satisfação de todos os tima proposta está fundada no justo merecimento 
cir~umstantes summa capacidade para o magis- delles. 

Foi proposto nestas duas vezes, e em urna dellas 
em igu:1Jdade de circurnstancias com um dos con
currentes, s~ndo os outros exclllidos da pro
posta. 

No penultimo concurso o ponto objectivo contra 
o partido liberal foi a exclusão do Dr. P-aula Salles. 
Realizada esta, foi proposto er.n 1.. o Jogar o Dr. 
Barros Guimarães, um dos principaes. redactores 
do Tempo, orgão conservador, e em 2. o e 3. o dous 
Jiberaes m nito dignos, sendo o 3. o o Dr. José 
Austrigesillo; e como ambos bem mereciam do 
Partido liberal, os chefes liberaes mostraram-se 

distinguiu sobre 'os outros dou~, tendo. além disso 
já serviços na mesma faculdade, como professor 
de língua nacional no curso de 11reparatorios, an
nexo á mesmn. O segundo, Dr. Barros Guimarães, 
moço tambem de talento, como o primeiro, e a 
quem sem duvida se descortimt um risonho fu
turo, tem tambem serviços na faculdade, em · 
cujo curso de preparaterios professa dignamente 
a ·aula. de rhetorica. Ambos são meus collegas no 
mesmo curso e por mim perfeitamente conheci
dos. () terceiro, Dr. Seabra, a quem não conheço 
por não morar em Pernambuco, é tambem dotado 
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Sessão em 1.5 de Setembro de -1879. 135 

de talento e mui dedicado ao estudo, pelo que me 
consta. 

Doi: tres, o unico que professa idéas liberaes é o 
Dr. Albino Meira, embora não sejn militante, nem 
se tenha alistado no respectivo_ partido. Faço vo-
o ra ue em uanto o artido liberal estiver no 

poder, o governo imperial vá, em 1gua a e e 
condições, preferindo liberMs aos conservadores 
(Apoiados)... . . 

• ' t. ' .. 

injustiças .e iniquidades,parece sem duvida alguma 
necessaria uma medida : a creação de uma in~taucia 
superior que examine, corrija, altere, reforme e 
confirme os julgamentos sobre os concursos para .o 
magisterio superior. 

Si na instrucção primaria e secundaria h a o con· 
selho director, que póde apreciar e mesmo reformar 
o julgamento das com missões examinadoras, por 
que rasão tambem não se fará o mesmo para os 

s eriores? Seria uma n-arantia ara os 
proprios candidat~s. 

E quando não se crêe tal instancia, seria melhor 
dispensar propostas e obrigar a faculdade a re-. .. . ,... 

(. t:) t. 

respectivas provas, cabendo ao governo com o· seu 
bom criterio e em vista das informações da con· 

- do director da fat:uldade escolher o 
que lhe pareça mais habilitado. r 

o Sn. BuAnQUE DE ~IAsEo'.:>: -Nessa parto não 
apoiado. Deus nos livre clessa nova instanci:.t. 

O Sn. SERAPHico : - Mas cu a;:ro ra não m c r e· 
firo á instancia e sim á revogação de peorlost:l li
mitada a tres nomes. Não sou apologista dos 
concursos, principalmente quanclo se ti'a L:t do pro
vimento de cadeii·as do curso ~upe!'ior, em um 
paiz onde não ha abunuancia de aptidü~s e em 
que as pou . ;- • , -
v::~st_o territorio. Ha ci(l:ldão; m nito aptos, ver
dadeiras illnstra~~ões, que não se qnerem snjeitar 

Em favor desta minha opiniiio en von citat· nm 
facto: Qu:mdo se rerormuram os r.tu·sos juritlicos 
e as escolas de metlicina, convertidas cntiío em 
faculdades, o gove1·no ficou autorizadó a fazer as 
primeiras nomeações independentemente tle con • 
cursos. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- E essas nomeações 
foram excellentes. 

O Sn. SERAPHTco:-No tenho noticitt das feitas 
para a faculdade de S. Paulo nem pnra as de me
dicina ; mas lembro-me 11erfeitaniente das no
meações feitas para a faeuldade de direito do 
Recife. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA:-As de S. Paulo foram 
excellentes. 

cuja confecção estava incumbida ao Sr. Teixeira 
de Freitas. Depois o Dr. José Antonio de Figue
redo, que se distinguiu muito nesta camara coma 
representante da nação ; o Dr. Vicente Pereira do 
Rego, lente a quem se deve o primeiro compendio 
de direito administ-rativo; o Dr. Brotero, depois 
removi o para au o, que uran -; o po 
tempo em que esteve no Recife· deu exlmbe
rantes provas de sua c:1pacidad0. 

. ·rr ·,..:-

Silveira de "souza, cuJa erudicção e proficiencia 
nin~uem contesta ; o conselheiro José Bonifacio, 
depois foi removido para S. Paulo, que por seus 
talentos desperta a admiração do Brazil inteiro; e, 
finalmente, o conselheiro Fe!'reira de A~·ui<u· que, 
embora conservador, merece que se renda tributo 
ao seu merecimento. -

Pergunto: notaàilidades deste merecimento c 
quilate teriam entrado· na facul dar! e por meio de 
concurso? O Dr. Mendes da Cunha e outros teriam 
SI o entes a <lCU :1c e, st Ivessem e suJei ar-s -
a sen:elh~nto prova? Não, por cel'to; e por isso 
entendo que são pl'oficuas, e consultam mais os . . .. - . 

o 
concurso. 

O Sn. SERAPmco:- Agora entrarei a apreciar os 
protestos singulares dos Srs. Drs. C0elllo B.odLi-
gucs e Apdg-io Guimarães. · 

O Sr. Dr. Coelho Hodrig-ues cntcnrleu rJue devia 
engar commigo e dar-me charadas a d<:lcifr;lr; fiquei 
s;1bendo agot·a qne elle lambem tem a lwbilidade 
tle elwradistn (Riso). Eis a decifra{~ão da que elle 
me remetteu. Disse qne en. no :mno passado, eu-

• -: l • 
~ .... I""' ... ~ 

hanc:t elle e1·a prcshlentt\:t!n·escn-lci-me a interceder 
pot· clous filhos do vice- presidente, que então estava 
em exercício : e r ue en co:n isto quiz, sendo c,m-
diuato :is elei~~üe:> que estav:Hu. proxunas, pres ar 
um sei·viço no vice-presidente ; c concluía dahi 
quo cu, em vez de set· ucnunci:mtc, sou réo, !)Or
que quiz fazer politica ua racnltladc. ·, 

O Sn . .ToAQUI~l Sr,:nriA:-Essa charada niio tem 
conceito. 

O Sn. SERAPmco :-Um desses moços saliiu re· 
provado e o outro approvado plenamente. Eu não 
quero declinat· o nome do ex-vice-presidente, por
que elle não o fez, mas na província todos o sabem: 
é um mag-istrado integro e illustrado e que muito 
honraá sua classe (.Apoiados). 

Narrarei o facto como se deu, já que ao Sr. Dr. 
Coelho Rodrigues aprouve adulterai-o,. vis:~ndo 
seus fins. -

Um desses estudantes foi meu discivnlo, durante 
O Sn. SERAPHico:- preciso azer Jus tça ao um anno lectivo, na au a e r 1etonca, quauao e ti 

ministro de entãQ~ que esc@lheu os cidadãos no• · ainda não tinha sido transferido para a de geogra
taveis sem distincção de côres políticas. pbia, e então tive occasião de apreciai-o e ver que~ 

Vou lembrar· os nomes dos lentes nomeados a par de uma conducta exemplar, de uma intelli
para a faculdade de minha p1·ovincia. Em pri- ~encia regular e de muita applicação, era dotado 
meiro logar o Dr. Manoel Mendes da Cunha Aze- ae um acanhamento invencível. Eu estimava-o, 
vedo, juriscc•nsulto notavel, do que deu prova nas porque o professor estima e acolhe ordinariamente 
obras que escreveu e nos discursos llroferidos ~íquelles discípulos que dão conta de si. Indo á 
neste recinto. Depois o Dr. Braz Florentino Hen· ·mesa de exames de geometria, c vendo entre OF 
rique de Souza, tambem jurisconsulto celebre, I examinandos o dito moço, entendi que, comoami.go 
a quem o governo honrou, nomeando-o membro que era de seu pai desde a infancia, pois que fomos 
da commissão que devia examinar o codigo civil, , condiscipulos durante cinco annos academicos, e - . 
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1.36 Sessão em i5 de Setembro de 1879. 

form:nno-nos no mesmo anno, e conhecendo o 
acanhamento do dito estudante, devia sobre isso 
dar informações á mesa. O Dr. Coelho Rodrigues 
recebeu-me coü1 enfado, pelo qu,J teve logo 0 troco; 
~eu incontinente fui previnir o pai, [)ara poupar-

O' '"' :'\ • "' ... • ~=-- ) • 
.si ~eu filho sahir reprovado, porque encontrando
mo agora com o Dr. Coelho Rodrigues, el!e mos

. trou-Jhe muito má vontt1de. 
· e occorreu que o 1 o vtce-prest en e 

já tinha sido, na situa~ão li!Jeral transacta presi
dente do Piauhy, província. nat:ü duquelle Sr. 
lente, e que talvez o incidente alludido se pude~se 
prendet· a esse facto. 

E vem agora e Se. Dr. Coelho Rodrigues alei
vosmnente dizer quo eu, na fnculdade, quiz fazer 
política, sem se lembrar: L o que, quando se deu 
aquelle incidente, todos sabiam que o vice-presi-
dente não_ dir!giria ~s el~içõe~; 2. o q~e ainda a 

fi • ~~ • 

lant que não o seria ; 3. o que, lXtra ser deputado, 
nunca precisei recorrer aos meios por S. Ex. 
imaginado:;; minhas cnndidatnra:s têm siuo levm1-
, :1,. • . 1 ~e;o os meus am1gos, co-re JgiO· 

n:.1rios c chefes c para i~so são conhecidos os ser
viços, qne sem intcrn~pção.' desde min~w ~nocidade . . ' . 

l\nnca dei Yiageus Ú esta Curte para firmar 
minha candidatura, como fez o nobre deputado 
Coelho Rodrigues, o qunl em vez de caminlwr 
para o Not·tc, onde cslú sitmtda sua província, 
partia p:-tra o Sul, ouue o sol é mais brilhante c 
aquece melhor nos que não contnm com recm·sos 
proprios. · · 

Ainda ultimamente, na actnnl situnção liberal c 
antes das eleições. o tlilo lento sahiu fugido do 
Becife )ara esta cõrtc nfim de ver si lotra , · .. 
Cai' (1·tso) uma cadeira nesta ca~n :1 titulo de uma 
compensa~:iío por ter o pJrtitlo liberal 11:1 ultima 
eleit;üo consetT<Hlora conquista1lo o tct'('O no Pi:m-. . ~ .. 

; , , ... .. ... . s ~ !",. e e 
voltar de cara :i kllltb, tle orelhns !llllt;clws, mas 
com o cornr~iío l'nise<m te de od i o. 

Eu dissê que sahin fugido, porque urro petliu 
liccn('n ao gonrno, e pretendeu ir no ponto, como 

• prompto, pnn1 não perder os vf'ncimentos. E en
tretanto, como depntotlo, oppoz-sc aqui:\ jubilação 
de utn seu collcga tt C{ nem ct·a impossível pot· sen 
estado emfermo continuar no 111agisterio ! 

Mal pensou o Dr. Coei h o Bodri!:rues que. o in
spector da thesonraria h:wia de ver o seu nome 
entre o;; que roram tlC{Ui comprimentar :~o [mpe
rndor J c por isso duvidaria da exnctidão do ponto, 
qunm.o o uen como prompto no Recife por aqnelle 
tempo. O diret.:tcr interino c o secretario niío po
dium adivinhar qnc um substituto (era-o entiio o 
~i to lente) fJUC nfto · csta•:a. ~egc!_ldo ~uueira se 

.. . .. . ' ' 
que é certo é que por esse tempo correram pela 
cidade bo:Jtos uc jubilação do director interino o 
de demissão do secretario, o qual andou aterrado 
por nl~um tempo. n~o obstante dever ter sua con
sciencia tranqnilla por ser um optimo omi:fega.do. 

Tratarei ngora do Sr. Dt·. Aprigio Guimarães. 
Senti profundumen!e que esse illnstre lente que eu 
devia considerar meu amigo, porque as nossas 
relações untam desde a infancia, viesse investir 
eontra mim em fn.-or de conservadores c contra 
liberaes ! O Dr. Aprigio foi meu companheiro 
desde o lyecu e durante cinco annos na antiga 

academia dc.Oiinda; somos empregado$ na mes
~1~ faculdade; temos trabalhado juntos em po· 
hltca ha 20 annos e nunca as nossas relações·es
tremeceram. Por que razão se levanta agora, sem 
ser provocado, a arremessar-se contrn mim? 

' i o, 
tanto mais q~anto o Dr. Aprigio nã_o assistiu por 
doente ao ulttmo concurso . 

correu ha pouco tempo, incidente a que não sup
ponho o Dr. Aprigio tivesse dado importancia. 

Em Março deste nnno, quando um filho meu 
teve de ir para Pernambuco matricular-se nas 
aulas do 2. o anno da faculdade, eu fiz- lhe diver
sas recommendações~ como a de respeitar seus 
lentes, opplicar-se em seus estudos, manter boas 
relações com seus collegas, e nunca apresentar-se 
em exhibição, nem :1ssignar manifestos importu-
nos c outras cou < ' • • • 

pre•cr o futuro, teria feito umn re~tricção no ul
timo conselho. Algum tempo de[)O!:::, recebi uma 
c:u·ta de meu filho, na qual me dizia elle que seus 

, · l · · , l! i para ass1gnar 
um manifesto com relação a cscol::t polyt~chnica ; 
mas como isto lhe parecesse um a c to de hostili-
dad n rr v rno . ' . : ; 
meiH1nções, recusúra a assignntura. En approvei 
o neto, porque u:io podia levar a bem qne um 
11lho meu, jo\•eu esl.udcnte de 1 í unnos, fosse as
signar manifestos hostis ao governo que eu apoio. 

Depois, lendo o Jornal do Commercio, dep:~rci 
com umn publicação firmada por muita:; nssigna
turas qtw ~lJrangiam mais de umn column3 do 
Jornal, e ca,ou:tlmente lendo-a por :alto. vi o nome 
do 01·. Apt·igio, o qr.c ,Jespcrtanuo-mt:l. n cnriosi
tlnt!e, lassci a lcl-n tod:t. c entiio Vt~ril1c nei no o~ 
cslut :1ntes \:1 ncn at.lc de direito Llo necife .sahi
r:nn·:sl! rcspomlemlo nos esttulantc• da escoln 
polytcchnica, porque e . .;tes tiulwmrcclam:tdo eon-

1 • • • . • ~ ~ • 

( &. I i l. ._' t. 

sentrado pelo nolJre depnlntlo pela !llinha lH'OYincia 
Sr. Jose ~[at·ianno, no sentit.lo tll) llcnr o gover
JW nnlorizadt) para tt·:msferit· o St•. Dr. Apri;!io 
de lcntctla C:1dci1·a UCCel)llOillÍ:l polilica daqnella 
faculdnclc para igual cat.ldr~ na C5COI3 pol \'techi
na, projccto <10 qual prestei mcn voto, e· seria
mente des~.io qnc o~ conset·vadorcs e liberaes do 
:>enado tnmhem o :Hl9ptem. 

Depois da leitura d:t publicação, pnssei a ver as 
assignaturns, desejoso de encontrar, digo com 
franqueza, a de meu filho, porque importariape!o 
menos um acto de deferenc!a para com um sctl 
futuro lente e amigo de seu pai. Relnto este facto. 
niio porC{ue presuma que elle tenha 3Ctuado nó 
animo do Dr. Aprigio para indnzil-o a fazer causa 
eommu~1 co~1 os conserv~tl?res e a mnnife~tar-se 

dar uma explicação. ~ 
Era de esperar, SI'. presidente, que o Dr. Apri

gio Guimai'ães, ao fazer o seu protesto, se limi
tasse ao a:::sumpto, mas elle fez digressões fóra da 
villa e termo, t'a!lou em demoliçilo pernambucana 
tratou de arrastamento de braaas, citou o tu quoque 
Brute,-e terminou suppondo-me ameaçado de 
um seria incommodo. 
_Çu~ os conservadores se queixem de demolição, 

nl1as mfundadn, comprehendo; mas que um li
beral levante queixas desta ordem, ê para sor· 
prender :.1 expectação, salvo si o Dr. Aprigio quer, 
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Sessão em' 15 de Setembro de 18i9. 137 

llôt·-se ao scrvito do parlitlo conservador, no (JUe 
jamais posso acreditar. . 

Fallon em cuTastctr bmga. l\ão sei qual seja. 
Serit porque e.lle não tem um assento nesta ca
mara? Queixe-se neste caso de sua má estrclla; 
niio C0l}(;Orri em cousa al~uma para i~to (apoiados); 

• • ~'O ' - • 

éarJeira 110 p:l{lamento o Sr. Dr. Aprigio, elle teria 
ncce::;sariamcnle o meu concurso. 

Tu quoque, B1·uü:. Eu considero css~s tJ:tlavras 
sy )I mas. c~eJara a ver a e1ra exp Icnçao para 
uar-lhc resposta correspondente; com 0s recursos 
pe~rém de minha fraca intclligcncia vou ver se 
:lptm.lw ttlg-um scntillo. 

Não ha pessoa de leitura am1ais superfieial que 
niio conhcra o tu quoque, Brute. Todos sabem que 
Marco .Tunio Bruto, sobrinHo de Catiío ue Utica a 
qnen1 wui tu gente quer imitar, mas sendo sem prc 
Cu tão pygmeu, fora muito querido de Cc;;ar, o qual 
o enchem de tuntos lJeueftcios c o tratara com um 

11llto. 
Aeont·êceu que, IJUando Cesar 

ass:-1ssinos, 5e cst:.1va defendendo veio entre ellcs 
· ruto; e, entuo, c 1ew <e pasmo, cxc amou n 

guogu!', /Jrute?. Cobriu-se com a sua toga, ca h iu 
de:':l'<1lleci<lo c morreu aos pés da cstatua de 
I) J "• .. • "'• o o o C)• r;• • '\ 

!' -....: ,. o . -
api!licação terá isto em rehçi:í? a mi_m_? Ce5ar e:x
probrútl a Bruto um aclo de mgrat1dao. Em que 
Jl05so cu set· ingrato p~tra com a faculdade de 
uireilo? Tenho um pergamiRhO de bachu
rei formado. mas os lentes que 1ne ensinn
ram jit niío ·existem u3cJtlel!C estabclccimCJ~to, 
uns porcrue morreram, outros porc1ue estam .1 tl· 
biludos. 

Fui condi:;cipulo do Dt· . .Aprigio, c me ndmirn 
f nc cllc c[Himc aos acttHlCo lentes .seus mestres. Sú 
existe um, Llos kntes de cn tiio qu0 npcn:~s !01 Ut"JSso 
examinador, o Dr. Paula Daptista, fJllC era depu
lado IJLUtlltlo nos f:wm:unos c niio lcccionotl por 
.. . • . l•' • ;"' 

...... l J .. ( • 

Nüo tt::n h o como cstud:mte q uc fui mntivos tle 
g-t·atidão p:1ra com os lo::ntc~ :H;tuacs; u5u 111e 
fi!ceionflr~un, npenas um me cx.aminon. . 

T•:nho urna cadeit·n no curso uc prcparutünos 
:JUn:!x.o :i r:~t:nl·l~dc : mas o Sr. D;·. ~\ prigio se 
llc\"C lembr:n· f[U<! SCJil i nten·enrão dos lentes cu 
tirei-a por t:oncul·,;o, 'lucr no l.lt~ substituto. ']ucr 
no ela en·.~ctívidatle. ~'ui propo~to em primeiro 
lng-nt· em nm!Jos o~ conenr~os, c_ ;10mcr:do no 
tempo dos con:Scrvadores : nunra I tll rcprov::~do, 
e nunca snfl'!·i um R si(rucr nos cxrtmt:s c actos 
l'eiios na faculdade. Oi>ti\·c tlc cabeça crç;niib ·n 
e~dcira que professo, não me humi!lwi, 11em es
crevi curtas a pessoa alguma; e como estudante 
1t0 5." anuo cu n~o tinlw !Ju<:ls re!açõc:s r1ue me 
pudes~cm :.1m parar. 

T· 

este? Será o tlc alguma vingan<.:a contra meu filho, 
que, como já disse, rrc·rrucnta o 2. '' :mno dn filcul
daue? Tc:·ú por venttU'<t o li! h o a infelicidade de 
t~spiae as suppostus culpa;; do pai? 

Qnnn4o, Se. prcsidet1te. resolvi tomar estil atti
tn!lc em re!~w5o aos ultimos concursos da facul
dade do HeciÍ'e, disse CíJmmigo-jacta t:5t olea. 
llcproYem, cmlJor~, 111eu 1Hl1o; estou prcpnrado 
p:mt i~so c ::..:~b.:rei resig;nar·m~~. Deus me dar:í re
cur~os ll<' ra propot"cionar-lho um pcr;rr.minho 
n<~ mesuw uu em outra faculdade, cumprindo cn-

A. 1-3.-!'o~:o v. 

tretanto dizet· que clle até hoje niio soíl"reu uma 
sô reprov:Jç~o, sendo até em alguns preparatorios, 
approvado com distincoão. 

::il'. presidente, devo conclui r, pois tenho· me 
adiantado de nwis. Antes porém de terminar 
quero fitzer uma COllcessão; quero l)Ül' em duvida 

• •. • • .•• • . o o • "". _"\. - • 

o ,. '- I .. 

ctue operaram em m.im a convie~_;ão de quo o} ul
g·amento dos concursos foi um julgamento políri
co. Procurnrci outras fontes de cselarecimentos, 
c 11ao posso a c w -as me wres o que as provas 
dos c;mdidatos; para conseguil-as por cópia \'OU 
fazct· um requerüncnLo ao goYerno. 

Si por,renlul·a pcln leitura dellas conhecer que 
fui inj uslo, ni:ío terei uuviàa alguma em fazer nnw 
retractaçüo, porquanto antes da amizade e da po
lítica deve estar :t justiça o a venladc (rtpoitulos): 
c: então terei occasiào de dizer mnicns Plato. sed 
magis amica t'eritas. (Muito lmn, muito br~1n.) · 

Yetü â mesa é lido e approvudo o :;cg-uinte 

nEQCEimiE"TO. 

E' lida c a rc~qLwrimento do Sr. Ccsario Ai vim 
dispensada rht impressão, c posta a voto:; r~ nppro
vada a seguinte 

ned(iC!.''lO d~J fií"O.l''C[O n. 28'1, de 18i0. 

Emendas fcitas·r~ :;ppro,r:td;ts pe:ln C:tll11lf<t !lo:; 
depull)(los il !H·c:w~sta do pode1· I'Xecutivo CJllü 
abre um credi!o cxtr:vmlinario ao ministcrin de 
I!Strfill"'Ciros )al'n oc:corl't~r :is de~ tezn:; da tni~~iio 
espccinl :i C h in:t. 

Aercsccn te-se no lo~ar compctent·~. 
,\. nsscmldé:t n-.:ral tlccrc!a:. 
Art. 1." (E' o m·ti~o nnieo rln.prnpn,ín). 
Art. 2." (:ldtliliYv) O milllstro c ~~~crct~l!·io de 

o:>L:-trlo dos JIC~t:cirti: dn fazenda tic·a nu!orizndo ~~ 
CJf:!Clnnr, na falta fl,: recnrsos onlinarios, ::sue
ce;;sarias opcrtttues llt! r,retlit•> pnr:1 f!'\r~cur:io d·;~ta 
lei. 

Ar. :.l." (~~tlilíli\·o). Ficnm rr~\·og-:Hlns ns rlis[tO· 
siçõ::s em contr:~rit•. 

Saln dns commi;;::;õc;; em 1:; de SêlcmiJro •lc 187!1. 
-J . . M. d1: Macedo.-Ruy Barúoza. 

Eutrn em L • d iscnssiio o projccto n. 2i3, sobre 
as contas do finado almoxarife do nrscnal de 
guerra do Rio Graude do Sul. · 

O Sr. nuarque de ilrlacedo:-Como 
membro ua commissao de fazcnàa assig-nei-me ven-

;: .. ~·, ~ ·~~ .. ·.-
l ... • .1' .... 

em primeit·o lognr solicitar infonnnções uo goYcrno 
a re:;pcito desta ma teria. 

Trata-se de dispen~at' um debito de cento c tantos 
contos tlc réis contra um pretendido saldo tle seis 
contos c tanto. 

Dos documentos quo cx~.minei, consta que não 
existe C:\Criptura~ão, qne não existem livros pelos 
quaes se possa avaliar quér do alcance, quér do 
snldo, c por is6o opinei na commissào parn que 
de preferencia :3c ouvisse o governo sobre esta 
pretcnc;ão. Os meus collegas entc!nderam que a 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 Sessão em 1. 5 de Setembro de 1879. 

m:tter·ia j;i se acllaY[l devidnmentc cllneidada c l O Dr.:AnQt'E DE ~!AcEDO :-Hu o seguinte: recorra 
opinaram no sentido do projccto. Nr;o me confor- I {! camarD. dos Srs. deputado~. . 
mando co~1 esse parecer, assig:T!ei·mtc 1:encido; c 0 g1,_ FLOUEs :-0 que se segue d<lhi é quü 0 
neste ::.cntlrlo mando um reqnerunen,o a mcsn · l ministerio tcva couhecimcnio d;i mnteria e resol. 

Vai á mes<l. é lido. a wiado c elltra em discus- Yen-a desse modo. 
silo, conjuncla.m ente com o projecto o scguin\6 o SR. l31JA!\QUE DE i\L-\.CEDO dà um aparte. 

nEQUEUT:.\IE:'iiO. · O Sn. FLORES :-En não examinei este negoc·io 
.- • .. •• -; • • õ ... o • • • ' 

... ~ .. ... c. -' 

Hequ_ciro o ~di<Jmento do projccto: ;1té qDc .sob1·c !' talvez a imp!·udencia . de pedir a pnülvra. sobre 
dlü sej~t oundo o goYeruo, por mtcrmcdw do elle> !M'que i'! que se 1a votar um rcquenmento 
minifterio da fazcndtt, sem prejuízo dn 1." dis- I d.c, a.dinmc:.to dt: l~m parecer, .rruc eu prest~mo ter 
enss,to.- BuMquc de Macedo. swo a comeqnenc1::. de estudo Hnportanle fe1to pela 

I colnmi:::são respectiva.: 
O §r·. Flõz·es :- i)enso que se ~cham au- ?~ão ntc a!ong·arci mais. 

sentes os outrós membro~ da commi:>são que deu 1 A<?alJu de chegar um eollcgn uc deputação. Elk, 
parecer sobre este assumpto, pois niio ê jcrcdi- cu sei que conheço a fundo a que:'tão, poderú uar 
ttrrel q_uo ellcs _nã? vie~sem dar n~ razlícs do se_u esclarc·.c_imcntos. mais c.ireup1stan~iados. Çl que é 
)rocednnento, a vtsta üo c ue ncahamos de oavu· exnr:to e o scgumte : ( uc, ::;1 o ndwnwnto c )31':1 o 
a um membro dis:;i,lentc tlessa me~ ma com- gov::rno sor ouvido, é escusado, porque foi o g-o-
missi'io. I verno que mandou que csln r·tn11<lrtl. re:;olv. esse 

Kão sei quaes süo os outros mcr~1bros. soJJrc ~~ mnteria, e e li e ni'io dnria C"sse desp:~cho sem. 
\ ter e~tuclatl.o a questuo e sem h~.ver se julgado ia-

O Sn. rnEsiDEKTE: Silo os Sr~. Lourcnro do .\l· 1 competente para decidil-u. 
buqüerque c Barros. Pimentel. .. ' E' o que tinha a dizer. Voto contru o adiamento. 

de~sc movilnento o arsen::tl de guerra, onde elle iembr:nHne, pa:\~ abreviar <l dcci,;iio do :1ssnmpto 
funccionaY~ foi . at;teaJo pelos rcYo!ucionarios, c u com•enienr:ia tlc upresent.ar-lhe ea um rosumÓ 

. ~ . . •. . .. .,.. mal ::i c~; :licito tlu rt'cianHli'iiO r uc fnzinm o· p . 

do referido almoxarife desapparcu. - ,., c1eiros Ll' · e;:-almoxnrifc. de ~Pürto Alegre. 
Como verificar ugwa a verdatlc dn modo por11 nc Com oiTCito nprc:;cntcl n ::>. Ex. cs:;c restmw. Os 

este funcciomtrio geriu os seus deveres em rolaclio popeis depoi~. passm·•!l1l ús miios de outro illustr·udo 
:i. arrecndaciio e fornedmento!3 de i.!cnero~ '(E' mcmlJrc d:1 commi~são, creio que o nollrc ckpu-
impossivel.· ·~ . tauo o Sr. Barros Pimentel, ljUC então llftO ouvi-

o S B d~~' e}n hwr"r o i1<1reccr, quo pen(k hoje da do-
R. UARQüE DE l\IACEDO:- E' negocio pura· C!::'aO ucstu C:lStl. 

mente ndminislr<Jtivo, sobre o qnnl ,, pn!avra do I Em primeiro Iogur, Sr .. p~c:::iJ.ente, pal'eeo·- me 
goyerno pOde muito bem e:-elarcccr o nssmnpto. que 1105, membros dn ma1orw, dcYetno!; ,er toda 

ü Sn. FLOUEs:- O aparte elo nobre doput3do a con11an0a nos deputados que compliem ~s com
recorda-me a existencia de um f<tcto, que ni:io pódc missües (apoiados) e parece-me que ncuhum uel
dcixar de ter-se d<1do. Ies, cumpl'idorcs exactos de seus clcycres, tem in. 
Provm~clmonte os interessados neste assumpto teresse de illudir a esta carnnra. 

hão de ter-s~\ ~irigido ao governo, c o goYerno o s B 
deve ler enllttulo qMlquer opinião, c cor:st;~- me n • UAnQuE DE l\IAcEno:- NinQ"uem disse isto 

·no ~ · · d f d aqui ; é uma novid;;de. ~ me::. 1 gue ~ ::>r: ex-nums~ro a <tzcn a a quem 
o ne~octo foudlecto, em nrtude de requerimento O S1~. FERNANDO Osomo:- Bem; n~o me refiro , ... . .. .. . 

.. ... ' ... :, c. ... 

desse funccionario, despachou que requeressem <t 
camara dos Srs. deputados. 

Já se Ve, portanto, (!Utl O g'O\"Cl'llO Clllittiu juizo 
sobre a materia. A' Yistn dns circumslanekts espe
cine~ .que se dão nesta:; cont:«~, clle não se julgou 
h::Lthtado pár<l resolver a 11uestão, o que só podht 
faze!' o potle1· cumpcteute, que é esta camnra. 

O SR. BuARt~m; D.E :MAeEoo :-Nilo existe infor-
mação algumn do governo. . 

O Sn. FLORES :-~Ias não ha despacho do Sr 
e..'\: -ministro da fazenda? · 

O Sn. BuAnQUE DE :MACEDO:- Eu até acato pro
funllomen te nos meus collegas. 

O S!t. FrmNANDO Osomo : - Sou o primeiro a 
rccunhec.;r que V. Ex. é muito delicuúo, é um 
perfeito e:,valhl'iro. Portanto, nc~te meu mouo de 
oxpl·iwir-me niio vai de maneira nlguma iutenr.ão 
de ofr,~ndcr o melindre do nobre deputado ou f<~zcr 
ncretlitur r1n.e S. Ex. desres(wit:t os seus coll(~gas : 
Deus !lle !irrc d_isto . .-\.pcnas digo f)Ue este nrgumento 
JlOl' SI ntle mu1to, que os membros I!Utl compuem 
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Sessão em 15 de Setembro ele 1879. 

esta commis~ilo, ila quul o nobre dcputndo f<IZ parte., I for~n~ armadus. :?:em mesmo foram poupados os 
são todos muito distinctos e rectos. Xiío se trat~, corres das cawara.> e dos orpbãos em Porto-Alegre. 
Sr. presidente, de uma quest:ío sobre que precise- Reinava portuuto a mais deeidid:t confusão; os 
mos levar dias consecutivos discutindo ; a com- livros uas r0partiçues publicas, Sr. presidente, 
missão, em quem n()s depositamos inteira con- eram rOLos, estrag-ados pelos assaltantes, de ma
fi:mca. deu o seu ),1recer a favor da Jreten ~ão dos aeira c uc consumiram-se, des3 l arcceram a Jeis 
rcdumantes e no meu entender hasta este facto para importantes~ l ocumcntos va iosos, que, si hoje 
que o approvemos. existissem, podiam esclarecer o as~umpto de que 

O que diz a commissão? Diz apenas: tr~amo~. 
·'· • A commi~siio de l'<.~zenda, examin3n •J a pc- ' · ' · - d A , · 1 cumcnto:; suHicicntes pura que se pudessem tomar 
tiçao c ntonio Curnciro Fontoura por sr e pe o ~ls sua::; contas .deYidamentc, no em tanto, ficaram 
herdeiro do finado ex-almoxarife uo arsenal de 
guerra d•>. Porto Aleg-re, Finnino Luiz Gomes de I seus !Jcrdciros re."ponsaveis,. e foram ~n~n~ad9s 
Abr.ert, Yerificou •)elos doenmenlo:: (lUé a acout· entrar com os IJ;:ns da herança que e lllSJgni-

' Hrantc. panham <JUC a tllesouraria de S. Pedro do Sul nas · 
contas tomadas depois da morte deste, reconheceu Ora, desde que est;\ provnuo que existem sobras 

J I 6 I em favor do ex-almoxarife de um grande valor e 
so Jras no va or de (1,7:õ55~077 c faltns nova or existem f;dlns de muito menor, parece de toda a 
de 180:507;5800. · . justiça que se atteuda aos herdeiros reclt~mantes. 

• .N? M:a. de bas~ seg'!-ra p~ru se eal_c~larcn~ as A redamn\:.iío fui enviada {t thesouraria, ue 

llm'eeer que seja deferida a petic;ão, CllCOlltl'ando-Sí: ~!lCC,lllli;U~~ ~~'~!.~e ea 1"ahdad~1 h.rv .a sob:as. no 
a .;ornma em fuvor do ex-almox:· rif~ ,111 0 ·tlc·:nce Hloi de li:~:7 .o<><>;:)07J e1~~ fa_vor ·~O ex:-almox.<Wtfc, 
' - • ' ·.'

1 
• ' c ',. • c falta_;; no valor de 180:u0J· 800; e como a thesou-

• , r· • · t. , , · .. 1 d 1. ·. raria não podia dur ordem l)ara e$o::a to muda de 
pors o ~e.,:t~lll e. lHOJec o e cL contas, nem o ministro poliia ordenai-a, propoz 

• A assembl·~a geral resolve: ella qur! fosse a questão sujeita 30 corpo legis-
• Art. 1. 0 O governo darú por liquidadas ~~s l:~tivo. • 

conlus do finad.G almoxarifc do arsem•l de gucJTa I Ora, ueste estado, Sr. presidente, parece-me que 
dn provinda de S. Pedro do St:l, Firmino Luiz a camara não quer crú scn:io acabar com isto !a
Gomes de Abreu, t!ncontJ'ando-~c n .~lcancc com zerulo justi('a ~10.-; requerentes, porque afinal àe 
as ~~~br:ts reconhecidt~s pela thesourari:1 \b mesma contas eltes niio são responsaYeis pcll) que Hzertu11 
proYincia. as forças da revolui,;ÜO, lrnnstornnndo completa-

• .Art. 2. o Hcvog~m ·se ns disposiçõe:: •'m con- mente o serviço do almoxarifado do arsenal de 

• Sala tlns scssücs, 8 dl! A,!'!;osto dl' 1.879.-Bcwros 
Püne,ttel.-Lr.Jureuço de .ttlliuqt/J'I'IJ1W.-1Juatqae de 

Sr. presitlentc, t) minbtro da fm:entl:.l n~o é a 
:mtoridauc compl!tentl! para dcdLlit· ··sta qn~stiio, 
porqtw, ::;onhorcs, tt':lla-sc tle nwtcria l{tW ptll' sua 
natureza 1lopende ju~lamente uo pot!er leg:isl:~tivo. 

Exercia o ulmoxarifn1lo em Porto-Ale;.\T•l Fir
mino de Abreu, quando ntlPr•reecn n re\'nlul)iio 11:1 
provincin do l~io Granue do Sn!. Est:'t prov ..• do •Fie 
não só o ~tlmoxarife, eomo lllUito~ outros cmprc
gauos de repartições publicas não puderam de~L·n· 
volver-se no exercicio de suas func(·ües com toua 
aquella calma e ex:1ctidão é garantla:3 indispeu· 
saveis. 

Dccl<mJ.dtl a revo!u0ão, o trabulho official, Sr. prc· 
sidento. ficou inteiramente tr<mstornado: houve 
empregndo que, para sillvar os corres publico:;, 
te v c necessidade de fugir com ell es para nu o e.l1-

n· r.. ..:: . • -f • • • ~ • ... .. ,~ ..; 

mi!VcxaçiJes: de maneira qÚü nunca puderam 
cumprir perfcil<11llcntt~ certas formalidades que a 
lei exigia. Mnitns vezes, eram cladiis as ordens 
verbaes, porque ni:o se podi:Jm ·~slabclecer cc;m
munica~ões e:;criptr.s entre os funccionarios, que 
as apprcbendiam. 

A historin desses tempos nos refere q uc em 
Porto-Alegre foram aber·tos est<ll.ldecimentos pu
blicos, raes como 3 casa do troco elo coLre, cotll 
que a rcvoluo:;fto salisf~zia :1s àcspe:ws da luta; c 
arrombados os armazens nacionnes onde encon-1 
traY<Jm recursos p~1ra supprir r•s nece~sidades da,; 

o • 
Em visl:l de,;;tas explicações, parece-me que o 

nobre deputndo por Pern:11nbuco ficará satisfeito e 
convencido dü ue 'ú se tomaram todas as lro-
videncins possíveis e que n~o ha mais necessidade 
de ouvir-se ao gorerno. 

0 SR. Fi.unEs;.-Apoiado; 
O Sn. BuARO:!UE DB !II.\nEno:-A minha questão 

é lfUC nestes papeis n5o hn opinião do go\'erno, G 
tr·ata·sc de dar seiscentos e tantos contos por cento 
e tantos. 

O SR. FEn:>:A;>;oo Osomo:-Pcrdão; 1Í1ío se trata 
de dar; trata-se de fazm· justiça apenas~ porque 
niio 6 justo cgte o E:;tndo se aproveite da confusão 
(lns contus pnr~1 prejudicar aos herdeiros. 

O Sn. DüAL'tQUE DE MACEDo:-0 que a~ informa
ções dizem é que não ·ha livros, niio ha escriplu
raçiio. 

O Sn. FEn:;.~:-:no Osomo:-.Xeste caso o ue o-
din o governo fner? Inventar livros? Proceder á 
cscripturução a seu .:ontento? 
• O Sn. BU.UlQGE DE l\Ltcr;;oo:-Podia mandar-nos 

alguma iuformattío que niio existi~se nos papeis, 
como tem acontecido a muit;ls cousas que tem ido 
<is commissões. 

O Sn.. FE!l:>:,\:>:Do Osonro:-Ett declaro á camara 
que o governo n~o pôde dizer mai.s nt~da. sobt·e a 
qnestiio (apoiados), porque estes rwpeis vieram ao 
governo; e o Sr. ministro os enviou ti. thesou
raria que deu um parecer que elucidou a cruesliio, 
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·140 Sessão em 15 de Setembro de ·1879. 

]Wrqne o nobre deputado sabe que os empregados.. 
dn thcsour:u1n suo homens muito habílitudos, c 
fariam o qn:.mto estivesse ao seu alcance para dci
x:~r tudo bem chlro. 

E eu sinto neste momento não trr presente o 
parecer da thesoUt'aria; si não fo~sc tomar tempo 
:1 cosn pe mu a . • x:., r. pres1 ente, para mun
dar vir, ler c llrovar que é de toda a jusliç:-a o 
que requerem os pcticiomríos (.;lpoiados). 

) ' . - ' 

meu nollre ~mígo que retire "o ~cu- reqne~~imcnlo 
tle adbmcnto, pois creio que S. Ex. não tem desc.io 
de que sejnm IlOI' muito mais tempo ainda prej n
dicados os pobres herdeiros que nuo têm recur~os 
para entrar com a fiUautin de potléO mais de 
100:0006 qmmdo o ~x-almox:arrfc era credor de 
seiscentos e tantos contos. 

( Apattes.) 

paru tomar muito tempo á cmnaru, nem mesmo é 
um favor que se faz aos herdeiros do cx-almo
xarife, apent:~s se faz justiç:a, c 11or isso confio que 

e1 , ao c n muara a Impugnar o 
parecer da commissfto (.:.lf~~ito bem). 

OS n. BuAr.QuE DE 1![ACEDO: -'Vou apenns acres-
• • · • i::; ~tio. 

Entra em ~1.• discussão c é approvudo sem de
butc o projecto n. 2G8 sobre os Ycncimentos do 
pngador Ja pngadoriu. ela cidade do Rio Grunde do 
Sul. 

JFntra.em f-" discussão o projecto n. ~91 sobre-

fJUC~r OUtra Üindtt 111CSfll;) as da 2. a p:tl'[C ela ord~m . 
do di:.l. 

E' approvado o requerimento. 

O Sr. Joaquim Xabuco:- Levan
tando-m,~, senhores, pára im pngnar o parecer da 
commissüo de couuncrcio, industria c artes, que· 
approva o contr<lto celebrado este anno pelo go
verno imperial com u compmhin do gnz para a 
· I n ·nncâo d ~t cid<ld n~o m~t ndo fazer !e· 
projecto nem n esse contt·ato a impugnação que 
teria de fazer ao seu succcssor na ordem do diu. o 
contrato_ do X.ingü. · 

.L ~ ' ..~. e ' 
não se trata de uma t:oncesstío quo não entre, como 
já o disse, fallnndo clnquella, na ordem das con· 

..... - " . ·:- ... ~ .. ' l .. 

uma companhia respéitnvcl, que tem vrestadl} 
O Sr. Bat"ros Pituentel :-Sr. presi- grandes e relevantes servi~os :i estn c:1pital, apeznr 

dcnle, como memhm da commissão de fnzenda c de se1· um contrato lesivo, injuslilicavcl, apeznr 
relator do parecer que se discute, peço licença ú de nada lwvcr que o po~5a ex.plkar, n natureza da. 
cmmrn pnra accentuur um dos pontos em que ji1 opposição Cjuc lhe faço n5o é a mes11w que iriü 
l igeiramenLe tocou o nollre deputt:~clo pelo Rio fne1: !mmetlia t::nnen te ~·~o ~on tr~to que co.tll~etlc o 
Gt·:mde do Sul, que ncaha de scntnr-se. domn11? tio valJo do Xtngu a :tlgnns p:trltcnhlrcs 

O nobre deputndo por Pernmnlmco não ntacou do P••ru. . . ~ 
as conc.lnsües do parecei', apresentou unl reqne- 1 Co1:1fesso que ::nlro coJ~trnnndo l_l~stn_dtscumo, 
rimento de adiamento· não é 1ois. occnsião de dis- 1 pe!n msnfficrenc1~ da~ mmh~s llabd!t~l(;ot~s .n res,-

via sct· ou v ido Õ g-~~~rrio ~ re~peito. qu;,lque!' qn~ cu tida n~ senado. · . · 
fosse a forr:n dos docnmcntos que instruem a peti-~ J?Ot~s 11tns_tres senmlot:cs, os S;·s. ~unq~crra e-
cão. Tcrxe1ra J~m10r, e este nl tm10 desllC n srtuacao pns-
• Or·a, esta reclnmação 5,) poderia ser pcrfei!n. sada, têm rn:?c~n·ndo chamar a nttcnr:tío dP govm1o 
mente examinélda por livros que nllsolutnmentc I pm·a ~1s conut00C:'. em qtw se deVú!'n renonu· o co.n
nã~ exis~em, porque o ex-almoxm·i~e, cuJos hcr- l.rato do p::1z ; e~g-otnrum o q ~c ]Jtnn!t {aclL• se of!e
tletros s;:o os tmtores du rcclama~ao, serviu no . rece COJhr.t o presente contr,•to. 
tc.mJ!~ dn. guerra civ!l do Rio-Granc~e do ~nl,c no jl O Sn. GALDINO :&.\S N~::n:s:- Ainda lta muit:1 
a.I clm o da tl~ezourana de fazenda nu o exrstom os cousn n dizer. 
livros propr10s, nem outros quaesquerrlnrlos pelos ! • • • • " . . •· 
qnacs possa fncr um exame completo da nncstão. 1 O Sn. JoAQum NAnuc_o.-::-em dnv1da. 
No tllcsouro tamhem não podem elles consegnin- I A ma teria é. d~ssas ma terias inesgota\·~b; lll~ts 
temente ser encontr:~dos. I l"ara um especwltsta, IJ:l!'U aquellcs que tem i.lodr-

Parece-me, portanto, que o governo absoluta- cado a sua ,~ida <i estudos deste genoro, que 
mente nada püdc adiantar a respeito do facto , seg·uiram tlc perto o serviço da illuminaçuo pu
(apoiftllos), isto é, si são verdndeiros os alcances e 1

1 
lJlica, como, por exemplo, o engenheiro Limpo de 

as sobras. Abreu. 
Resta a questiio de justiça. Sobre isto me pa- i Os profissionaos eminentes que estudam esse 

rece que o governo não pódc trazer csclarecimen- 1 r:m10 de industria poderiam considerar o contrato 
to nenhum M nobre deputado por Pern~m1buco !' muito muis profundamente do que o !lzeram 
ou á camara. nquellcs illnstrcs senadores, porque estes o que 

Eis a razão por que voto contra o ndinmento, fizcl'alll foi sómentc enunciar as bases do con
compromettendo-me a dar na discussiio :~s razões trato, no que havia de múo. 
em que fundamentei as conclusões do parecer, si Elles expuzeram o CjUC se tinha feito contra os 
fôr ellc impugnado. interesses tla popul:l(t:io, mns nfto o que se deixou 

de fazer em seu beneficio, c nessa purle a m:~tcria 
seria inteiramente noya para os (jtlC !em estudado 
os mt:lhor<:tmeuto5 realizados no ~m·viro d~1 illu-

Encerrada. a discussão c posto a votos o requeri
mento do Sr. Bunrque de ~I::tcedo,ó rejeitado. 

Posto a votos éapprovaclo o projecto. minnç:ão. • 
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Sessão em 15 de Setembro de 1879. i4i 

timo pelo govemo imperial com a Rio de Janeiro 
Gas Company, Limited para continuar a illuminar 
e~ta capital durante 33 annos, de 26 de 1lfan·o ul-
ttmo a 26 de 1llarço de :1.912. • 

« Nilo se o{ferece á commissão 
' o • 

21 de ~bril ~o corrente. anuo, celebrado }Jelo go
verno unpenal com.a Rro de Janeiro Gus Companv 
Limit~d, para continuar a illuminor a capital dó 
Impeno. 

• Art: 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrariO. 

• Em 9 de Setembro de 1879.-José Caeta.no.
Amgiio Eulcclo.-Fidelis Botelho . • 

ne_m o nollro dcpul:lào pela "Bahia, lambem illu~ 
nunatla a g_az~ nem o _nobre deputado por Minas, 
t.nham rnzao de queu:ar-se s1 eu disser que a 
sua opmmo quan o a cs c assump o na a per erw 
em forçtl e poder de convencer, si fosse acom.-

9 Sn • .lOAQUI~I N.\n~co :-Nüo sn devia ttio pouco pan.hada de motivos c argumentos. 
pm•:.tr·nos do conhccnuento do edital, fJtlc n:io sei Notem bem os nolJres ucputndos: o meu arn·u
pur q~w nlío nppnrcce no rclatorio rcdi[);ido na se- ~nento G touo de 1Jo:1 fé. Não estou por fórma tll"'ttma 
lll'l'tarta da :lg'l'i(;Ultura, puiJlic:HlO nos' jomaes de lmpugnanuo, nem poderia levar até ;)h i a rninha 
Londr~_s, Pm·is e Ncw- York; devia " commissão censura, a boa escolha dos nobres deputados para 
?hsequwsamonte fom~cer-nos uma. peça muito meml.lt·os dessa commissão. Pelo contr:n·io. o meu 
mteress:mt~ c_ neccss:ma, o relatorio apresentado ponto de Yistn é t:io só mente este: Llcsde q·ue a pa
pcla comm1ssao nomeada }leio nobre presidente do la~ra não Sl~Plll'C pela a~ttoridadc de quem n pro
conselho lla.rn avaliar o material da companhia f~re a neccsstdade que nos temos de prov:~:-, é pre
poJ·qn:mto o resgate desse material é uma das l;a: CJ.so qqe essas venh.:un tranquillisar-nos. Não basta 
ses es5enciacs para o estudo do contrato. c por ui- d1zer u c:unara-nos somos de llarecer que sPja 
ti mo, senhores, devi:nn com este pe-recer ser-nos approvado o contrato-porque então as commissões 
vresentes os muitos doc~mcntos ~ue foram pedidos não representariam no nosso organismo parlamen
l~elo sen~do, c? mo_ as mf~rmaçues do engenheiro tar ~ func~.:ão a que silo destinadas, de trazer o escla-
11 ~c•ll da rll um mar.uo ubhca, o Sr. Dr. Lim 0 de rccnnento ao debate, de lwbililar a cam;)ra a dar um 
Al!re_u, e os e meu nobre amigo re alor da com- · · ' < - · 
Il1lssao de orçamento o Sr. Buarquc de Macedo. nião neste recintó. Sendo, porém, in~ufficiente o pu-

Quando os membros do senndo acham -se babili- reccr, e nch:mdo-nosnós em inteira falta de informa
tados para dis~utir um ~sun~pto desta importancia ções especiaes a respeito do modo por que o servico 
~om esclarccmwntos tao dtver&üs, parece que a de illumin<1Ção .rublica podia ser feito com m:Íis 
Illustre. com missão de commercio e industt·ia devia vantagem para esta ea pita!, vou fazer desinteressa. 
ter pedrdo ao ~ov~rno as mes1nas inform:~ções que damcntc, sem que S. Ex. possa nisso vêr a menor 
o senado tc.vea vtsta. Todavia vou ler á camara ir:oni~ •. n~o ironia dirigida á sua pessôn, mns iro-
o pnrccer da eommissão {lê): ma rhngtda. ao goycrno, sem que o nobre depu-

Par.:~ ver c admirar : tado poss? mesmo recuznr-se ao meu pedido. "VOlt 
. . .,.. . . . fazer desmteressadumente,.dizia eu, um pedido ao 

-~ "\ comtmssao.de comn~l'I"CtO, u~du.~tr1a e. a1·tes n~br~ deputado por Pernambuco, relator dn com
cxanunou o coutr ato celel)rado a 21 caJ Af:ml ul- • mtssao de orçamento, atttoridude tiio competente 
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Sessão em 15 ele Setembro de 1879. 

nest:t matcri~1 e em todas u:; outr<ls tlue respeitam 
aos grand,'s :;crvi~o:> pulJlicos. Diga-nos S. Ex. a 
verdade n respeito do contrato do gaz. Estou ecrto 
de que O· nobre deput;1do, d•• posi~.ão respon:::wel 
em CJue se :1cha collocat.lo nesta camara, gozando da . - ~ . 

• , t_t \.L .._ . ._' ' L 

como n"balisa ministerial que se pmcura na occa· 
siflo d;ls Yotações, mas como um elemento impor· 

ara ida ão uns nestões n·esentes ao 
parlamento; ·estou certo de que o nobre deputndo 
não ~e negar:'! a fazer ~obre o contrato um dis· 

com quem contratar o s.:rviço sen~o com a mesma 
companhia, teve medo taJ\roz de deixar a cidade 
ás escuras, n:io pôde ou não teve meios de modi
ficar favoravelmente o contt"ato anterior. 

o Sn. C.-\NDIDO DE OLIVE!n:\: -1\lodificou-o ra-

curso, on antes uma prelec(~ão, que esgote a ma· O g·ovcrno então sentiu-se forçado a fazer o 
teria. Qu(lndo eu não tive::sc conseguido outra contr(lto c1ne estamos agora discutindo. Eu dese
cüusa, subindo a e5ta tribuna, senão trazer ú ella java conher.er o historico do edit~l remettido para 
o nobre deputado ; c qunndo, sem me utili~ur da a Europa e os motivos pelos qunes esse edital não 
'iruroQ·aci:io tlrorJosta pelo nolJre 1. o :'ecret(lno, eu deu resultado algum. 
r ~- d 1 -pnssa::~c a S. Ex. o resto o tempo c a sessao p(lra o Braz i! para os seus enlpi·estimos externos não 
o nolJre deputado uizer-nos o que lhe suggere o precisa recorrer sempre <is condições com que fez 
sen conhecimento do contrato, eu me accnsaria, actualmente o emprestimo da estrada de ferro do 

clwmada, nus duas casas do parlamento c na 
imprensil, para o no·:-o contrato que se tivesse de 
fazer pnrn e.s;;e sen'iço. Todavia parece que nem a 
procet encia <"" ttl · · ., - , 
nem o espaço de tempo que se lhe offercceu para 
fazel' o estudo das melhore:; condi("ücs em que se 
podia realizar o serviço da illU:minação publica, 
foram da menor utilidade para o governo. O nobre 
nrcsiàcale do conselho sentiu-se, ao renOV<Ir o 
seu contrato, coa;_;-ido pela imminencia do serviço 
c da llúra e por ter-se m~tllogrr.do a tentativa feita 
no t:strangeiro para ~~ e.ncorpora~ão de umn nova 
companhia. .. 

J 

juros. Realmente uma lei olferecendo semelhante 
"garantia parece feita para insiJirar receio antes do 

ue confianç:' aos accionistas estl'angciros; nossas 
estra as c erro orgamzam-sc em nuu as pro
vincia::: com capitnes estrangeiros. As grandes 
companhi:1~ dest:J. cidade, as senhoras do sub-solo, 
a dos e~gotos, a das aguas pluviaes, a d(IS aguas, a 
do [.(az, tanto como as grandes companhias !lo inte
rior, por exemplo, a celebre companhia d~ mine
rarão do Morro Velho, de que me· occupCI, a pro
posi to dos 200 homens liVJ'es que o gerente fez 
matricular como escravos de uma comp<mhia 
extincta, são a prova de que o !losso pniz off~rece .. .. ,. .. 

(o (. t:) ::::: ... 

Ora, senhores, sendo assim, como é que uma in
dustria como n do gaz, industria pot· sua natureza 
de mono o li o nas ruas em que se estabelece, que 
reralisa com as minas de~ ouro, que correspon c 
a uma 1.l~s pr·imeiras c maiores necessidades das 
p_opular;õcs moder.nas, a illumin_a~.Jo _nocturna, que 
ja mereceu n conlwnça dos c:1p:taes mgleze:;, de~ta 
vez os repel!o? Como é que um contrato [tsstm 

U:\! Sn.. DEPU"!'AllO dú um apnrt•·. I o[erccido nos mercados do Londres, Pads c 
., . , ., . . . , New-York, não achou p_roponent_e~? Seria por-

O tln .. J?.\.QI.iJM ?ünuco . - Frequentar o~ gaz~- ' que não se ccnhegam ttlll as condtçues da ex:plo
m~tros 1ot em ~erto t~!llPO _uu: excellente reme(~ to meão do gaz? Niio ha industri:l mnis conhe
contra a _thy~;c:J. _ri:!O set st o govl'rno prec1sa cidú, cujos resultudos sejnm calculados mais 
drs~n mcdJC<II}:JO (R1so). mathematicamente do que a da reduc~~iio do carvão 

::.Ias, dizia cu: o que se queria preven. ir, re:lli. \ ue pedra a g'<lZ de illumin~~iio. Seria Qesconfian~~ 
zo u-se. O governo, <tpezar de te~ r nomcauo di. quanto aos_ lJtlgament.os ?_ I nmbem nao, porque ~~ 
Yergas commh;siJes, apez;n· de ter-se feito offürecer um~\ induslria que nvahsa ~orn o fisco em seus 
por um:1 commiss5o e~pecial o plano para a mel bor I mews de cobrança. Por qu~ nao obt~ve o goven!o. 
rcHovação do contrato, apez;tr uc Ler mandado \ resu. ltau. o nenhum dos cdttaes publiCado~ em d! · 
rmnunciar nos jornaes europeus e americanos do versas partes d.o mnnll0? E' o que desejo ouv1r 
norte que havia na cidade ào Um de Jandro um 1 e;q.!;,·.~do tltlo nobre deputado vor Pernarnbu~o:o. 
privilegio encantado <l conceder-se, um .m~n._?polio .

1

. ::ieuhores, sei que. hn~'ia _uma claus_uln, entre 
de ouru posto :10 :.llcm!c.e de todas as all!btçoes, o outra~, q~c tornaya dtffictl a mcorpora~;ao de otttra 
governo viu tudo isto J'rustra~o e realizou um _coB· companlua; haYJ:t, cnt!e o~tras1 t:?tavel!nento 
trato com a me~m:~ comp:mlua do gaz, em pewres ! uma clausn~a que tendta, nao. dtgo mte~_cwnal-
conuiçües elo que o primitivo contr(ltO. i mc:nl'.~, :1 al(l!'tnr a concürrencta e os capttaes es-

. ·- ,, . 1 trangeiros. Peço licença para_ ler n clausula du 
o Sr:. C.\.;.,DIDO DE ÜLIVEin.\: -Em melhore:, .I edital. Quanto :to euit.:ll elle e da pnrn l'CSPOJ?.Sa· 

condi~Õil5. hilidaue do prcsitlenle uo conselho. Quero detx:ar 
O Sn . .To.IJ.ilJDI :üm.:co :-O nobre deput.ado este ponto fúrn 1lc que~tão, porque o nob1·e presi· 

be;u vê que eu estou procedendo le:~la e g-ra- dente elo cfJme!lto eonte:'lou formalmente no ~e
dualmente. :X a realidade o ;;o\·crno 1iu frustrada n:alo. Pc~o lit:ençn p:.tnt h·r est·~ tt·erho do d iscur~c~ 
a tentativa r1ue fez nns prn1;tt:> européa,;, não teye do :5r. T\'iX(•ira J nnior (le): 
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Sessão em '15 de Setembro ele i8í0. 

. -
lho) :-Nem eu contesto ; achei o negocio já ~ssim. 
Eu mostrarei. 

rum as commissões e os empregados do governo . 
ainda que com a compan!lia actual, em coudieues 
mais vantajosas para o publico. · 

O S1·. Limpo de Abreu, o Sr. Pilang·a, o Sr. Los
sio, t?do~ ~rum de parec1J~ que se d·;via apr.wei tar 

~- .- . . ... -:. 
(. - • l (. :! :1 -...; ::"'J 

ninguem podia f:lzet· em melhores condic·.ues do 
ctue el!a, o serviço da il_luminação publicá; mas 

ue o novo contrato devm ser um melhoramento 
para a cidade, um }ene tCIO a popu :.~çao, ao passo 
que o presente contrato, em vez de favorecer o 
publico servindo-se da companhia, favorel'-C á 
companhir, servindo-se do publico. • O Sr·. Teixeira Junior :-0 nobre presilleutc do 

conselho assumiu o poder n 5 <la Janeiro de 1878, 
e o edital tlo ministerio da a<:rricultnra convi- O Su. ANTONIO CwLOs:-Não npoíado. 
~~~~o a concurrencia é de 22 de Julho do mesmo o SR .. G:\LDINO DAS NEYEs:-.~poiadissimo, 0 ora· 

• o: no!Jre ministro, portanto, teve o largo periodo I dor ~:t<l ~Lzendo. ~ma ve:dad~ J~~ontc~~~vel ·_ .. 
de sets mezes para exarninar as condicões da con- ('1·1 oca,J~--.~e ?Utl os a~a1 tes eul1 u os ::>1 ~ . . AitltJtUO 

,, ·. · ·- , , • , , .. - , Gados e Galdmo das 1\eves .) 
Senhores3 !1avia neste edital pu.J lC[i o nas nra

r;as da En;:oopa e da Americn, uma clausula, a fS. ', 
para a qual pe.;o a attcnção da camara, a qual appa· .. - . ... . . :"' . (\- . 
mÚnente, estot~ c~rt~ 'q~d ntío hoavü semelhante 
idéa, do mal!ogro da concurr.;)ncia. 

" Segue-se a critica ào euital. < A illumínnção publica comprehenderá ns ruas 
Ninp;uem contestará que o nobre presidente do praç:~s, passagens, jardins, cúes, pontes e eclificio~ 

conselho, do dia 5 de Janeiro em que conseguiu publicas de qualquer natureza, em cujo numero se 
organizar o seu gabinete, ou melhor do dia 10 de ::tcham tambem os municipaes c os e~t::tbe!ccimentos 
Janeiro em que pôde occupar-se dos negocias da de instrnctão Jitteraria, artes e ollieios. Nenhwna 
agricultura, àté ao mez de Junho, t~ve tempo porn retribui!:tio ser;\ de~ida .ú em r~ reza pela illu~ina~ão 
reformar o edital, para tornai-o exequivel, para da::; praças, ruas, Jnrdms, caes e pontes s1 tua da::; 
r~alízar esse programma que S. Ex. resumiu, ha dentro do pm;imetro da actual illuminacão ::t 1tnz 
dws, no senado _q1~ando1 co.n .. veJ.·ten~~ a convicção da cidade c ::trrabaldcs: considcr::tnuo-sé e~tl' s~cr-

• ··~~ >:· ·il ilo Jelo ú·eco da illuminneii.o J::trti-
Ciua.Iquer nlt'didn em m~ p1·ÍncÍpio ~uperior á lei, cubr, como compensação uo privilegio concedido 
ao o~çamcnto, ao poder !t:gislali\·o, S. E:(. res- ú emJH'eza pl'la elausula L" deste contrato. Tilm

ondw ús ob'eccu.:s ue lhe eram feitr.s-N5o te- bem farü gmtuitamente a illumizwçiio exterior dos 
remos pnlavras: mas teremcs estradas e euo. • i 1 ·~ · •· · · -· · .-
Porque S. Ex. não alleruu o edital, para qne lam- nal. • 
bem,_ sem termos pnlanas, tivessemos t:oncur- O Sn. ll~,;Ar.QUE DE MAcEoo:-Y. Ex. vai lkar 
rencm ~O tempo er:t mais que sufficiente. absorto com n dmúonstJ'ação que vai ou;rir da 

Ainda ni'io existe o teléphone entre NcwYork., minlw IJocca. E' n. melhor coma que cst;1Ya nesse 
ra.ris e Londres, mas existe o telcgra.pho. Não foi edital. Nunca pratiquei neto de qne me g-lorillque 
por meio 1lo tell•grapho que S. Ex. fez annnnciur a nwis do que ter insinu::tdo c;;ta clausula, bem 
quan~o m~nt:1va a nvalin.ção ·do materbl da com- como todo o edital.· 
pan_hw extStl:ntc, o qual a nova companhi::t cru o Sn .. loAQUI~l NAntco :- Senllorus, esta clau
(}brigada a resgatar? O nohre presidente do con • :mia do contrato tornando grnLuitn. a ill umiuaçüo 
selh9 em 6 mezcs teve mais do que tempo p::tr::t da cidade, ('. fazendo reyertcr o p.:.gamento da illu
~odt_ficar _ou p~lo tclegr:.1pho, ou pelo correio, o minação publica sobre os particulares, accenando 
mfeltz edLtal: e elle por conscquenci:; da méra á companlli:-t que s~ form:~.sse com o augrnento do 
responsabilidade de S. Ex. g-a.z fornecido nos particulnrcs além do seu valor, 

Peço liceuçn á camar::t para fazer algumas lei- para· poder f::tzcr gratuitamente ::t illuminação 
turas : são indispensavcis par11 esclarecimento da bl' 
materil\ (A.poiados). pu JCa. · · 

' ' . ~ 

á wmpanhin do gaz, mas ao novo contrato. Desde 
o principio do meu discurso tenho querido sepa
rar em dnas ordens muito distinctas os contr:1tos 
do governo : os contratos que seguramente dão 
g:randes lucros, mn~ que entr1tm no campo do 
COiLmercio e da industria, e os contratos, como o· 
do Xi!!-g-ú, que têm por b:tse faV:)rcs e privilegias 
que nao esta no poder de nenhum governo con-
~d~. . -

Este contr:~to entlu na primeira ordem, está 
cl::tro; m::ts quero mostrar que elle devia ser feito, 
como foi a opinião ac-eita no ~en::1do, como opina- 1 

O Sn. BuARQUE DE I\hcEDO :-Não apoiado, era 
por um preço ain a cons1 erave meu e menor o 
que o actual. 

O Sn. JoAQUL\I N.\nuco :-Deixe-me V. Ex. con
tinuar; depois, evidentemente, o edilal não deu 
resulta dos. 

Eu não snbia que o edital era tiio particular-
mente obra do nobre deputado. 

O Sn. BuARQUE DE l\L\cEDO :~0 edital era do go
verno. 

O Sn. JoAQUI~I NAnuco :-:Mas o nobre deputado 
diz nunca ter feito obra lle que se justiüque 
melhor ... 
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Sessão em 1.5· de SeLeinhro ·de 1879. 

O Sn. BuAnQUE DE MACEDO :-Foi Lodoelle insi· 1 

nua do por mim, e pot· mim está assignado. 
O Sn. JoAQDDI NAnuco :-Mas sendo o edital obra 

do nobre deputado, e tendo, como S. Ex. diz, que· 
rido obter uma grande economia no serviço da 
illuminação pnblict~, torno fi f.tzer a S. Ex. duas 
perguntús que jú lhe d1rigi antes du saber que era 
tão propriamente sua a responsabi!idnde do edital: 

· :- · · r ~ultados o editnl? Nilo seria elo 
modo pot· que foi redigida esta clnusula? 

O SR. I3UAUQUE DE l'IIACEDO :-Não apoiado; é uma 
clausula existente em outros edilaes. 

inlencão, não podia haver intento de 
concúrrencia, mas praticamente afas-

da illuminação, que deve ser geral, recahiria só
mente sobre os consumidores de gaz. 

I\las o nobre deputado, com o seu aparte, lanr.ou 
muita luz sobre este contrato... • 

O SR. BUAHQUE DE MACEDO:- Hei llt! dizer :"t 
sasn, mestranuo sem algarismos, os moth•os (Jll!! 
tive para aconsC'lhar ao governo este edital. 

O SR. JoAQUI~I NAnuco:- O ~obr~ deputado, re· 
' o ·-

sente contr:~to, quando disse que com o seu etlital, 
mesmo sendo gratuita a illuminação publicct, o lll"t•ço 
ela illuminaçáo particular seria muito mnis lmi\O 
do qu0 o novo preço do contrato feito pelo nobre 
ministro da [lgricultnra. 

O Sn. BuAnQ.UE DE ~IACEDO: -A illuminn~ão 
publica dentro da actual arca. 

O Sn. 
1 ( 

e que com o seu c ttn , mesmo seu o gra ut n a 
illuminação publica, quer diz1~r mesmo senLIO clla 
um onus enorm3 c pe.>adissimo para a C011l[lauhin, 

~ • • - • • '" • ' ., I • 

de 11reço aliás c1cvin' "compensar a 'gratnid:lclc d:• 
illu~11inação publica, seria menor do CJUC o d11 
:1ctual contrato. O que não seria então f!$SC lll'i'f.:li 
si a illumina0ão publica fosse rctrilmiua? 

Creio, que se não póde fazer, ainda que scjn em 
O Sn. BU.\RQt::E DE 11IAcEoo:- Tinha razão. si o defesa do edital, maior censura ao contrato, e ~~· 

lH'L'ro estivc;;~c marcado, mas dc5de que esta em por isso que não tenho · razão de senti r q ttc o 
branco nflo nle de nada. nobre deputado tomasse as dores pelo scn cllitnl. 

O Sn. Jo.\Qrr:o.r :NAnuco:-Pcço perdão ao n9hre I 9 Sn. BuAnQuE DE_l'IIA_cEoo :-Estou cmittindo_a 

trato {:cito' com a cnmnr.nhia do gaz: a celebrar i gm 0 • um,camen ~ c mnwr o :.. o < se: .. . 
r I l outt·o Clll Ilr:iore~ condi(•ues. I c a mar a, (lar- lllC-1:.1 por pngo do trabalho penoso 1 1 ' · 1 que estou tendo neste momento. 

O Sn. C.\XDIIJO DE 0Ll\"EIR.\:-Não apoiado. j Senhores, o nobre presidente do conselho ex-
O Sr. . .ToAQUm X.\B(;CO:- O nolJre deputado já i l)lica~do a. clausula impugnaua do edital, disse o 

rccl:nnou uma vez a este respeito. j segumtc (le): 
o Sr.. CA:\urno DE OLIVEIRA:.....; E vou rccla- _ • Depois de te_r _estn~elecido como condi!;ãO, mas 

mando outrn:>. 1 nao como condtçao sme ~wt non~ qu~ qu~lltJller 
' . nov.o contratndor do gaz hzcsse a lllununaçao pu-
O Sn . .Tú.\QI.ii:\1 NAnt:co:- ~Ias, Ycja hem o meu blica das ruas, praças e edificios gratuitamente, 

noln·ll :m1ig0, deputndo por Pemamhuco: esta considerando-se que as vantag·cns colhidw;: uo:; 
clausula da illttminação p:1rtieular compens[lndo pal'tkulares seriam su!Iicientes para compensar 
:1 illumimu}ão publicn, quer dizer,_ pagan~lo-se a esta despezn, eu não quiz tornar essa condição tão 
companhia do gaz de todos os serv1~os fettos lH\S absoluta que excluísse forçosamente base contra
nuts, nos c.~es, nos jardins, nns praçns ú custa elo ria e isso mesmo está na propria condi{:ão do cou
holso rlo pi11·ticular; c si não querem :í custa do trato. Si o nobre senador se dignasse de ltlr mai~ 
bolso do particular, o que cquiv~tle M mesmo, ú al"·umas palnvras desta mesma clausula, pal:.wras 
custa c o monopo 10 c o PL'IVI eg1o eoncc i~. para que form:m1 o seguuuento as u tmas que . • x. 
fornecer gaz·aos pnrticnlares, basta para condcm- leu acharia o seguinte: 
na r o edital. • A disposioãó desta clausula ficaril sem effeito, 

E' um typo de contrato que não se sustentn pe· • si o go,rerno prefet·ir retribuir o serviço da illn
rante os principias da livre concurrcncia, nem da • mina1:ão pul>lica na actual área illuminada dn ci-
equidade, porque paga o que é um serviço real 1 ' dade; como cstil previsto na disposição transi-
prest(ldo á cid:ode com o privilegio, c por conse- , Loriu .• 
quencia com o maior preço quanto ao5 particuhwcs. 1

1 

' A tli:;p?sição tl~ansitoria, que é a ultima das 
Quanto mais barata for n illumina(;ão publica, 1 clausulas, c a scgumtc: 

m<lis cara ser:l a pnrticular; temos assim os par- J • Para que po5sa o governo melhor resolver 
ticulares pagando a ill um inação publica, mas de sobre a di:; posição da clausula 18." (que foi a q uc 
um modo in i quo e desigual, porque essa taxa J aeahci de lêr), o proponente indicar:í igualmente o 
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Sessão em 15 de Setembro de 1879. 

pret:o do metro cubico de gaz. para o caso de ser 
retribuída a illuminaçiio puhllca na aetu:1l área il
lumim1da da cidadl.!. Nesla hypolhesc esse preço 
será em todo caso inferior ao que for indicado 
para a illuminação particular. • 

~ " l 'L' 
como é uma clausula tram:itoria c como estes con
tratos, sobrAtudo com estas clausulas-que chamam· 
concurrencia devem ser rediuidas do modo mais 
e aro para que todos os concurrentes saibam e co
nheçam as obrigações que se i~põem ; não havia 

(. I • L • + 

i45 

q!lasi impossiv.el, não sen<lo pct•fcilmncnte conhe
cidas as condições em que o governo :•ceitaria a 
incor 1ora ão da com nnhiu 

O Sn. CANDioo DE ÜLIVEIIU. :-.:\-Ias não vieram. 

O nobre deputndo por Porn:uulmco. com a sua 
proliciencia nestas mate1·ius (qlland•) di!.:'o, nestas 
n!alerias, refit·o-me 11 to1los os Jo:lrllos tle 'engenbn-

bulam nesta ferida (Riso). 

9 SR. J?A~UD( NAlliJCO :- I!I~s, ~endo tão ui.!Ilcil 
w , o uo re epu ato s:1 w que 11:10 c scrupre que 

[I hasta publica dá bons re~ulLIHlos. pela concurrencia annunciada na Europa e na 
America, como não seria mais difficH a formação 

O Su. CANDIDO DE Ot.tYtmu: - At(·, ~~.m regt·a de uma compunhin, que os capitalistas iuglezes 
geral, t1ú mft•)s resultados. concorressem para essa formação, não sendo co-

O Sll. Jo.\Qrm NABL:co :-o S\':ilerna da concur- nhecidas c ~e~feitamente detcrm~nndas as claus~
reucia é um systema complexo,. que ·só pód.e func- . laS; ~~ c~ud~çoes em q~~ o sen".tço. do ?"a~·- devt: 
cionar ~em em admiuistra~ües pura isso prt'para- jo sm. te~t? o Eu suppup_ .• l<l, p~r conseq ~~una., qne 
das. Ja que 0 m1m nobre :nnigo ~.::>l<i a meu lado esta. coluus~la do e~:~al, d~t~a:J?.~O patr~ ~anta 
(o Sr. Costa ,\zevedo) eot tomo por exemplo 0 • 1 duvrda sobre as condtçoes ofle1 ec!d,~s pelo 0 0\ erno 
· . · , · o '· ' . . 'o . · . . ' ::~ e a ofi'erece1· ao governo mulltphcando por tal 

orma e mu 1 men e o ca1~1po a especu aouo, con
correu podcrosamete paru que o edital n~to désse 
os resultados que rõra parn desejar. -

R •• OAQUL\l ! ABUCO :-"1. ta~ta pn. w:a tem, a • o ·~ < ' • • ' ' 

primeira vista, a vant:~gem de afastar a suspeita concnrrencia na pra<_!a de Londres, era o mão 
que possa nascet· de haver uo rundo nmesc~tn· tempodascompanhiasdegaz. Vóssabeis,senhores, 
dalo, uma .proteção indevida; mas a hasta publica que, no_ dia em que o Sr. Edison, de New· York, 
tem outros muitos inconveniente:>, além de não annup.eton l)Clo seu correspo_ndente eu_t Londr~s 
eviwr esse mesmo inconveniente tlc prestar-se a q~c. tmhu dcscob~rlo um ll!_elO ecouonuco ~e dt
escandalos, e a escandalos muito maiores, porque vrdtr 3: luz clecLrrcn, ~s acçoes das compauluas dj 
muitas vezes, quasi· sempre, a ll<JS!a pui.Jlica não é gaz b:uxaram de iO hbras. 
siniio uma mér~ f~rnwlitlade, est:mdo de ante-m~o I o sn: C.o\XDioo DE OLIYElRA :-Eis a raziio un 
os contratos adJUdicados quando as proposms suo \niio proposta. . . · 
abertas (Apoiados) · 

I, fi . ~ : •· .1 • 1.. .. I l O Sn. JoAQum NA.BliCO : -}Ias o tempo do edital 
..,. :t~ tro-me ao ,er~,u.:o.~a 11!oar_m --1 ~ por~~~c 1" 1 n· foi snfficiente não só par='- as ac!(?es cahir~m, como 
~~~terra, onde o ;o,.mu~.sar~<Hlo.e~ta:-peifeit.an~entc. tambem para levantarem-se; ro1 um pamcopassa
t r.,<~Il;tzado, onde os futn~r.cdoi es S<to conl.ectdos, I creiro Infelizmente 0 dia da luz clectrica ainda não 
o almrrantado chegou ultunamente a abandonar o '; · ' 
systcma do fornecimento por ha~ta publica, uni- • chegou. . 
Calllente porque as C:IS3S 5érias, tiS CliSfiS respei- Ü SP.. GALDINO DAS NE\"ES E OUTROS SENHORES dão 
... ·. :i r i< l < ã 1 rc!n na ucpcn- 11par s. 

1encw. d? ~:npre:;:.dos sub:tlternos c ue empenhos \ o Sn. JoA.QVIli N.UlUCO:- Peço aos meus nobres 
ndecoro::,O~ · ' \ collegas que não me interrompam; estou apenas 

O Su. CosTA AzEi-Euo:- Como aqui. é n mesma citando um facto conhecido- que a luz clectrica 
co usa (.4.poiados). · · ainda não é ndoptada si não parcialmente. Sei que 

O S . , , . . . ·~ ,,.. . a avenida da Opera e que .o cães do Tamisa são 
. ~- JoAQUm ~A.nuco. - Vw-:>e Clh.tJ <l ma- illuminados pelu luz electrica. 

nnha mgleza, com toda a dcspczn que a Inglaterra 
faz para sustentai-a, reduzida n t'ernecer-se em O Sn. FELICIO nos S.-L'iTOS:- E aqui a estação 
~asas. inferiores, que ofi'ereciam generos de ordem da estrada de ferro. 
Htfcrwr lambem. E' cxacto ou n5o? 1 0 Sn. JoAQum K\.Buco :-E aqui a estação da 

O Sn. Co;;u AzE\'EDO:-E'. I estrada de ferro. "?~las esta é uma questão da 
.A, :l!l. -Tú~!O \'. 
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Sessão em ·15 de Setembro de 1879. 

·qual tenho que occupar-me no fim do meu dis
curso; ddxo-a para o fim, porque f(uero estudar 
esse contrato exactamente ú claridade da luz ele
ctrica. 

correu t0davia para produzir, uãó uma justitica
tiv:J, mas a dcscu!pn que o governo allega, para 
que ellc podes se dizer : tentei o melhor, c si fiz 
o peior foi pela necessidade. 

. . ., . Havia o direito d:-~ necessidade, diz o nobre de-

rapidamente, l)ara depois levantar-se, qnai1do o rentes serios que ;flerêcessem mais gai·anlias? 
motivo do susto. de~apparecau e sobretudo quando 

1
. Eu úlltendo qne quando uma companhia tém 

as companhias de gaz viram que podimn melhorar proYtldo como a do gaz, ~ujeita i;uwitavelmcnte, 
os seus productos, porque não é com a actnal luz I é certo, ús censuras e c:riticas que tem sido feit~ls 
que clle fornece que o gn póde lutar com a luz I á faltas c1uc tenha commettido ou não, mas que 
elcctrica que começa; mas o gnz tem em si recur- foi um a! . .!'Cnte da nossa civilisação, um do~ mais 
sos para !'ornceer uma illominação brilhante, is~o . consideri\y<:is melhor<nnentos dest::1 cid:'lde, uma 
é, Wo briilwme como a luz clectrica e tlCtualrilente comp~nhia desta:s tem direitos adquiridos muito 
mais barata; não fallo no futuro, nas esperanças respcitaveis,que diío-llle em igualdade de condirões 
que possamos depositar na luz electrica, mas no uma }l'efereucia uc niurruem neste )aiz lhe r.c-
que e a tem prov:. o ate 10Je. ara pron o ,g:atearüt (Apoiados). 
qu~ aeaiJ~ de dizc_r, citarei o cs:c~11plo da gT<1nde or~l, nlio havendo mesmo outras companhias que 
~oinp~nhw, a Phemx Gas Companyde Londres, que, quizessem cm·regar sobre si com as re:'ponsabi-

~ · e .. . ~ · et ' ... _ · -. • · , ~~ o ser 'ÍçÕ i o n :e ... I ·(.. o 

uma con5ider~ção. -Quero comparar 0 edital ~om·~ novn companhia. de guz? Pois bem, o panico passou. 
contrato. · - ·· .- Vamos dar mais nm anno á concnrrcncia. 

o 1 ·1 O Sn. CANDIDO DE OLIVEIRA :-E' ue a cidade 
em Paris e New-York propostas para a illumina~ fitai'<~ iis escuras. 
çãu publica em cert<1S condições e depois e.al um O Sn. JoAQUI:.\I NAnuco :-A cidade não podia 

· tão pequeno período faz na capital elo Imperie um ficar üs escuras (.4.poiado). Suppõe o nobre depu
contrato nas condições deste que se discute ? O tado qne a companhia do gaz comprellenderia por 
que queria o governo? Queria as clausulas do edi- essa fórma os seus deveres, responderia desse 
tal ou as do contráto ? modo :i hospitalidade que tem recebido, deixando 

Comparado com o presente contrato o edital a cidade ús escuras? (Apoiados). 
não parere pertencer it mesma administraçãé>. 0 Sn. BUARQUE DE l\IAcEDO :-Não podia fazer isto. 

O SR. AFFONso PEXXA.:-Apoiado. o Sn. JoAQUm N.-1.Buco :-Não podia fazer, é 
O Sn. JoAQum NAnuco :-l\Ias, pergunto, e é claro; mas entre as razões· que posso dar ao no

uma consideração á qual desejo que a camara bre deputado por Minas, quero começar por essa 
preste toda à sua attenção: que impressão fará no tirada do interesse ou do criterio da propria com-
mundo, ou pelo menos naquella parte do mundo panhia. . . 
onde as cousas do Br:nil são seguidas de perto A companhia teria o direito de fechar os seus 
entre os capitalistas estrangeiros que de prefe- gazometros, depois de extincto o prazo'! O governo 
rencia procuram em rerrar o. seu dinheiro em teria tambem o direito de agar á com anhia o 
em prezas ras1 eira~, uma contra dicção tão grande va cir em qne o seu matertal osse calculado. 
como a do nobre presidente do conselho que an- Então era por 5.000:000;? que nós teríamos de 
nuncia a concurrencia para a illnminacão publica ficar üs escuras? · 
gratuita e logo depois faz um contrato como este 
com a companhia estabelecida, no qual as clau- (H a alguns apa.1·tes.) 

sulas do contr:Jto são substituídas por novos fa- Mas não havia o perigo da companhia deixar a 
vores e concessões? cidade ás escuras. O governo podia prorogar com 

O S R companhia o seu contrato, á espera de uma no-va 
R. CA!'<"DIDO DE OLIVEIRA : - Ahi é o direito concurrencia. A com1)anhia não se neaaria a isto, da necessidade. ~ e como nerrar-se '! Pois ella não assistiu, de braços 

O Sn. JoAQUm N.-illuco : - Ah l E' o direito da cruzados, f luta da concurrcncia? 
necessidade! Foi por isso que eu disse : si as in- Pois o edital incommodou a companhia de gaz '! 
tenções estão perfeitamente salvas, o edital con- 1 Teve ella nunca receio de que se pudesse formar 
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Sessão em 15 de Setembro de 1879. 1.47 

em qualquer parte U.o mundo uma nova conl
panllia para a exploracão do gaz desta cidade? 
NTto está ella de posse· de todos os nossos enca • 
n~meutos? (Apoiados e apa,.tes .) 

Qualquer outra empreza havi~ de ver que lu: 
' , 

teria que abaixar o preço do gaz para estar se
nhora da concurrencia ·; porquanto, em igualdade 
de circumstancias a com anllia devia ser sempre 
a preferida. 

A razão da necessidade .. s] procede em parte para 
o governo fazer o contrato com o. Rio de janeiro 
Gas Company, não prQccde para o governo fazero 
contruto nas condicões do actunl. 

Senhores, a hora· vai adiantada, não desejo rou
bar tempo á camara." Estou ape113.s satistazendo o 
que eu supponho ser um dever difficil, desde q~e 
tenho assento na representação nacional. A nmm
cípalidade do Rio de .Janeiro võ todos os seus 
lo 

mento. 

. . 

Não se pôde pôr um tubo de gaz nas ru~s do 
Rio de Janeir c m nü s )Úde nas ruas de Lon-
dres, sem'licença do paTlamento. E' preciso, l_)oís, 
que o parlamento fiscalise todos esses servu.;os, 
tqdos esses contratos .. !\[as, quando ~u d_igo que é 

' ' leYanto, refiro-me ao desanimo de que est~mos 
todos tomados ao vêr o papel que pertence a ca
mara dos deputados e o do senado. 

E' no senado que os contratos são emendados, é 
lú t]Ue se uecide da sorte dos projectos com acqui· 
escencia do governo á essa preponderan.cia da 
camara vitalicin, porque si o governo niio podia 
impedir pelo facto da sua politica que a populari-. 
dade Db~ndonasse estn camara, podia manter-lhe 
o ~ - a v ta ões. 

p~lo parlament~! De supporem que tudo .i <i est<'i 
feito, quando abas ainda o contrato está depen-
dente do voto do parlamento. · . 

O Sn. CosTA AzEvEno:-As advocacias adminis
trativas têm o·rande forca. .. 

O Sn. JoAQUDI NAnuco :-A camara dos deputa
dos não p0deria, sem vexar a susceptibilidade do 
goYerno e de alguma fórma desautoral-o annul-
ar os contratos que e e celebra. 

0 Sn. ANTONIO CARLOS :-Não é politica. 
O Sn. JoAQl'I~I NAnuco :--E haver:\ nada menos 

pqlitic~ do que o contrato .do Xingú? Entretanto, 
nos vtmos o governo captt:meando a accão. Não 
quero, porém, comparar os dous contruios · o do 
gaz, si é pouco vantajoso para o Estado e pára os 
particulares, não é uma transacgão sobre a qual 
se possa chamar o odio dapopulacüo. . . . 

Eu sinto; senhores, como membro de mlHt cor
poi·ação ti:ío importante como e a camara dos depu
tados do Brazil a lrimeira dns nossas instiluicões 
politicas, solidario, como nao posso etx.ar e "ser - , 
na sua acçã<), parte integrante deste pnrlamento, que se ouve o Ol'aculo. 
3ssociado <1 sua historia, sinto, dizia eu, um certo Nós somos os desherdados do governo, e eu não 
eonstr:mgimento sempre que me refiro ao modo me rtucixaria uo vel-o tratar a camara como pa
por .que a C[tiDara é tralad:~ pelo actual gabinete. drasto, si, por seu lado, a camara não se deixasse 

tratar como entia.da. s~~ria pelo contrario para nõs 
O Sn. ANToxw C.uu.os :-0 contrato não foi ex.cellente que o governo nos esquecesse um 11ouco 

a1)resentnd:o no senado ; as emendas foram apre- mais. si nos lembrassemos um pouco menos de 
sentadas fora de tempo. · q~e estes cuntralos já trazem a assignatura dos mi-

O SR . .TOAQUE\t NAntrco :-O meu nobre amirro, 
1

mstros de Estado.. . 
deputado por S. Paulo, não fem razão de ccnsu~ar . E' PO! esse motrvo, por s~ber-se qu_c as. no5sas 
o illustre .senador que apresentou essas emendas a 1 dtsçussoes pouco r~sultado da o, gue nao ~ ne_ste 
que S. Ex. se refere. O nobre senador pela. Bahia recmto que ~e decrdem os negoCtos de mawr m
só apresentou essas emendas porque 0 goYerno teresse pubhco, como cs~e, mas no senado, que 
durante quatro mezcs de sessão não promoveu a nos custa tanto cumpnr o nosso deYer de de-
approvação do contrato do gaz, providenciando a put~d9s. . 
um servir-o. tão import~nte como 0 da illuminação St ttvessemos ~erteza ~e que a camara me~ec!a 

• r • ()' i .. " :l. • " 

.... ' ' 
maes eu· não sustentaria o procedimento do no!Jre 
senador pela Bahia; mas elle é justificavel, porque 
o nobre presidente do conselho podia tomar o voto 
da camara para as despezas da illuminação publica 
como tipproYação elo seu contrato, assim como se 
receiou que S. Ex. tomasse o voto favoravel do 
parlamento, quanto ás novas estradas de ferro, 
como a {lpprova~ão dos decreto::; flUe as mandaram 
construir. 

l!~as o aparte afastou-me do meu caminho, e eu 
volto a. elle. Donde vem o desprezo que têm a.s 1 

companhias que obtêm um contrato do governo I 

desta casa que o apoia, que o gabinete tirava a 
força de que precisa; então com que prazer não 
nos levantaríamos nesta tribuna para discutir com 
o governo os seus actos e disputar ii. maioria os · 
seus votos? 

Sem querer roubar tempo á camara, mesmo 
porque estn discussão se renovará e ella terá occa
siiio do ouvir todas as objecções que eu não fizer, 
devo insistir em certos pontos do contrato, que me 
parecem absolutamente injustifica.veis. 

Limito a minha opposição ao presente contrato 
a estes pontos ; i. o, o prazo excessivo concedido 
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HS Sessão em i5 de Setembro de 18i9. 

pnra a sua durarão; 2.•, extincto o prazo, não O Sn. FREITAS CouTINHO:- A' primeira vista 
passar o material da companhia para o Estado ; assim parece. 
:3.• entr:1r o cambi<tcomo elemento de calculone o SI\. .ToAQunr NAnuco:-Niío é só á prímeirt\ 
pagamento dogaz consumido,; t~.·, serem _os pro· vista. é á se~'~"unda é ã terceira. Quanto mais.~e 
prietarios responsavcis pelo _gaz con~um1_do nos olha ·para o preço, mai~ ellc cresce ú nossa ima
seus predios ; ã. •, o monopoho eoneedrd~ a com· gmaçao. 
:pnnbia para a illuminação das casas par~ICulares a O SR. G.• LDINO D.-l.s NEVES :-Nos El$tudos-Unidos gn : ; 6.0

, o lon•Yo prazo para a dennncra do con· "' 
trnto, no cnso de

0 

verificar-se a a li cação da luz é mais barato. 
c ectrica, c nesse sómente; '·" e por u timo3 o o Sn . .ToAQUl:\1 NAnuco :-E nos E~tados-.Unidos 
prrr:o do gaz. . tudo é mais caro .. Mas vor que se encontra essa 

Não pretendo esgotar todos estes pontos; mas notavcl diiferença entre o pr,~co do gn nas cid~des 
. tocar apenas em cada um. . . . da União e no Rio de Janeiro 1' O~ Estados-~mdqs. 

Senhore~, é estranho ctue, qmmdo o .Pfl}11Ihvo importam c:lrvão como nós; ~ mao de ob~a e m~1s 
contrato, que eu tenho presente, concedw a com- cart1 · e ninda que o consumo do gnz se.1a mui h) 
panhia do gaz um privilegio por 25 aD;n~s, ~ pre- , maio~· em Ncw-Yorl' ou em Boston, c é predso 
sente contrato lhe conceda o mesmo prtvllegw por ! ter essa circurnstnncia em vista, nas pequenas 
33 annos. A difl'erençD do prnzo já foi explicada i cidades onde o consumo do gaz é muito menor 
no senado, por ser o tempo ~e 33 annos o neces- 1 que no Hio de Janeiro, a p!;oport:io é sempre a 
sario pura reeompôr se o eapil3l de qtlalquer eon1 . mesma. 
J?anhia; mas eu n1io posso dei~nr de notar quanto l l\I:ts a questão do _Prero, depende, senhores, do 
e estranho que um contrato SeJa rcnoYado por u~ i systema do mouopol!o. . . 
prazo mais 19ngo do que aguelle pelo. qual fo.~ l o goYBrno obriga ~s pro~m0tano~ pelo goz con-
feito · quer d1zer que um contrato depois de 2o I sumido em seus pred10s, e a dar parte da nmda.nça 
annos de expcriencia seja renoYado po~ um prazo dos inquillinos que habitarem esses predios. Da-se 
mais longo do que o primitivo, concedido quando 1 uma difficuldade quasi insoluvcl. O systema do 
ainda n5o se ~11bia em que eondi~ões ha':iâ_ de ! monopoho c assun. Desde que nmgucm Ilude 
funccionar a companhia; que lucros ou preJmzos I iazer craz por sua propria conta, salvo para seu 
o contrato acarrrt:.n·ia para a em preza. Faço cstn ! uso, o~IM não é conveniente; desde que o preço 
primeim observaçfio contra o prazo. i do gaz ... 

Muito rapidamentB farei outra quanto a não 1 • 

voltar, depois de expirado o tempo do contrato, l UM SR. DEPGTADO:- Póde fazer· 
todo o material da cempanhia para o Estado. 1 o sn. JO.\QUDr NAnuco: -Eu quero fallar dos 

u:\! sn. DEPt?UDO dá um aparte. 1

1 

gmndes proprietarios, que s~o mu~tu~ _nzcs 
• . senhores de uma rua pelos mmtos pu~d10" qU<.· 

O Sn. JoAQt:J111 NADGco :- O nobre deputado dtz I possuem. esses mesmos niio pollcm estabelecer 
que não dependia delle. Pelo novo contrato, d_e- I un1 gazornetro p•n·a a.: suas divêl'fas proprie 
corridos os 33 am!os, o materia! da companhw, 1 dados. 
si o governo n:io JUlgar conventente comprai- o, : ~ ~ . . . , . , . . F' . , d .. :- do 
ficar:i pertencendo á eompunhia, que nesse caso ; O ::SI:. ü.\LDI:'IO DA::. NE: E,~- ... : con ~~.~o 
ter,i :1 libt'rdade de explonr a sua industria c ! eontrttto, In:~s o gsz portal! I nôloo est.1. 
continua! o se~1 g:cnero de negocio. Mns e~ per- j o SR . .ToAQUI:\I NAnt:co:- O proprieta_rio sú te!~ 
gunt9 : sr depo1s dos 33 an!J-OS se conced~r a COl)l· 1 direito de razcr gn para o se a propno uso. IS 
panh13. u Jibei·d_ade de r?ntmuar a sun mdustr1a, l algum proprietario quizessc crea1· UI~l gazometro 
ni.lo se l~e tem conce~Ido ao_ mesmo t~mEo um i Jlara us c:1s,1s de que é dono, não pod~::~Ia (apO;rt,!s). 
monopo_Jro de facto'! Pors suppoe a ~omn11Ssao q_ue 1 Peco aos nobres depntarlo:; que nao mc m~er
o sub-solo das nosstJs ru~s, e:::tteitas como sa?, rompam, porque estou :mcioso por ucnilar. Esta 
comportu mais encanamentos, alem d~s que hoJe clamula como a do cambio no pre~o do contratg. 
tem, de ag·ua, gaz, esgotos E aguas pl~v1aes, quan_do é result~ldo do privilegio. Desde que o p~·eço nao 
se con)recem as precauçoes que sao ~ecessartas I está sujeito .it fluctuação da concnrrcncw e dug 
para 1solal·os uns dos outros do pmgo para a circnmsl:mcias, é impossivel c:tlculal-o razoavel
saude public~ de revolver-se cons.t~ntemente a 

1 
mente. um din póde elle ser excess;ivo, _ma~ com 

terra'! E de~O!S que em preza de gaz ma luta~· com .

1 

as oscillacõcs do cambio, ::;i a companhw tl~essc 
uma _que !n·esse pratu~am~nt~ o mo~opoho d~ que importar toda a materia prinw de quo t1ra () 
uma a~ea :<lO extensn como e a. <!esta cidade c.o~~ gaz, tendo um pre~o fixo em ya_pel-moeda no con: 
as officma:s montadns nns condtçoe~ em qt:c, e~t~o 1 trnto. poderia com a deprecwçao desse pnp_el, p~I 
montad~s as. da actnal co~J)anlua? Sem entao l um cambio extremo, dizer mesmo um dw: ltao
um mono oho sem at.tenuac~o. . "'' : · . . . "' . -

Quanto ao preço ~o gaz, e certo _que o gov~rno ! metros (Apartes). · 
o reduziu; mas foi uma reducçao _que derxou I .Mas, is~o, senhores, é o resultado do mo_nopo
ainda· o gaz por um preço dol~rado, mais do 200 % li o. Desde que 0 particular não tem mews dt~ 
do preço do gaz em outras Cidades. I reagir.c_ontra 0 monopoli~, o ~stad~, que converteu 

o sn. FnEITAsCoUTnmo:-E' preciso estabelec-er I os part1culares e~1 pup11lo:>, deve exercer uma 
"S proporções sem ú que o calculo não dá re- tutella sobre seus mteresses. . . ~ 
; Jiad ' . . A companhia não póde ser obr1gad~ a 1_ornece_r 
u 

0
• . I gaz a momderes, inquilinos ou propnetanos, que 

UM Sn. DEPUTADO dn um aparte. I não pagam suas _cont:l!, m~s com.o os morad~res 
O Sn. JoAom:-.x NAm:;co:-Etl deixo esla_qucs_tão, i dos nossos. pre?ro~ nao ~em meiOs par~ fahl'lcar 

que é e5peda! e technica. para ser dtscutida. i· o gaz, paw rt_agrr contHI n companhia, .h~ de 
.~cho 0 pret'O excessivo·. · ; entrax ncces5ar1amente no contrato uma sene de 
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Sessão em 1.5 de Setembro de i879. 14-9 

disposições regulamentares, para de algum modo 
obstar aos vexames da companhia. O contrato deve 
facilitar aos re::identes desta cidade todos os meios 
de serem providos de gaz, sem tornar impossível 
a cobrança das divid:Js ::u:tivas da companhia. 

. 
inspecção sobre o serviço do gaz ; est~belecer_ para 
:1 companhia do gaz, ao lado do servu;o particular 
da em reza um servico ofiicial ublico de fôrma 
que todos que se tivessem de queixar da compa
nhia encontrassem para quem appellar; por 
t~xemplo: quanto á avaliação do gaz consumido 
nas propriedades. E' um agente da companhia 
que verifica a qunntidade consumida durante um 
certo tempo. Além de ser o systema complicado, 
os proprietarios não o conhecem, p:tra, por si, ve
rificarem a cxactidão dos calculos do agente da 
eompanhia ; dando-se ainda a circumstancia de não 
serem entreg~es as co~tas_do consumo, e~ tempo 

' ' -
sado. Nest<l hypothese o "particular não tem facil-
mente para .quem, nem como, appellar. 

• .; "'"' ._~ o 

da companhia, que podem ser pessoas muito ama
veis e convencidas de que o interesse da companhia 
é o interesse do ublico mas o articular não fica 
tão garantido como si houvesse uma inspeeção 
publica, onde essns reclamações fossem verifica
das. :Mas, senhores, todas estas difficuldades re
sultnm do~monopolio. 

A compnnhia tem o monopolio; com esse mono
poli o, si não houvesse um preço marcado,ella podia 
fazer as maiores extor,;ões ; havendo um preço, 
não póde cllc ser razoavelmente fixndo com umtt 
antecedencia de quinze, vinte e muito plenos trinta 
e tres :nmos mas sendo esse rero avaliado em 
pnpel, entra ahi infelizmente o elemento do cam
JJio. E si esse papel de nt~da valer, ou valer a 
mctnrle do preço actunl do contrato, isto é ao cambjo 

•,. a • 

t. " o .. 

grammas de carvão de pedra, por exemplo, tira-se 
seguramente 500 ou 520 kilos de coke. · 

O Sn. GALDINO DAS NEVEs dá um aparte. 
O nJbre deputado ~ão está tomando em consi-

(;!.partes}. · "' 
Ainda que tenha tomado bastante tempo á casa, 

não tenho feito sinão passar por um ou outro 
ponto impugnavel do presente projecto, e do his
torico desta negociação. 

Vou occupar-me por fim da clausula da res
cisão. 

Senhores, todas as commissões nomeadas pelo 
governo e os empregados das fiscalizações por 
parte do governo entenderam que modificando-se 
o presente contrato, po Ia-se, prorogan o o pri
vilegio da companhia obter melhores preços para 
os consumidores pnrticulares e para o Est:~do, c 

.. • r .. 

Deyo dizer, de passagem, que si bà repnros a 
fazer sobre a illuminação publica não versam sobre 
a intensidade, e qualidade da luz; o Rio de Janeiro 
e uma das cidades melhor illuminadas do mundo 
e todos os relntorios apresentndos á este respeito 
dão á compnnhia como realizando todas as noites 
uma intensidade de luz maior do que a intensidade, 
seg-undo a medição ingleza, do contrato de nove 
velas ..• a medida inglezl! exacta é de 8 velas. 

(Ha diversos apartes.) 

arruíne si a nossa circulação für se depreciando 
cnàa vez mais? Para achnr um meio eqnitativo do 
resolver esse problema do preço-dependente do 
monopolio e do nosso meio circulante, desde que 
se fuz um contrato de boa fé. é preciso Yer no for
neeimento de gaz qual tt parte do cn::to de pro
ducçuo que depende do cambio c qual a parte 
que segue a ~ortc do nosso papel-moeda; 
,;~pnrar a despeza sujeita a pagamentos metal
l!cos dn despeza qu1~ segue as lei5 ordinarias 
dos nossos preços correntes. Nem todos os gastos 
parn produccão do gaz, nem o numeroso pessoal Ult Sn. DEPUTADO:- Depende das vélas. 
da companhfa, devem ser cnlculados como despezns o SR. JOAQUIM NABUCO :_Quando emprego ,1 
110 cambio de 27: muitos desses pagamentos são expressão velas, está claro que f alio de modo 
feitos em moeda-papel. As immensas officinas da technico, das velas do contrato. 
companhia, quanto á mão de obra e quanto á 
"r:mde :~rte do · - O SR . .Bu.u UE DE :MACEDO : - A illumina ão do 
fór~t da taxa do cambio. Devia se tomar tão sómente Rio de Jnneiro é excelleute. 
a de~peza feita com a importação do materi:tl e do o SR. JoAQum NABuco :-E' excellente e faz 
carvuo ou outras matarias nece3sarias á produccão honra a esta cidade; a intensidade da luz é o-rande 
d? gaz, importuções sujeitas á fluctua~ão do cain- e a regularidade do serviço constante; ainda que 
lno. 1\Ias. mesmo assim, não haverá o que dizer a a certos respeitos se possam fazer censuras; real
respeito? mente no Rio de Janeiro não se conta tanto com 

Si o carvão de pedra, que a companhia importa a lua, como em outras cidades do ·Brazil onde a 
· el!l grande quantidade para delle extrahir gaz lhe policia tem que substituir nessas noites a. falta de 
des~e direito :\. indemnização do cambio, não po- illuminação; mas cont~-se de mais com a manhã. 
derm o governo obrigai -a a vender o coke por um A occasião mais propicia para o ~rande numero 
preç.o certo'! de furtos. que se commettem no Rio de Janeiro é 

Os nobres dep~ltados sabem que de :l,OOO kilo- . a hora em que os agentes da companhia apagam 
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1:50 Sessão em i5 ·de Setembro de 1.879. 

as luzes sem que seja ·aia, quando é ainda noite ' se '=.erificasse a ádopç5o da luz eleetrica á ill~i-
profunda. . na~~o puhhca e parl!~ulnr. 

E' o unico reparo que teria de fazer, de caracter ::il qualquer grande mventor contemporaneo rea-
gerul e constante, como jê\ fiz outro quanto á co- lizar o progresso, que se espera; si o Sr. Edison, 

n a e ::ís contas da com :mhia ·mas uanto ::í de New-York. um homem cu·as des b ' 
intensidade da luz, á constancia e promptidão com miraveis todo o mundo conhece, e para cujo labo
que o fornecim~nto t~m ~do feito, ~ abundancia r~torio todas as vistas es~ão voltaqas~ ~ã~ rôr illll
dé gaz. da nossa 11Iummaçao, devo dtzer que esse d1do na sua esperança; Sl n. expenencia.a que elle . -. . . . . . . . .. . . -

odiÓsa restl"ingenda ; mas mesmo assim, o prazo 
de :1.2 :mnos riarece-me extenso de mais para a 
rescisão do contra. to, no caso de querermos adaptar 
a luz electrica. 

Senhores, si amanhlí, as experieucias que o 
Sr. Edison está fazendo em New- York para achar· 
a divisibilidade economica da luz electrica como 
meio de illuminnçiio publica, porque esse ê que é 
o verdadeiro problemn, derem bons resultados e 
o Sr. Edison obti\er no Rio de Jandro o privilegio 

. . lã . l ... Ú . 
este cçmtraio '! 

A companhia no di~ dtJ. hoje L•.'J'!l o dire.ito de rc: 
• < 

por este contrato, pt•rderia no fim de 12 annos 
direito ~ · qualf{Uer índemnisa~·ão, e ver-sc-hia 
talvez sem emprego para o seu immcnso material 
a menos que quizcsse applicar o gaz à fins a que 
elle parece d0stin:u.J.o, e a que est:i sendo applicndo 
na Europ[l, um dõs r1unes, devo dizer, não teria 
raziío de ser no Brazil, o de aquecer as casas 
porque o nosso clima n:'ío permitte. O gaz poderiu 
porem servir como combustível para a alimentn
ção, substituir nns cozinlws o carvão e a lenha, 
" a fuma\(<'\ e a cinza. ' 

Talvez essa cluusula fosse U1ll máo negocio para 
a companhia do gaz, si ella, não podendo senir-se · 
dellc, como as companhias europeas, para aquecer 
as casas, e tendo de lutar muito tempo antes de 
fazel-o adaptar como comlJustivel, dentro de 

9 ~ ·~ •• • • . 

:pelo progresso da luz electrica, :::em direito mais 
ao pagamênto á que actualmente o governo é 

· obrigado, e si .não tivesse, como se pretende, 
dentro desse prazo, recomposto o seu capital. 
Mas, mesmo <tssim, teria ella a preferencia para o 
serviço da luz electriea, e em toda n parte as 
companhias' de gaz preparam-se para apode
rar-se da luz electrica quando eUa apparecer. 
~Ias não posso saber si a clausula da rescisão 
importa um onus para a companhià, ignorando 
os seus lucros annuaes e· o tempo que ella 
toma para recompôr o seu capital, o que sei é 
que ella importaria um onus real para o Estado, si 

quena .povoação de 1\'lenlo-Park, :.i roda da sua 
ofiicina, der o resultado em que elle confia. ; si se 
descobrir o meio de dividir a luz electrica ... 

O SR. ILnEFONso DE ARAuJo :- E o preço? 

na mesma 

. O Sn. JOAQunr :N'Anuco :-J:.i estão correndo; ma:; 
desde que n luz electricn é, como parece, a illu
minação do futuro, desde que a luz el~ct.riM est~ 
caminhando rnpidamente, não é exacto que, st 
ella fôsse hoje adoptada em grandes cidad.es como 
Londres, Paris e Novu York, o governo ·não teria 
mais desculpa pnra carregar o nosso orçamento 
com a despeza annual de 600: OOO;S para combus-
tores a gaz ? ' · 

' \ . ' ... 
' o ... ~ "" ~ 

tem sido no nosso tempo um dos importantes ele-
mentos do progresso das cidudes. J::i se vão os 
tempos em. que as nossas ruas eram ullumiadus . 
jJor_lampeõcs suspensos, como o foram as .ruas de 
Paris. 

Luiz XIV, quando encarregou um homem no-
kwel na historia de Paris, La Reynie, diz o Sr. 
Mnxime Du Camp, da policia da cidade, disse-lhe 
tres palavras-asseio, luz e segurança.-'A sim
ples introducção do gaz, seculos antes do nosso, 
quantus . emboscadas nocturnas, quantas noites 
sinistras, como a da Saint Barthelémy) não teria 
evitado á historia ? 
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No caminho que levamos, porém, o gaz tem que 
ceder ú luz electrica i está muito perto o tem pó em 
que não haverú, para · fim nenhum pratico, di~e
rença entre .a noite e o dia. l\Ias essa luz fornecida 
pela clectricidade, que nu o e si não uma düs provas 

rr e • • "' .. 

sicas, que não é sinão a conversão do movimento, 
não será uma luz excessiva? Não será a creação de 
novas necessidades para o homem? A formação de 
um novo emperamen o, o u g as . i0 

cias de força nervosa que elle é obrig[1do actual
mcnte a despender para acompanhar n vida ao nosso 
tempo? Será preciso que ú noite llaja nas cidades 
a mesma clnridade que de dia? Essa questão do luxo 
da luz electrica tem sido muito discutida pelo lado 
economico em Londres e Paris; ella Serã discutid~ 
de futuro pelo lado physiologico, quanto 6 acçüo de 
uma claridade exterior constante, igual á do sol, 
sobre o. org:mis~l~ h uma~ o, e pel_o l••do social 

Como quer que seja, senhores, quando a vcloci
dade do geuio ip.ventiv.o do homem augmenta com 
os seus meios de acção, sempre crescentes, em um 
tempo em que se perr eu e vts à 'l"'an ( m, o a, 
Faraday,quando ao vapor e ao telcgrapllo succedem 
o telephono c o pllonographo, quando 0Tancles ave-

• .. •• ) • • • ':"" • • 4 :1 • .. 

e tan1bem offidna~ de trabalho, oflicinas em que se 
requer uma luz mais parecida com a do dia, e notai, 
senhores, que no tralwlho feito á luz tl:t electrici
dadc,como á do sol,lln uma economia de 37% sobre o 
trabalho realizado ú luz do gaz.; quando ofti.
cinas de trabalho como a do Times, onde as lampa· 
das electricas de Rapie[ espalham uma iuz admira
vel que se approxima da luz do sol; quando o pro
blema já tem sido resolvido em grande parte; 

uando llo ·e sú se trata de achar um motor bastante 
barato par:~ que este mov1mento que c e tr::ms· 
forma em luz seja mais economico do que o gaz 
pr?c~uzi~lo pelo ca~viio, .d~v~mos nós conceder um 

c (. (. .. :-, 

seculo futmo, que vá até :19!2 "1 
Este contrato não parece actual, porque dos

conhece o que em toda a parte se prevê, e é o susto, 
o receio de todos os q uc têm emprcg:ulo no gaz a 
~ua fortuna. 

Si a luz electrica b:~tesse ás nossas portas, virin 
o g-ovet·no pedir ao parlamento um voto tão avul
tado de despeza para acender os Iam peões de gaz? 

E por que se fecha ::i luz clcctrica a no~sa ca pita}, 
e sti se a admille depois de ter sido introduzida nas 
cidades estrangeiras ? por que se prohibe que 
grandes ensaios de que depende um melllora
ramenlo para a humanidade, experiencias de que 
póde resultar um progresso para a sciencin, sejam 
tentados e realizados na capital do Brazil? 

O facto de julgar o governo possível a intro· 
duc ão da luz electrica devia fazel-o para essa 
hypothese, aceitar a clasula do tempo, ainda que se 
modificasse o modo e as condições da rescisão. 

São estas as considerações que se me offerecem . 
nesta i. n discussão contra o projecto da commissão 
de commereio, industria e artes que approva o 
contrato feito pelo governo com a Rio de Janeiro 
Gas Company. . 

Sinto ter ido além de tudo quanto pretendia 
dizer, e ter sido obrigado a demorar-me.tanto • 
tempo na tribuna, cansando a paciencia da casa 
(muitos ·não apoiados) ; mas a política não é uma · 

. abstracção ; os grandes priueipios pelos quaes nós 

nos batemos podem inspirar, consid~rados em si 
mesmos, bellas imagens, mas quando elles são 
violados em contratos desta ordem, e quando elles 
silo desattendid.os na pratica, que mais convem 
põl-os em contraste com os actos da administração.· 

' I ' • (. ' 

de industria, quando prohibe a fabricação de gaz 
aos particulares entre si, só lhes permittindo. o 

ue or oneroso não tem effeito. fabrica - · · 
um vara seP. uso exclusivo; este contrato, con
sagrando o mono poli o, não acautelou devidumente, · 
por ·outro lado, os interresses dos moradores desta 
cidade; elle não estú tão poneo em sympathia ou 
de accürdo com os progressos que a sciencia estú 
procurando fazer no mundo para tran:>formar a 
electricidade em meio de illuminação publica, e é 
um estorvo no caminho da I uz eledríca. 

... ' ... o ... 
serviçCJs que deviam pertencer á municipalidade 
da côrte entregues ao parlamento, entendi dever 
lnvrar um protesto contra o contrato como está re
digido. Não sou inimigo da comp~mllitl de gaz, eo
n11eço a sua incorporação e a sua historia ; sei que 
clla concorreu poderosamente para a transfor
mação da nos5a capital, mas desejava que o con
trato se fizesse em condições que, acautcl<mdo os 
seus legitimas interesses e reconhecendo os seus 
direitos adc uiridos )el;1 ho.s i ta !idade c uc tem re-
cebido e pelos serviços que tem prestado ao Rio 
de Janeiro, satisfizesse ella os interesses, as re· 
clamaçjjes c os d!reitos da. pop~~~ção da. côrte, para 

( \, .. (. .. \. 

h lema dn ill uminatão pu h lic.a ! 

VozEs:- :Muito bem I Muito bem! 
(O orador J comprimentado pelos Srs. depntados 

presentes.) 

A discussão fica udütda pela hora. 

.Redacccio do projecto n. 230 A de 1879 (emenda 
• ·do senado). 

A assembléa geral resolve : 
Artirro unico. O meio soldoia que tem direito D. 

Maria do Carmo Anderete Corrêa, vi uva do alferes 
do :IA.0 batalhão de infantaria Herculano Joaquim 
Corrêa serií contado da data do fallecimento do 

o , o 

trario. 
Sala das commissões em :1.5 de Setembro de 

:1.879.- J-. lU. de Macedo.:- Rt~y Barboza. 

Redacção do projecto n. 268 de i879. 

A assembléa geral res0Ive : 
Art. L o Os vencimentos do pagador da paga

doria da cidade do Rio Grande da província do 
Rio Grande do Sul, ficam equiparados aos do pa • 
gador central em S. Gabriel na mesma província . 
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Art. 2. o Ficam.reyogadus as disposições em con
trario. 

Sala das sessões em i5 de Setembro de 18i9.
J . ..t'[. de J.llacedo.-Rny Barboza . . 

w.Únitti'r o pharmaceutico Ignacio Thomaz Pessoa 
n exame das matcrias do 3. o anno em qu:1lquer 
das faculdades de medicina do Imperio, logo que 
se mostre approvado nas dos dous annos ante
riores : re\'Ogadas ás disposições em contrario. 
· Sala das conunissõcs em :12 de Setembro de 
18i9.-J. llf. de Macedo.-Ruy Barboza. 

Acta do dia J.6 de Setembz·o de 187'9. 

As' H horas da manhã feita a chamada acham
se presentes os Srs. Visconde Prados, Cesario 
Alvim, Alves de Araujo, Pompeu, Gavião Peixoto, 
Monoel Eusta uio Tavares Belfort João Brio-id 

arros unentel, Macedo, Souza Andrade, Vit·iato 
de Medeit·os, Luiz Felippe,· Liberato Bm'roso, Hy
gino Silva, Lourenço de Allmouerque, Ildefonso 

), . - . ... . . 
' -'.70 ' 

Franklin Doria, Galdino , Danin, Freitas, José 
Basson, Sinval,Azambuja Meirelles, José M<lrianno, 
Espindola, Saldanha Marinho, Fabio Reis, lluar
que de 1\iacedo, Seraphico, Meira de Vasconcellos, 
Fcrrei.ra de Mour·a, OlegariP, Andrade Pinto, 
Barão de Villa Bel!a, Mello Alvim, Freitas Couti
nho e Fidelis Botelho. 

Compareceram depois da chamada os Srs : 
Abeeu e Silva, 1\f:lrianno da Silva, l\Ionte, Antonio d . . . . •. . . ' 

Pereira, Bulcão, Bezem1 Cat-iaêanti, Costá Ribei~·o, 
Souza Carvalho, Theodoreto Souto, Joaquim So,rra, 
Carlos Aflbnso, Theophito Ottoni, Fiares, José 

.. ragao c • e o. arao omem e c o 
e Lima Duartl!. · 

Fnltaram com partici[la~ão os $rs. Almeida . .., . .. -
'J' ~ ·' ·t. '-t'l (\ .. , 

0 SR. PUESIDEXTE dti para ordem do dia :16. 

Americo, Affonso Penna, Barão da Estancia, Bel
de trão, Camargo, Esperidião, Frederico de Almeida, 

Frauco de Almeida, Francisco Sodré, Florencio de 
Abreu, Jeronymo Sodré, Lafayett~, Manoel de 
1\Iagalbãcs, Martim Francisco, Moreira de Barros, 
Prisco Paraíso, Pedro Luiz, Rodolpho Dantas, Ro
drigues ~uni?r, Souto, Silveira Martins, Segis
mundo, Stlveu·a do Souza e 'fheodomiro; c sem 
ella os Sr:;. Antonio Carlos, Belfort Duarte, 
Bezerra tlo M ... · • · · · · 1, 

2." dita do projecto solir·~ a exploração do valle 
do Xingtí. 

2. a dita do projectl) n. 5G, deste anno, sohrc 
<l:unno de sinistro. 

:1. ~ dita do projecto n. 232 sobre empregados da 
:;ecretaria da inspecção do m·~enal de marinha da 
cõrte. 

3." dita do projectu n. 111 soLt'lJ posturas da 
camara municipal da côrte. 

1.. a di ta do de n. 255 A sobre o montepio para 
os empregados da estrada de ferro D. Pedro IT. 

2.• dita do .:le n. 17-~ so · 
di do a J. Hruntom. 

3 " dita do que coR cede au~ilios ü lavoura. 

2.• parte (âs 21wtas ou antes). 

Continuação da discussão .do projecto que ap
prov3. o_ contr<~to de illuminat;ão da cidade do Rio 

· de Janeu·o, e s1 houver tempo, 2." discussão do 
orçamento d.) ministerio do imperio. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

Rallelto, Costa Azevedo, Can·ão, Couto Magalhães, 
Diana, Epaminondas· dt~ :Mello, Frederico Bego, 
Ft·anco de Sá, Franr.a Can•alho. Felicio elos San-

' , • ··, t it 1 · ·cv s, aquun 
Tavares, Joaquim Nabuco, Leoncio de Cat·valho, 
l\lorei1·a Bmntlão, l\Im·tinho Campos, :Mello Franco,. 
Marcolino 1\Ioura, Manoel Carlos. 1\Ianoet Pedt·o, 
Prado Pimentel, Ruy Barboza, nibeiro de l\Ienc
zc~, Sergio de Castro, Souza Lima, Soares Bran
diio c Zmna. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara não haver 
sessão por falta de numero. 

O SR. 1. o SECRETARIO dít conl:t do seguinte 

EXEPDIENTE. · 

Officios: 
Do secretario do senado, de 15 do corrente,. p;n·

ticipando que constou ao senado ter sido sanccio
nada :1 resolução da assembléa o·eral declarando 
que a pensao e t:. . annuaes, concedida á Baro
neza de Taqu3ry, fica elevada a :1:200$ annuaes. 
-Inteirada. 

Do presidente da mesa parochial de Juqnery, 
em !llinas Geracs, remeLtendo cópia autentka das 
actas da eleição para eleitores geraes em Ag-osto 
do conente :mno.-A' commissão de constitüição 
e poderes. 

Requerimento de D. Maria Xavier de Campos. 
pedindo uma pensão como mãi do alferes de v o~ 
luntarios da patria, Jeão Felici<mo da Costa lia
chado.-A' com missão de pensões e ordenados. 
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De Antonio Luiz dos Santos Werneck, pedindo 
:prestar exame das ma terias do 5. o anno da facul
dade de direito de S. Paulo.-A' commissão de in
·strucção publir.a. 

De Job Servia Ferreira, pedindo matricular-se 
no L o anuo da faculdade de medidna da cõrte 
no anno proximo futuro, prestando exame dos 
preparatorios que lhe faltam. - A' mesma com
missão. 

1879-N~ Uil. 
Sabino Antonio l\Iartins Algarve requer se con

Si<>'ne verba no orçamento para pagamento dos 
seus yeneimentos, na qualidade que diz ~er de 
continuo do extincto tribunal do commercw do 
1\Iaran'!lão. 

' ' . 
Bu<trque de 11facedo.- Prarlo Pimentel.- lgnacio 
j.Jfartins .-Sattza Can:alho. - Cesa1· Zama. 

O Sn. PRESIDENTE dá a seguinte ordem do dia 
llara 17 de Setembro. . 

A mesma designada para0 dia .16, prcc~d~ndo 
a votação do parecer n. 23 B, relatrvo u elet~ae de 
Villa de Breves. 

~:f'""'"""' 
Sessão en.1 .17' de Setetnbro de J.S7'9-

l'll.ESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS 

SUlll\IARIO.-EXPEDlEXTE.-Proj c c Lo .-P~rcccr .-Appro\"a!)ão 
de redaccõcs.- Requerimento do Sr. Galdino das Neves.
ObservaÇões e requerimento do Sr. Sergio tle Castro.-Ob
servaç~es e requerhncnto do Sr. Saldan}la nradnho ·;- Oh· 

ObscrVacõcs c inLerpcllação dõ S~. !ll:anoei PecÍro.''~Discu~so 
do Sr. Moreira de Barros (ministro de cstrangciros).-Obscr
\"acõcs dos Srs. 1\lanoel Pedro, presidente e Joaquim Na· 
buéo.- Observar.ões dos Srs. Hygino c Ccsario :Udm (!.o 
secretario).-PRI)Ul!R.\ P,\RTE DA ODDIDI DO DI.\.-Discussão do 
parecer n. 23 B.- 3.a discussão do projccto n. 285.- 3." 
discussão do projecto n.2ii.-3.o. discussão tlo proj ccto n. 2~2. 
-Emendas.- Discussão úo projecto n. iS3 A.- Emcndas.
Discurso do Sr. Mont(J.-Emcnda.- Discurso do Sr.l\Iorcira 
de Barros (ministro de estrangeiros) . ..- SEGU);DA DAnTE DA 
onDa DO DIA.-Continnação da tliscussão sobre o contmto do 
gaz. Discursos dos Srs. JúSÓ Caetano e Buarquc de llface<lo. 

Ás :H horas da manhã feita a chamada acham-se 
presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 

.A.20.-TOZIIO IV. 

Alvim, Alves de Araujo, Pompeu, Marfim Fran
cisco, Abreu e Silvtl, Costa Ribeiro, Barão Homem 
de Mello, José Basson, Seraphico, José Marianno, 
Barros Pimentel, Darão de Vilb Bella, Ilclefonso 
de Araujo, Buleão, Hygino Silwt, Ferreira de 
Moura, Flor JS, Souza Andrade, Freitas, Sinval, 

, · a r so,. egnrw, ora e 
Araujo, Malheiros, 6aldino, Costa Azevedo, Fran
klin Doria, Lourenço de Albuquerque, Viriato de . . ~ . 
Franco de Sá, Azambnja Meirelles, Aureliano 
Magalhães, Luiz Felippe, Danin, Ruy Barboza, 
Affonso Penna, Martinho Campos e Saldanha 
Marinho. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Fi
delis Botelho, Theodoreto Souto, Ignacio Martins, 
João Erigido, 1\fanoel Eustaquio, Andrade Pinto, 
Espindola, Theophilo Ottoni, Ribeiro de Menezes, 
Souza Carvalho, Aragão e 1\:Iello, Augusto Frnnça, 
Manoel Carlos Corrêa Rabello. -.Toar uim Serra 
Monte, Marümno da Sih•a, Epaminondas de :Mello, 
Meira de Vasconcellos, Bezerra Cavalcanti, Soares, 
Brandão, Pr~do Pir:1ent~l, Lima .quarte, José Cae-

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Tlleodoroiro, Rodrigues Junior, Diana, Lafayctte, 
I ~ ' • • 

Zama, Buarquede ninced.o, JoaCJ.Uim Nabuco, Fran
cisco Sodré, Joaquim Breves, Gavião Peixoto, Fe
licio dos Santos, Pedro Luiz, Fernando Osorio, 
Carlos Affonso, Antonio Carlos, Frederico Rego e 
Freitas Coutinho. 

Faltaram com participação os Srs. Atmeida B::tr
hoza, Americo, Barão da Estancia, Beltrão, Ca
margo, Candido de Oliveir:t, Esperidião, Frederico 

. de Almeida, Fabio Reis, Franco de Almeida, Flo
rencio de Abreu. Jeron mo Sodré. Leoncio de Car-
valho, ~lareira Brandão, Manoel de ~Iagalllães, 
Prisce Paraiso, Rodolpho Dantas, Souto, Silveira 
Martins, Segismundo, e Silveira ?e Souz~; e sem 
. . : ' . ' -
zerra de Menezes, Canão, Conto de I\Iai!:alhães, 
França Carvalho. Joaquim Tavares, Mello Franco, 
Mello e A.lvim e Tavares Belfort. 

Ao meio-dia a!Jre-se a sessão. 
São lidas e approvadas as actas dos dias Hi e 16 

do corrente. 
O Sn. 1.0 SECRETARIO dá eonta do seguinte 

. EXPED!El\"TE. 

Officios do secretario do senado, de 15 do cor
rente, participando que o senado adoptou e vai 
dirigir á sancção imperial as resoluções que. auto
rizam o governo a conceder a Augusto José de 
Castro e Silva, chefe da directoria de agricultura, 

m anno de liceu a. e abre um credito ao minis-
teria da marinha para pagamento aos empregados 
da repartição hydrographic.a.-Intei_rada. 

Foram lidos e mandad0,s imprimir os projectos e 
parecer seguintes : 

:!.879- X. 298 A. 

A' commissão de justiça civil foi presente o pro
jecto n. 298 deste anno, elevando á categoria de 
::L" entrancia a comarca de Oeiras,na provincia do 
Pia uh v. E porque considere que não póde ser 
equipàrada ás demais da província (á excepção de 
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duas que hoje tüm jil a dassificaç~o de 2.a entra!-1-
cia) aquella comarc::: que por mmto tempo fo1 a 
séde da provincia e que por sua situação não é _das 
de mais diffi.cil accesso, merecendo além dtsso 
grande apreço á commissüo o juizo do nobre si_gn~-
wrw o proJ ec o, e pu a L 

nüo. U.uvida a com missão opinar pela adoptão da 
resolução submettida a seu exame. 

"" f~ ' - ' .. 
-Costa Ribei1·o.- Au-austo Fmnta. 

A assembléa gewl resolve: 
Art. 1. o Fica elcnld<1 á segunda entraucia a 

comarca de Oeiras, antiga capitnl da provincia do 
Pi~uhv. 

Art~ ::.·'Revogam-se as disposições em con
trario. 

, Sala das sessues, :1.:1 ue Setembro de lSí!l.-.José 
' Basson.- J. 111. de Freitas.- Franklin Doria. ... 
~ 18í9-N. 8 A. 

Parecer da commisstTo de j~tstira civil aos p1·ojeclo8 
• ' .... ... I • ... o ' o • ~ ·~- ... 

di scnssão. 

Prh·ilegio de integridade dos estabelecimentos 

A commissão de justiça civil, depois de !mni: 
C.etidmnente examinado os inclusos projectos, o de 
n. 125 de :l8ii c o sul.Jstitutivo, que na 2." dis
cussão lhe foi opposto pelo illustrudo Sr. ministro 
da justiça, bem como os considerandos c razões 
de que foi acomp:mhada a apresentnçlio de CD.da 
um delles, vem submetter ú sabia consideracüo da 
augustacamara o resultado desse examl~. - · 

n. 125: 
i." Obviar o inconveniente que resulta da lei 

n. :16 5 de :15 de Setembro de 1839 t uando os es-
cravos a :~lienar fazem parte. de estnbclecimentos 
ngricolas e fabris, pois, sendo as formalidatles, es
tnbeleci<las por essa lei pant a venda judicial de 
e~cravos, diversas das que se observam nas execu
ções sobre immoveis, difficil se torntt m;mter o pri
vilegio de integ-ridade de taes estabelecimento~ 
qunndo tenham de ser vendidos em pr<,Ç<I judicial 
e delles faç:1m parte escrnvos. O projecto propõe 
que neste caso será observada a fórmn estatuída 
nn supracitada lei. 

2." A dcsmemhração dos estaiJelccimentos,quan
do levados ú praça não encontrem arrematante -e 
:'ls partes nüo convenha a udjudicaçao. . 

3." Tornar a adjudicucão ue taes estabeleci
mentos ás sociedades de credito agricola depen
dente do assentimento U.as mesmas, permittindo 
que ~ejam tantas vezes de novo avaliados e leva-

. ' 
en~.:ontrarem licitante. . 

O projecto substitutivo, aceitando daquellas tres 
idéas apenas a primeira (nrt. :1. 0 , § 2. 0), COUS~1gra 
estas outr<Js : · 

La Amplinção a todos os estabelecimentos ru
r;-.es· e fabris do pri,·ilegio de integridade, hoje 
restricto pela lei de 30 de Agosto de :183:3, art. 3. o, 
ás fabricas de mineracão e de assucar e á lavoura 
da cannn. . 

2." Pagamento pelai; rendas quando n~o houver 
arrem:1tantc para o est::bclecimento ou o valor 
de5te exceder o dobro da importancia da divida. 

3 ." Faculdade da renuncia do pri,~ilegio, qual
quer que seja a divid<l, não podendo todavia a 
renuncia fazer-se sinüo posteriormente iJ penhora. 

Confrontados os U.ous projectos, a commissão 
n~o ~uvida pr<?n~ciar-se pela adopção do sub-

. .. ' .. .. .. . . . 
a justillc.ar este seu juizo, considerará primeiro as 
idüas que aceita, depois as que exclue ou repelle. 

A lei n. :!.695 de i5 de Setembro de 1.869, inlro-
duzindo em nossa legislavão o pensamento uma
nitario de prohibir que nas vendas de escravos 
fossem das mãis separndos os filhos menores de 
f5 annos, prollibiu tambem a vendn de e~cra
vos em praça, istc é,. em publica exposiçüo e 
sob prégiío, estabelecendo para tal alienaç~o o 
systema de propostus mediante pr:1zo que não 
podia deixar de ser mais longo do que era d'antes 
para facilitar o ~xume aos pretendentes, desde que· 
llcou vedada a exposir~o no acto da vond~. Sendo . . . .:-

dos immoveis, resulta que s~paradamente des't~s 
c do mais que constituam os estabelecimentos 
ruraes c f:1hris têm uc ser vendidos os escravos 
que dos mesmos fa~;am pnrte: o mero e evttar 
e5te resnltudo é sujeitar á arrematação dos estabe
lecimentos ruraes e fabris quando delles rac<.~m 

, , . .. .. .' ... . . . .. 
" t. .... J.. .. 

ddas pela supracitada lei part.~ a venda judicial 
rlos escravos.Neste ponto estão aecordes o projecto 
n. :125 e o substitutivo. 

Si a disposição do art. 3. o da lei de :30 de A~osto 
de 1.833 já na época de sua puhlicaçüo poderia 
considerar-se assaz estreita e limitada, este de
feito mais sensível torna-se hoje quando a indus
tria agrícola e fabril já não é o que era ha mais de 
40 aunos; entiio conheciam-se talvez de um<l e 

...:. . ~ :\ ., . . . 

Este privilegio é de ordem e interesse publico, 
tendo por fim IJenclicitlr, não indivíduos, lll<JS a 
indu~tria da qual depende a riqueza do Estado. 
Por isso a lei que o creou prohiJJiu sua renuncia, 
salvo si a <livida provém de emprestimo contra
hido para a compra de instrumentos e qualquer 
melhoramento da fabrica, caso em que era per
mittido ao devedor renunciar ao 1Jeneficio. O pro
jecto substitutivo estende esta permissão n todos 
o;; c~sos, qualquer quo seja a natureza da ~ivida, 

' c ' 
exercida. Si o privilegio podesse renunciar-se 
no ~cto de ser contrahida a dividn, nenhuma 
mnis sel-o-hia sem a renuncia. Por bso o substitu
tivo limita a permissão ú época posterior á penho
ra, quando chegada a occasião de remir o debito 
c não podendo fazel-o de outro modo sinão dis
pondo do estabelecimento, ao proprio obrigado 
póde tJntes convir a desmembraC:io delle I) a venda 
de algumas dus respectivas partes, uma vez que fique 
logo remida a divida, do que continuar sob o o nus 
da diíidn e privado dos rendimentos de seu esta
belecimento por um tempo mais ou menos longo. 
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Sessão em 17 de Setembro de :1.879. 155 

A época a que pelo substitutivo é limitada a fa
culdade da renuncia põe o devedor a salvo da 
pressão de credor, pois que sob o abrigo da lei 
que lhe garante o privilegio da integridade, o 
devedor sómente prescindirá delle, si isto lhe . ~ . . ... -. (. . ' ' (. 

justificada se acha esta parte do substitutivo. 
Niio assim a disposição _do§ 1. • art. :1.. ", segundo 

a ual a execucão correra nas rendas do estabele-
cimento, não só quando o ~alor deste exceder o 
dobro da ii.nportancia da divida, s:não tambem 
quando não houver apparecido licitante. Pela le
gislação vigente, a execurão se realiza pelos ren
dimentos do immovel s{,mente na primeira d~
quellas hypothesis ; desde porém que a divida. 
corre~ponde tl m~is de metade do valor do immo
vel, n alien:~ção ela propriedade torna-se necessa
ria e si não ha quem a arremate, segue-se a 
adjudica~ão. _A ~ommissiio desconhece as ra~ões 

- < • 

:1.." A desmembracão do estabelecimento quando 
não houver arrematànte. · 

2. a A prohibição de adjudicl.lção ús sociedades 
de credito real sem que estas n aceitem, devenclo 
o estabelecimento ser levado de novo á praça, 
sobre nova avaliaç::io, :~té definitiva execução. 

A primeira idéa é até antinomica a m11 dos 
consideramlos que precedem ao projecto n. :1.25. 
Si o privilegio d~ i!ltegridade dos ~stabelecimen-

"' : bração desd·e que não houver arrematante. A' 
commissão parecr.- que neste ponto satisfaz ·a dis
posição do substitutivo, jú acima apreciada, per
mittindo a desmemlmtção do estabt'lecimento, m:1s 
por vontade do devedor só manifestada no acto da 
penhora ou posteriormente tl ella. 

Resb considerar a idéa de para o fim de evitar 
que âs sociedades de credito se lldjudiquem im
moveis contra a sua vontade, permittir-se que 
estes sejam de novo avaliados e levados ú praça 
até á definitiva execução. E' este o ~ssumpto de 
uma das disposi~.ões do projecto n. 125, não ndn-

ptadas no substitutivo do Sr. ministro da justiça 
e que á commissão tambem parece não estar no 
caso de ser aceita~ emborn a alguns se afigure 
tal providencia cousa indispensavel ao estabeleci-
mento d~quell~s sociedades. · 

(. ( l t:i 

taes sociedades não podem ter seus capitaes im· 
mobilisados ; é que chegada a época da amorti
zaeão do em restimo esta deve ser uma realid d 
Na verda:ie aos intuitos de taes sociedades n:ío 
convém que l1quem seus capitaes immobilisados ; 
entretanto, por mais valiosa e procedentG que essa 
razão pareçl.l, não é menos certo que, dada 1.1 ne
cessidade de procedimento judiciul pam realizar
se a amortiz:tção ou o pagamento da divida, tal 
procedimento por mais celere e privilegiado que o 
queirum tornar r...ão póde sacrificar de todo os di
reitos e os interesses do demandado. 

Segundo a le~is!ação em yig:or, á arren~atação 

' ' preço quasi nu !lo. 
. Si as socicdadeg de credito real n~o podem ter 
seus capitaes immouilis~tdos, disto não se segue 
siiliio que ao coustiluirem-sc devem em seus es
tatutos provid(·nciar para o caso em C[UC por força 
elas circumstanda~ algum inHnovcl vcn ha a ~er
lhes :tdjudicndo. 
X~ o pens;~ :1 commi,;siio ll uc e~sns societlades te

nham deixado ue cstaiJelecer·-so entre nós pelo 
suppo:;to inconveniente que se procura obviar por 
disposicão tão pum~o equitatiV•li basta notar qutl 
essas sõciedades emprestam sobre hypotheca c que 
a lei hypothecaria vigente jti. acabou com o privi
legio de integridade dos estabelecimentos ruraes e 
fabris, de modo a poderem ser desmembrados e a 
ter Jogar a arrematação por parte~, o que muito . . . . ,.. . . 

' ' pois quanto maior o valor do bem a alienar, tanto 
menor o circulo dos pretendentes. 

Além disto, já hoje pela legishwão em vigor nãc 
convindo ;i socicd:Jde a execução do immüvel hy
pothecado, poderá requerer o sequestl'o do mesmo 
para pagar-se pelas respectivas rendas, ou consti
tuindo-se deposito judicial dos fl"uctos e rendi
mentos em poder do devedor que os de:vc entre
gar, deduzidas as despezas ajustadas entre elle e 
a sociedade ou pela antichrese, immittida a socie
dade na posse do immovel para adwinistrt~l-o por.· 
si ou por outrem, até ao pagamento da annuid::~de, 
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156 Sessão em 17 de Setembro de 1879. 

dicação do immovel, j:bnais seria aceitavel a idéa 
de reduzir-se successivamenLe o valor do immovel 
até nchnr licitante, mem10 porque por mais que o 
reduzissem poderia acontecer que licitante algum 
apparecessse e assim a necessidade de fixar-se um 
limite a tal expediente tornar-se-hia intuitiva. 

Em coilclusiio : a comroissiio propõe que seja 
adoptndo o substitutivo, supprimindo o ~ 1. o do 
art. 1.0 • 

Rio, i de Setembro de :1.879.-Costn Ribeiro.-
Dr. T •. B. Espindola. 

Presto assentimento, com restricções, ao illus
trado arecer da maioriü. o inando Jela ,referen-
cia do projecto sul.Jstitutivo; entendo, porém, que 
devem ser consignados additivos no sentido : 

1.0 de ampliar-se a disposição do · 2.0 do art. H 
a e i n. , .. "'~ · e , e em o e · ,, 

os estabelecimentos ruracs e fabris, que pelo dito 
projecto passam n gozar do privilegio de integri
dade; visto como, ampliado este privilegio para os 
casos ordinnrios, é necessarío que nos de hy
potheca deixe elle de subsistir completamente, e 
para isso é insufficiente a citada disposição, que só 
se refere ás fabrica$ de :1ssucar e mineração; 

2. o de permittir·S'! ;'1s partes convencionarem 
nas escripturas de hypotlleca sobre o valor dos 

.. r • .;; • 

-Augusto 

i877.....:.N. :1.25. 
A commissão de justiça cidl : 
Considerando que o privileg·io de integridade 

dos estabelecimento~ agrícolas e fabris é de ordem 
e interesse publico ; 

Considerando que :t desmembração autorizada 
nas execuções, já pela lei de :30 de Agosto de 1833, 
art. 3. 0 , e mais latamente pela lei n. 1737 de 2(1, 
de Setembro de 186;l,,art. :l.(l.,§ 2. • ., é excepciunal c 

. em favor principalmente do credor; 
Considerando que a lei n. 1695 de 1.5 de Se

tembro de :1.869, determinando prazo diverso e 
fórma divers!l na respectiva execw;~l(:l, importa a 

~ .. : 
Considerando que esta desmembração traz in

convenientes e prejuízos !Jara o credor e para o 
devcdot·, como a cxperienci:~ tem mostrado; 

Con:;ider:mdo qur• trnz ella ainda grave damno 
ao Estado com n desorgnniz:H·ão e consequente 
rui na. de tnes estnbcl••cimentoiõ ·; 

Considerando que urg-e acudir com ~lgumas 
}lrovidencias a favor do;ste~, c no maior interesse 
de todos, sobretudo nas circumstnncias em que se 
acha a lavoura e :1 inc.lustrill do paiz ; 

Considerando, outrosim, <jUe as sociodndos tlc 
credito real, pe!a sua natureza c fins, pelo SL'U 

ajustado ou permittido ; 
Considerando a alta conveniencia publica de se 

firmar neste paiz o credito real, apenas em ensaio~ 
para bem da industria, e mais particularmente da 
industria agricola; · 

Tem a honra de submetter á deliberação desta 
augusta camara o seguint(} projecto. 

A asscmbléa geral resolve : 

fórma decretaàa na lei n. 1695 de :1.5 de Setembro 
de :1.869, sendo parte dos mesmos estabelecimentos 
os semoventes mencionados na referida lei. · 

1 nao wuver arr m::~ an e~ nem co i á 
partes a ndjudicação, terá logar a desmembração 
c demais termos. reduzido á metade aquelle prazo; 
preferido ainda então quem offerecer preço igual 
á somma dos maiores lanços. . 

Paragrapho unico. Em caso algum serão adjudi
cados os bens a sociedades de credito real, sem que 
estas aceitem. E, não convindo ellas, serão levados 
de novo á praça, sob nova avaliação, em o prazo 
menor, até definitiva excussão. 

9 o • 

seca. 

:1.879- N, 8. 
Substitutivo ao p1·ojecto n. :1.25, de :1.877, c1n 

2.:.. discussão. 

A nssembléa geral resolve : 
Art. i. o As machinas, bois cavallos e todos e 

quaesquer outros moveis semoventes, que forem 
effectiva e immediatamente empregados nos esta
belecimentos ruraes ou fabris, não poderão ser 
penhorados, nem tão pouco arrematados, sinão con
junctamcnte com os mesmos estabelecimentos. 

§ i o Si ·não houver arrematante para o estabe
leciment~ em sua integridade,· ou si .o valor ~o 

da dívida, correrá a execução nos respectivos ren
dimentos, não tendo o devedor outros bens livres. 

§ 2. o Nas execuções dos estabelecimentos .de 
que fizerem parte integrante os semoventes, de 
que trata a lei n. 1695 de 15 de Setembro de 1869, 
u alienação judicial, tanto dos estabelecimentos em 
si, como dos ditos .semoventes, se realizará pela 
fórma estabelecida na citada lei, mantido o prin
cipio da integridade. 

Art. 2. o E' licito ao devedor renunciar o favor 
uesta lei, mas tão súmente por termo assignade~,. 
em scguidn á penhora c na mesma data. · 
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Sessão em 17 de Setembro de 1879~ !57 

A renuncia, feita antes Ela penhora, em qual
quer tempo e por qualquer fórma, é nulla de pleno 
direito. 

Paragrapho unico. Fica em vigor, para as exe
cuções por dividas garantidas com hypothecas 

i ' . . - . 
lei n. 1237 de 2(1. de Setenbro de 186(1.. 

Art. a.o Reveg~das as disposições em contra-

Paço da camara dos Srs. deputados em 2 de Ja. 
neiro de 1879. - La{ayctte. _ 

Foram lidas e-apprevadas sem debateasredacções 
publicadas no Dia1·io do Parlamento, de 16 do cor
rente, sobre o meio soldo pertencente a D. Maria 
do Carmo Anderete Corrêa, e matricula dos estu
dantes Ignacio Thomaz Pessoa, Raymundo deVas
concellos e sobre o pagador da cidade do Rio 
Grande do Sul. 

RE•WERI!IIENTO • 

Requeiro que, com urgencia, se requisite do go
verno cópia do contrato de H de Março de 1851, 
celebrado com Irinêo Evangelista de Souza, e do 

• 7 

Mauá. 
Requeiro igualmente cópia das informações da

., das ao governo~ pelo então inspector da illumina
\ ção a gaz, o Dr. Antonio Paulino Limpo de Abreu 

\
em data de 20 de Junho de 187ê, e bem assim 
cópia da proposta a13resentada ao governo sobre 
a illuminação publica pela casa Kingloeffer. -
S. R.-Galdino das Neves. 

O Sr. Sera-io de Castro ela ordtm~ : 
-Sr. presidente, por esquecimento deixei de apre

. sentar na ultima sessão em que tive a palavra o 
r~querimento _que devia acompanb:~r as o_bserva-

(Lê.) 
- E' lido, apoiaào e approvado o seguinte reque
rimento: 

Requeiro que, pelo ministerio da agricultura, 
peçam-se ao governo as seguintes informações : 

Si o ministerio da agricultura expediu ordens á 
presidencia da província do Paraná para alli esta
belecer os colonos russo-allemães nos terrenos 
por elles escolhidos. 

Si essas ordens foram expedidas pelo actual res-
pectivo ministro e pelo seu antecessor. -

Sala das sessões da camara dos deputados, iO 
de Setembro de i879.-Sergio de Castro. 

O Sr. Saldanha Itlarinbo (1Jela or-dem) : 
-Sr. p:r:esidente, a falta de discussão dos projectos 

' civil, secularisação de cemiterios, e liberdade de 
cultos, tem merecido serio reparo êm todo o paiz. 

O esquecimento notavel de ma terias tão momen
tosas, o desdem que a taes projectos tem manifes
tado o governo,e a nobre maioria, não podia deixar 
de produzir profundo desgosto, dando logar a muito 
justas reclamações. 

Da província do Rio Grande do Sul me foi en
vinda a representação que ora tenho a honra de 
apresentar a esta augusta camnra assignada por 
Li~9 pessoas qualificadas, todas filiadas á maço
naria. 

Nessa representação, solicita-se como meio de 
se Jlbertarem do insupportavel despotismo eccle
siastico e da ultrajante perseguição que lhes 
movem os ultramontanos á adopção desse projectos 
e e~pecialme~te ~obre casamento civil e seculari-

o 

Requeiro a V. Ex. que mande publicar t:Jste 
documento no jornal da casa.· 

Em nome dos dignos signatarios dessa repre-
. sentação e em meu nome agradeço desde já quan
to no sentido dos meus projectos se fizer. Satis
fazendo-nos, o governo e a camara não nos farão 
favor pessoal, satisfarão sim um grande dever, 
dando ao paiz uma prova de consideração e res-
peito a suas legitimas exigencias. 

Vem á mesa e é remettida it commissão de jus
tiça civil e negocios ecclesiasticos uma represen~ 
taçã_o de diyersos membros pert~ncentes á maço-

· O Sr. Aureliano de Magalhães (pela 
o1·dem) requer para que no primeiro dia de sessão lhe 
sejam concedidos tres quartos de hora para fun
damentar um requerimento a respeito de negocios 
de sua província, quer sobre factos criminosos 
denunciados no senado, quer sobre factos a que se 
tem referido o nobre deputado pelo Amazonas : 
tem necessidade de occupar-se do assumpto, ba-

E' approvado o requerimento. 

. . , 
pedi a palavra para mandar ã mesa uma inter
pellação ao nobre presidente do conselho, ministro 
da a~ricultura, sobre a introducção no paiz de 
trabmhadores cbinezes. O nobre ministro de es
tran(l'eiros, quando discutiu o credito que foi 
votaao por esta augusta camara, obtendo !20:000~ 
para a missão especial á China, declarou que um 
dos fins desse credito era a introducção de traba
lhadores chins. Eu interpello ao-nobre ministro 
da agricultura sobre o modo e as condições nas 
quaes pretende fazer o governo esta introducção 
de chins, ponto que, como a camara deve reco
nhecer, não foi discutido quando se tratou do 
credito do ministerio de estrangeiros. 

Esta questão de trabalho dos asiaticos é uma 
uestã? dupla ; por ~m lado se prende á interesses 

ás relações gue se vão 'estabelecer entre o Brazil e 
o Imperio Chinez. O immigrante que se pretende 
introduzir, si por um lado é trabalhador, por ou
tro lado é subdito de um paiz estrangeiro, e as 
questões que se suscitarem sobre o sorte desses 
estrangeiros entre nós devem correr por conta do 
ministro de estrangeiros ; entretanto sendo G no
bre ministro da ag-ricultura o presidente do con
selho, e portanto duector de marcha do ministerio, 
entendi que collocava minha interpellação sobre 
uma base mais larga dirigindo a S. Ex. a mesma 
interpellação. · 
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Sessão em 17 de Setembr<;> de 1.8iS. 

Vem á mesa c é lida a seguinte 
INTEBPELLAÇÀO. 

Tendo o ministro de estrangeiros· obtido desta 
canwra um credito de 120:000;S para as despezas de 

a 7 a o • 

o.; I (. ) . 

dos fins dessa missão é a introducção em nosso 
paiz de traballwdores chins, interpeHo ao ministro 
da 3"Ticn:ltura e obras mblicas sobre o modo 
})Cio qua pretende o governo fnzer essa ncqui ~ 
sicão de trabalhadores. · 

-Paço da .. camara dos deputados, em 17 de Se
tembro de 1879.-Jllanoel Ped1·o. 

O Sr. l\loreira de Barros (ministro 
de estmngei,-os) :-Sr. presidente, o nobre depu
tado ;1presentou uma interpellaç5o ao Sr. mi
nistro da agricultura. Ntio sei si S. Ex. se sntis-

. fará com ~ r~sposta que e!-1 lhe possa dar. Si 

dlçõés" em que o governo pretende facilitar a 
vind~ de immigrnntes chinezes para o Brazil, po~so 
sa tisf::tze !-o immedia ta mente. 

O SR. 1Lo\.NOEL PEDRO :-Dá licenca? V. Ex. 
quando discutiu o seu credito, declarou que este 
assum to não com etia ao ministerio de estran-

onerar os corres publicas com outras despezas além 
das da missão (apoiados); o mais fica inteiramente 
ás emprezas particulares. - · 

Si o nobre deputado não ficttr satisfeito com es
tas explicações, Sr .. presidente, V. Ex. dará á in~ - .. · .. 

< ' -

< o 
geuos. não da do nobre ministro da agricultura. 

O SR. MoREIRA DE BARROs (ministro de estran- ( fla out1·os apcwtes.) 
· gei1·os) :-Desculpe; eu disse que as questões _da 
immigraçtio sendo reguladas por aquelle min1s- O Sr. Joaquim Nabuco: - (pela 

. terio, nas discussões· Õ.as materias daquella pasta ordem) :-Sr. presidente, peço desculpn a V. Ex. 
tinha mais cabimento: mas as discuti então e de ter pedido a palavra pela ordem. E~ suppunha 
estou prompto a discutil-as agora. Si o nobre que a interpellação do meu honrado amigo, depu-
-deputado deseja, posso fazel-o immediatamente. tudo pela Pnrahybn, não tinha sido aceitn por 

, • > • E .· ~- 1 . , 1 V. Ex.; mas desde que elle acaba de commu-
0- SR. 1\I.-\:so_EL _l~DRO.- m pnn~cJro ogm n, 0 :nicar-me ue foi aceita nndn tenho a dizer. 

lho por V .Ex., subslituição abusi~a. V.Ex. já ÚÍm O ~r.. ZAliA: -A tanto não chega o poder do 
substituído o nobre presidente do conselho mais prestdcnte. . 
de uma vez ; mas nós o ueremos a ui. O SR. JoA )Ul~I NAnuco : - Eu Jensei c ue a 

questão era a seguinte : que, em virtude da soli-
0 Sr.. MoREm.\. DE BARROs (ministro de estrm~- dariedadc ministerial c do governo de gabinete, 

geiros):- E' uma preferencia contra a qual nada se pretendia que. desde que um ministro se decla
tenho qut: oppur, porque ·realmente o nobre de· rasse prompto pàra responder a um:1 interp_el!a
put<tdo tem na resposta do nobre -presidente do çüo dirigiua a qualquer dos seus· colleg:1s, essa m
conselho niio só mai~ autoridade, como ainda por terpellac;üo devia ser immediatamente discutida 
que será m;)is bem elueidado nas suas cluyidas por ( Contestações). Então eu quizer::1 dizer que, como 
el!e do que por mim. · 0 nobre ministro de estrnngeiros varias vezes de-

Mas, como o governo é solidario como os nobre~ clarou que teriamos occasiiio de discutir a ques
deputados m'o- disseram quando lhes apresentei tão chiueza com 0 nobre mini:stro da agricultura, 
uma observação d0 ordem uos nosso:> debates a por cuja pastn, dis~e s. Ex:., corria propriamente 
este respeito, eu me permitta dizer-lhe em todo o 0 prahlenw dessa immigração, e não se offerecen
caso que o governo no tratado com a China pre- do na or:lem dos nossos trabalhos nenhuma occa
tende ~ômente facilitar a immigração de trabalha- sitio proxima de vir o nobre presidente do couse-
clores daquellc paiz para este. e nesta em1)rehen- 11 1 r - w a es a c;1ma a .... dimento tem em vista remover as diffi.culdades 
que, em sua execução, encontrou um de(;.reto j:í 
ex )edido em -187 ara .:: 1 

O Sn. 1\L\:xoEL PEDRO : -Até ahi nós sabemos. 
O Sn. MonEmA DE BAnnos (ministro de I'Stran

geiros) : - O governo não peetende envolver-se 
propriamente no que diz respeito aos contratos, 
nem no que respeita ú conducção desses indivíduos 
para o Brazil ; pretende simplesmente remover os: 
emhnraços que possa oppõr o g-m'el'no cJJinez it 
sahida dos seus subditos daquelle Imperio, e deixa 
o mais á iniciativa pnrticular. 

Em conclusão, o governo (supponho que o no
bre deputado quer saber di:::to) não pretende 

o Su. JoAQUiiii NADuco: - ... não era. de estr<t· 
nhar que a oppo::ição procurasse crear· uma occ~
si5o para o nobre presidente do conselho VJr 
discutir e esclarecer as . duvidas que h a sobre n 
introduc.ção de trabalhadores asiaticos ... 

. O Sn. MonEnu DE BARRos (ministro de estran
geiros) :-Eu d:sse que .ne:::sa occasião não seria 
opportuna a discus:::ão, mas não fugi a elln e res
pondi. 

(Ifa out1'os apartes e o Sr. presidente 1·eclama 
attenção.) -
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O SR. PnESIDE::!ITE :-0 direito de interpellação 
é muito pleno (apoiados); por coll5equencia, como 
presidente dn camarn, eu não podia, não tinha 
autoridade para negar este direito no nobre depu
tado. 

O Sn. l\IoRElRA DE BARROS (ministro de est1·an-
geiros) :-Nem eu o contestei. 

O Sn. MAn.Tur Fn.Axcrsco :-Nem ninrrucm ne-
diu isso. 

O Sn. PnESIDE:STE :-Não; ca respondo ús OD· 
servaçues do nobre deputado por Pernambuco. 

O Sn. JoAQUm N.\Buco :-Mas .iá pedi flesculpa 
de tel-as feito, por haver comprehendido mal a 
questão. 

O Sr. H~·gino Silva (pelct otdem):- Sr. 
presidente, a deputaç:'io de l\Iinas niio pó de conti ~ 

·U r::t ' > • • 'r •• 

entre essa provin'cia e a i:J.e Goyaz continue sem 
discussão e decisão, ao p:.1sso que a de l\Iinas conti
núa a pagar impo~tos á de Goyaz no valor de 30 

_I· • f) l 

O Su. Fn.<~..Nç.-1.:- E querem desfalcar a pru
vincitl de Goyaz de tod;1 essa renda provincial. 

Q Sn . .HYGINO SILVA:- Temos por vezes recla
mado ; e, si não insistimos expressamente mais 
vezes, é porque temos a felicidade de ver a 
camnra presidida por nm mineiro ttio distincto 
como Y. Ex .... 

O'Sn: ÜL:EGAIUO:-Tal é a iniquidade da me
dida, que uão ha quem queira carregar com a res
ponsabiliclade dei la. 

porque dispõe de recursos para isso. 
Nós niio podemos continuar nesta condescen

tlencia ; queremos ver a questão decidida. Temos 
pedido por vezes a V. Ex. e á mesa para dar o 
projeeto para ordem Llo dia. Eis o que faço agora 
expres:;nmeute, repelindo o que disse ha tres ou 
quntro dias o nobre deputado por Mina~. que fez 
igual reclamação. · 

O Sr. Cesario Alviln (:Lo secl'etario):
Sr. l'residente, devo informar ao meu honrudo 
comprovinci::mo que a mesa niio se tem descui
dado de attender nas ordens do diu os projectos 
de- importancia. 

Si o relativo a divisas entre a nossu província 
e a de Goyaz não tem sido por emquanto discu
tido é_ ~or ue te1~1 sido forçoso attender a out~os 

dos). 
Tenho dndo provns, desde a p::1ss:1da legislatura, 

ue que . muito me merece a causa da nossa pro
víncia, empenhada nesta questão, dn qunl ~e não 
descuid:t nenhum dos representantes de l\Iinas. 
(Apoiados da deputação mineira.) · 

Não lw muitos dias ainda, que a nossns justas 
observações, rejeitou a camtlra um requerimento 
tendente a udiar indefinidamente a solução deste 
assumpto, que tanto interessa á província de l\IintJs. 

Pretender-se, como pretendinm, que nada deci
dissimos sem o exame de uma commissão de en-

genheiros, equivalia a um adiamento indefinido, 
sinão eterno, da questão ( A.poiados da deputacão 
mineira.) • 

O Sn. ÜLEGARIO :-Niio apoiado. 
. - :;,,, e ll·UOS 

esta augusta camara, e rejeitou tal requerimento. 
O meu honrado comprovinciano achava-se então 

ausente da côrte c o r i~s · <• 

se passou, pelo que parece pôr em duvida o zelo 
· do nobre presidente c o meu, mineiros tão soli

citas como os que mais o siío ( Apoiados da depu
tação minei1·a. ) 

PlU!IIEllU PARTE DA OI:D:E:\1 DO IHA. 

Entra em discussão e é approvado sem debate o 
parecer n. 2a B, relativo i1 duplicata. dn eleição 
da pnrochia da Villa tle Breves, na provincia do 
Par:í · a .;;' · • 3 • 

Entra em 3.a discussiio e ·é approvado sem de
bate o projecto n. 271, autorizando o governo a 
rendmittir uo quadro effectivo do corpo de saude 
o 1.0 cirurgião reformado Dr. Florencio Francisco· 
Gonçalves.- E' remettido á commissão de re-
dacção. · 

Entra em 3., discussão o pro.iecto n. 292, conce
dendo um anuo de licença ao juiz de direito Fran
cisco Clementino de Vasconcellos. 

con-

E' o governo tamlJem autorizado a conceder ao 
JUiz de direito da comarca de Camaragibe, pro
víncia das Alagütts, bacharel Augusto Carlos de AI
meicla e Albuquerque, um anno de licença, com o 
respectivo ordenado, para tratar de sua saude 
onde lhe convie"r.- S .• R:-Jfanoel Carlos. · 

Igual faYor ao desembargador. presid('nte da 
relação de Belem, Vicente Alves de Paula Pessoa. 
- S. R.-:- Libemto Barroso. 

Encerrada a discussão e posto a Yotos o pro
Jeeto e as emendas, são approvadns e remettidas 
á commissão de redacção. 

O Sn. BuLCÃO l)ede.que, invertendo-se a ordem 
do dia, seja pre~e_rid~ para a discussão o projecto 

Posto a votos o requerimento, é approvado. 
Entra, portanto, em discussão o projecto n. i83 A. 
Vem á mesa, silo lidns, npoiadas e entram con-

juntamente em discussi:ío as seguintQs 

E)IENDAS. 

No art. 2. o ~ 4:." : 
Depois das palavras- garnntia de juros-acres- . 

cente-se-e amortização.-B~wrque de Macedo.
Barros Pimentel. 
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Art. 2.o § 2. 0 n. i: 
Em Jogar de- Na côrte, com um capital não 

excedente a 20.000:000;S- dig~-se-Na cõrte, com 
um capital não excedente a :15.000:000$060. 

Em S. Paulo, com um capital não excedente a 
5.000:0006000. . 

q-

Bum·que de l'riacedo.-Barl'os.Pimentel. 
Supprima-se o§ 2. 0 do art. 2. 0-Monte. 

O Sr. lUonte:- Sr. presidente, reputõ o 
projecto em discussão como um começo do cum
primento da palavra do governo com relação aos 
auxílios á lavoura, palavra empenhada no par la
mento e perante o paiz pelo Sr. presidente do con
selho, e se!Jada pela falia do throno com que foi 
aberta a 2." sessão le~rislativa. 

A questão da lavoura, si bem que de conhecida 
solucão, é complexa, e todas as necessidades de 
momento de~sa principa~ fo~te da riqueza pu~lica, 

duvidas por estes levantadas, só posso ter louvores 
para o patriotismo da honrada commissão de fa
zenda, pelo real e relevante serviço que assim 
prestou ao paiz. 

Com relação, Jlorém, ao art. 2. o do projecto, 
permr rr-mc- a a 1 us re comm1ssao, que evan e 
algumas objecções suggeridas pelo estudo attento 
que fiz dos se~s diversos paragraphos ~m con~ 

Como depois da confecção desta lei e das pro
postas de l\lr. Fremy são passados quatro annos, e 
seja possível que tenham sido distrahidos para 
outros fins os capitacs com que Mr. Fremy e seus 
companheiros contavam pocler estabelecer entre 
nós o banco de credito real, é obvio o pensamento 
que inspirou a commissão na confecção do art. 2. o 
do projecto, o qual passo a ler para melhor com
prehensão dos argumentos que terei de produzir 
(lê): 

• Art. 2. o Decorrido um anuo da data da pro
mulgação da presente lei, e no caso de se mallo
grarem quacsqu~r tentàtivas feitas pelo l?overno 

( ' .I ' 

problema de capital a fornecer-lhe, que mira o nas condições do art. L0 §i.<> da lei n. 2687 de 6 
projecto. de Novembro de :1.875, o mesmo governo fica au-

0 n-overno Jelo orn-ão autorizado do Sr. resi- torizado a conceder a n-arantia e · o de 6 o ao 
dente do conselho, tem-no reconhecido, decla- anno c a nmortização de letras hypotbecarias que 
rando a lavoura carecedora de capitaes, de braços · se emittirem no Imperio, ás companhias que se 
e de ensino pratico c tbeorico. proponham fundar bancos de credito real com 
· Assim, passando a occupar-me do projecto em circumscl'ipção limitada, sob as seguintes clau
discussão, o qual considero como começo do em· sulas : 
prehendimento que se tem em vista de prestar § 1.o o total do capital social, por cujas emissões 
auxilio directo c efficaz ú lavoura, permittir-me-ha o Estado assumir a responsabilidade, 11ão excederá 
:t camara que emitta o meu juizo sobre ns outrns de 50.000:000~Jpara todos os bancos. 
providencias de que se julga carecedora a mesma 
lavoura, e ~obre medidas que convém tom:1r para § 2.o Os bancos serão fundados: . . . . . ~ 

de que está ameaçada. 
O projecto em discussão, elaborado pela hon-

mmissã de faz da 1 m em ·i· s 
art. Lu, autorizar o governo a acquh~sce1· a todas as 
objecções que foram levantadas contra a execução 
da lei n. 2687 de 6 de Novembro de :1875, por um 
grupo importante de capitalist:.Js, á testa dos quaes 
acha -se l\Ir. Fremy •. um dos directores do C1·cdit 
{oncier em França, inspirado c aconselhado pelo 
eminente jurisconsulto 1\fr. Josseau. 

Sobre esse artigo do projecto nenhuma objecção 
tenho a levantar: as clausulas que elle consagra 
consultam as conveniencias do Estado, dos capi
talistas e da lavoura, sem novos sacrificios para os 
cofres publicos, sacrificios que, quando precisos, 
deveramos supportar,porque a todo transe convém 
proporcionar a lavoura estabelecimentos em que 
possa haver dinheiro a longo prazo e a juro modico, 
visto como é esse o unico meio de que dispomos para 
levantar . nossas finanças do abatimento a que 

,_, • r ,. i 
riqueza publica, rejuvenecida com os elementos 
que lhe proporciona o capital para [1ugmentar a 
producção e melhorar o producto, póde operar a 
. transformação de a renda do Estado augmentar 
eDl vez de decrescer. 

No conceito dos estadistas, liberaes e conserva
dores, que cooperaram para a confeccão da lei de 6 
de Novembro de 1.875, é no seu vastó plano que se 
deve encontrar a solução do problema de capital 
para a luvoura ; dessa opinião não dcstôa a dos 
capitalistas francezes e a de l\fr. Josseau · sol
vidas, pois, como são pelo art. :U do projecto as 

3.0 Em Pemàmbucõ,' 'c6B:i Üm 
capital não excedente a ..•...• 

~.·No Maranhão, idem ........ . 
5.• No Hio Grande do Sul, idem. 

20.000:000$000 

:1.0.000:000$000 
5.000:000~000 
5.000:000~000 

§ 3. o Aos b:mcos de circumscripção limitada serão 
applicavcis, no que fôr cabivel, as disposições da 
lei n. 2687 de 6 de Novembro de !875. 

§ rr:.o As annuidades e a garantia de juros pa
gar-se-hão em moeda corrente do paiz. Os em
prestimos serão feitos nesta especie ou em letras 
hypothecarias, conforme prescreve a legislação 
vigente. • 

Antes de tudo devo dizer á camara que, desde 
que os c.apitalistas, pelo orgão de Mr. Josseau, 
declaram ser o juro de 5%, garantido pela lei de 
6. de Novembro, suffi~ien~e para remunerar~ ca-

o o 
um banco· no Brazil, não me inspira o receio, sol-
vidas como ficam pelo art. :1.. o do projecto as du
vidas dos capitalistas, de não encontrarmos capi
taes no estrangeiro: é sobido que só no Banco de 
França ha mais de um milhar de milhões em dis
ponibilidade, e que em quasi todas as praças im
portantes da Europa regorgitam capitaes que pro
curam emprego seguro e bem remunerado. 

Não obstante, em meu conceito, muito avisada
mente andou a commissão, prevenindo a hypo
these de um mallogro de negociações para obten
ção do capital estrangeiro, e autorizando a funda-
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Sessão em 17 de Setembro de 18 7 9 . ·161 

mim parece obvio que o governo fica com n fncul- · 
dade de incorporar_ esses bancos a um banco geral, 
e nenhuma observação tenho a fazer. 

1\Ias me quer parecer que a illustre commissão 
pensa que esses bancos só pódem ser de ciréum
scripção limitada, e nesse caso é evidente que o 
~ :3. 0 do art. 2." do projecto faz duvida para n 
execução do mesmo projecto, quando convertido 
em lei, e 1Jem nssim que ficn introduzida uma 
innovaçiio sem fundamento plausivol, no J3hlllo da 
et e /;). 

Outra innovaçi:io feita á lei de i8íi:i consiste na 
d_t-signação, ~elo poder legislativo, do_ Jogar e!l~ 

< • 

deíx:l essa fnculdnde no governo, o projecto desi
g-na desde logo a côrte, a Bahin, Pernamlmco, 
l\Iaranhão e Hío Grande do Sul. Segundo a lei, si 
inspirassem conl1ança aos capitaes os recursos do 
Parâ, dns AlagOas, de Sergipe ou ele outra rro
Yíncia, podia ser autorizada a incorporução de um 
banco em qualqu·~r dessas locali.dadcs ; seg-undo o 
projecto os capitacs só podem installar-se em 
localidatles préviamente ussignaladas. Ou essas 
localidades são as mais proprias e unicas babeis 
para nellt~s estabelecerem-se os bancos e o corpo 
legislativo deve estar certo de que de preferencia 
os capitaes tetão de procurai-as, ou não o são e 
não deve pôr peias á direcção natural dos capitaes 
na procura dos seus commodos, isto é, de guran
tia e estabilidade. 

" mira com o projecto em discussão, é qne o capital 
pó de manifestar, suas tendencias. Ao governo, pois, 
é que cabe apreciar, na execução da lei, as con
veniencias para a designação das localidades em 
que devem ser estabelecidos os bancos, jul~ando 
das propostas dos capitalistas e das precisões das 
localidades . que elles se propoem a su_pprir. 

No meu conceito é incontestavel a competencia 
especial do governo para o caso, sendo, como é, 
certo que s5 elle póde julgar com conhecimento 
de c:msa; vü:to como as razões que podem aconse
lhar a pref~rencia destas ou daquellas localidades 

A. 2i. -TOl!O V. . 

para estabelecimento do~ bancos s,j hão U.e appa
recer depois da promulgação da lei, seg11udo a 
tendenciu manifestada pelos capitae3. 

0 SR. BULCÃO dá um aparte. 

para o Rio Grande. , · 
No que res[leit" ú designação prévia ,Jo mnximo 

do capital para cada um dos bancüs, tambem em 
meu humilde parecer não foi bem ari~ad:.1 a nobre 
com missão. 

Os capitalistns que se propnzercm f11ndar ban· 
co em ::liguma das circumscripções tcn'itoriaos a:;
signaladas no projecto, jâ porqne não pt,;:;sãm con
gregar capitaes :tté ao maximo t:rxado, já porque 
julguem que a lavom·a da circumscripçiTo não púde 
proporcionar lucro ao maxim0 do cap !tal, -r:1odem 
com razão só prüpôr-se fundar o banco com um 
capital muito abaixo do maximo. · · 

Por outro lado, outros capitalistas, dispondo de 
capitaos superiores ao mnximo taxado para outras 
circumscripcões, e reputando que a l:rvüurt~ des5as 
circumscripções póde proporcionar lum.) no cnpi-
a superror ao maxtmo, po em qucrt:r, ma:; es ao 

inllibidos de realizar a fundação dos bancos com 
capitae~ além do maximo, do que com certeza re
sultaria maior auxílio á lavour<1. 

No meu pensar a commissão devia limitar"se a 
estatuir, como·fez, o maximo de 50 mil contos para 
todos os bancos, deixando <W govern-o a determi
nação do quantum de capital para cada um delles. 

Acresce que o modo por que a com missão. faz a 
distribuição do capital pelos bancos é manifesta
mente de.;igual, conc~dendo ao do Rfo-Grande do 
Sul 5 mil contos, e igual somma ao do l\Iaranhão, 
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!62 Sessão em 17 de Setembro de 1879. 

quando provavelmente terá de correr por conta 
deste ultimo o supprimento ás províncias do Ama
zonas, Para, Ceará e Piauhy. 

Não deve deixar de merecer reparo igualmente 
que, sendo ? m.aximo do. capital, para todos os 

' ' guma das circamscripções se funde um bnnco com 
capital inferior ao maximo para elln taxado, ntio 
se reencherá- o cn itnl de 50 mil contos mas o 
governo, fica inhibido pelo projecto, de autorizar o 
estabelecimento de bancos, com as sobras dos que 
se fundarem com capital inferior ao maximo, nas 
outras províncias do Imperio, que niio são con
templadas no projecto, e para as quaes póde bem 
acontecer que amuam os capitaes. 

Sr. presidente, a questão do capiLnl é de ma
xima import:mcia para toda a lavoura, especial
mente a da canna. Nesse ponto discordo profun
da~e!J.Le da opinião do Sr. pr~sidente do conselho, 

' , 
transformaç<io porque ella precisa de11assar, como, 
em regrn, ella se opera em terrenos pouco nciden
tados, que f<lcilmente podem ~er sulr3dos pelo 
aradú, convenho em que dem:mde menos capitacs 
do que a do c:t fé, por exemplo; nws sendo comple
mento es:;encial dessa cultura o empreg·o de 3ppa
relhos, e estando reconhecido que sem clles, e dos 
mais aperfeiçoados, niio ho lutar com o produclo 
simi!ar de outros p3izcs, c<1pital e muito gl'nndc c: 

abatimento em que jnz (Apoiados). 
A lei de 18i5 reconheceu a procedencia dessas 

idéas decretando auxilio especial parn ::t runda\.'iio 
o -~ l ' l \. ' . • z ··~ -; 

se tem podido est[tiJelecer, ni:to obstnnte a garantia 
do juro de i "/o. · 

E é para lamentar que a honrada commissilo de 
fazenda, cogitando, pelo projecto em di~cus~iio, 
dos meios de tomar exequivel a lei de 18í5, o!Yi
dasse inquerit· dos motivos porque, não obstante a 
garanti<! do juro, os concessionarios de engenhos 
centraes não têm logrado organizar companhia e 
levantar ca[Jitaes, e não tenha ii1cluido no seu 
projecro algnma providencia pm·a que ncstn parte, 
porventura a mais importtmte para a lavoura do 
norte, não fique lettra morta a lei de 1.8i5. 

Em minha humilde opinião, c nesse sentido terei 
a honra de apresentat· uma emenda ao projccto, o 
capital estrangeiro não immig-ra para o Brazil,nfim 
de empregar-se nas empt·ezas de engenhos ccn-

, , ·q ã ê1 0 a I i . ' I' O, IZ-SC, 
que essas emprezas proporcionam lucros certos c 
fabulosos, que nellas mesmo encontra o capital ::t 
maior garantia, e que, portanto, não é por f<1l ta de 
garantia que elle deixa de immigrar. Entendemos 
que (3Sta argumentação envolve uma petição de 
principio. Na verdade, sendo contra os pl'incipios 
economicos que o capital evite empreg<1r-se em 
em prezas de lucros certos e grandes, o que h a á 
concluir é que o cJ.pital estrangeiro não tem como 
averiguadas esta certeza c quantidade de lucros. 

Nessa emergencia, em que pezc aos impugna dores 
dos auxilios directos á lavoura, direi francamente 

a unica medida a tomar é garantir ao capital o juro 
e a amortização . 

O Sn. ARAGÃO Bl5LCÃo:-E além da garantia da 
amor!ização do capital e do juro, o modo de fazer 
effectnro o 3"'amento deste. 

o SR. l\IONTE :-Si bem que o JUro de 7 °/n seja 
verdadeir:l uzura para o capital estrangeiro, que 
está habituado ao ·nro de 5o o devemos nos con.: · 
vencer de que nunca será estimulo para que o 
mesmo capital immigre,si não dermos garantia para 
sua <1mortiza~ão. 

E porque recusar essa garantia? Si queremos 
fazer as couzas seriamente devemos ser sinceros e 
francos. Ou acreditamos no ex.ito dos engenhos 
centraes e que ellcs serão o salvaterio da lavoura 
da canna, ou não. No 1.0 caso não tem razão fun
dada a recu~a de garantia, porque tal garantia 
serüt nomitwl , nunca oneraria o Estado ; no 

... ~ - . . . ~ . 
..,., ' ' .. c ' • ' 

si podem sobrevir prejuízos é de justiça que seja-
mos nós quem acarretamos com elles, porque é o 
1aiz ue tem a 1er:; lecliva de m;:ior lucro · 1 
na prosperidade tla lavoura, lucro no acrescimo 
das rendas publicas. 

O C<1pila! estran::_;-eiro tem razão; qu~m o procura, 
... . ;:,(. (. . - ' ' 

a vir empregar-se em aparelhos para umn lavoura 
qne jn em :1batimento, e que nem 5 o lo d:i de juro. 
como jndieiosamente se tem dito nesta cas:•, sení 
se o gara ntil·, é não querer que elle ven l1a. 

O nosso ministro em Londres do modo o mais 
expre$SO jú sign ilicou ao governo que em balde se 
tentarú o levantamento de capitaes no estrangeiro, 
para estrndas de ferro, só com a garantitt do juro, 
sem a g<"~ranli:1 do capital. I~so que se dá com as 
estr:.Hh1s de ferro em n·e«o h·1 it a · 
dos c:1pitaes, tem todu :1pplienção aos engenhes 
centraes. Si niio garantirmos o cnpilal nunca o te
remos. O go~·erno si níi? aceitar a quest~o nestes 

• ' l. 11. tt(. ( t 

Jlital, faz, no meu conceito, confi,-são implicita de 
que ni:1o qnct· os engenhos cent1·acs. 

E nessa hypothese, logo que o cambio suba, te
remos occ[1Siiio de te~temunliar ainda uma yez o 
deploravel phenomeno que já tive occasião de de
nunciar nesta casa, de que muitos lavradores de 
canna, qn<lnlo mais procluzem maior prejuizo tem, 
visto como, estando o cambio ao par, poucas vezes 
o preço do <Jssucar cobre os gastos da producção. 

Esta minha proposição causou estr:mheza ao 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que disse não 
comprehendcr como rra possivel que n lavoura 
quanto mais lH'O'luzisse menos i?iteresse tivesse. 

Na verdade, niio se comprehende quo quem mais 
produz menos interesse tenha, por que se produz 
10 e tem interesse na razão de 2, produzindo 20 
erú in eressc: na razii ( . is e. rá i cresse 

maiof; mas comprehcnde-se~ e foi -a verdade que 
enunciei, que quanto mais produz maior p1·e}uizo 
tem. i5tü é: si a dcspez3 a fazer com certa quanti~ 
dadé de canna para oroduzir uma arroba de assu
ear for superior em· 100 rs. por exemplo, ao preço 
liquido que o assucar encontra no mercado, o 
lavr3dor que produzir mil arrobas de assucar 
terá o prejuízo de 100~. e o que produzir duas 
mil arrobas perdf'rú 200;$, terá p1·ejuizo sem 
duvida maior (Apartt:s). Esse facto, asseguro 
aos nobres deputados, tem se dado por mais 
de uma vez em minha província, e sido .Jbser-
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Sessão em t7 de Setembro de i879. f63 

vado por alguns lavradores intelligentes, que 
tem cuidadosamente calcul:~do os g-ustos feitos com 
a produção do assucar, comparundo-os como preço 
que elle te.n no mercado, dt!pois de deduzidas todas 
a~ despezas de transporte, CO}llmissões etc. Coin-

.. .. ~ 

O Sn. MoNTE :-E', e vou demonstrai-o a V. 
Ex. invocando a autoridade das paluvras do Sr. 

. l10 . 

cusaveis. 
O honrado Sr. presidente do conselho disse que 

da. canna róde-se ext~'<thil' :18 "lo e mais de ma-
l_ ( ' ~ ' !S .. ' 

não êxtruhimos nem 6 %. Vê V. Ex. que a pro· 
porção é de 6 pat·a 18. Entretanto pnra t~proxi· 

• ~ ê.),l• O"''Í 

a proporção de 5 para i O, isto é, que com os pro· 
cessas aetuaes extrahimos da canna 5°/., de ma· 
teria sacharina e com os ~~parelhos aperfeiçoados 
extrahiremos 10 "/o. Nesta llypothese, com 1.00 
arroba:; de canna qne actuolmente produzem 5 
arrobas de assucar ou 1.0$, venuido o assucar, 
á 2~ por arroba, teremos com os aparelhos oper
feiçoados iO arrobas de assucar, ou 20~000. 

~Ias, como é snbido que o ~ssucar manipnlarlo 
nos en""enhos centraes alcan :J. )ela sua melhoria 
de qualidade, mais mil e tantos réis no preço de cada 
arroba, é claro que em vez de 201~, será 30~, o 
preço ?~s iO arrobns de assucar, é evidente, e~u 

. , 
produzem lO,$, produziruo :30$, com os nparelhos 
aperfeiçoados. Nestas condit:;ues é manifesto que 
se torna impossível competirmos com os nossos 
rivaes em }lroducto similar, que dispõem dos 
aparelhos aperfeiçoados ; clles produzem maior 
quantidade de agsucar do que nó~, com a mesma 
quantidade de materia prima ; podem, por isso, 
receber pelo genero menor preço e ainda auferir 
maior lucro do que nós; é tambem manifesto que 
só quando o cambio está baixo, isto é, quando os 
exportadores dão maior preço pelo assucar, para 
remettel-o pnra o estrangeiro em vez de ouro que 
teriam de comprar maito caro, é que o nosso 
lavrador de canna aufere algum lucro. · 

Quando os nossos rivaes não dispunham de 
aparelhos superiores aos nossos e o cultivo da 

;-- ;"" . . 
riamos com elles aos mercados ew·opeus e im
punhamos, nós e elles, o preço aos consummidores, 
preço que era sufficiente para cobrir os gastos da 
produção e proporcionar lucro aos lavradores ; 
hoje, porém, que elles adiantaram-se e que pro
duzem o duplo do que produzimos com: a mesma 
quantidade de materia prima, o preço de que care
cem para ter lucro e cobrir os gastos da produção é 
muito inferior ao de outr'ora; mas nós que temos 
permanecido estacionarias, que não podemos im
pôr o preço antigo, que somos forçados a aceitar o 
actual, estamos em pessimas condições, porque 

esse preço actual não remunera a nossa lavoura_, 
niio lhe dá lucro e muitas vezes não chega para 
cobrir os gastos da produção. 
. Nos tempos em que eramos iguacs aos nossos 

rtvae~ e que o a~sucar bruto vend!a~se po! 3 e 
' 4 .. ~ ' 

restos no norte, o que prova que a lavoura da 
canna, em condições normaes, é uma das mais 
remuneradora ~ · c · -
punham de dinheiro, e como era naturul, viviam 
como abastados. Mas, isso passou, e vivem hoje 
com a maior parcimonia, e não são dissipadores, 
com~ se. diz ( Apoir:..dos). Não conheço, em minha 
provmcw, lavradores que tenham luxo; em regra 
elles passam mal, passam peior; muito peior do 
que pequenos fazendeiros do sul (Apoiados). 

. O. Sn. BAnÃo HoME~I DE MELLO :-A accusação é 
mteuamente infundada quanto aos lavradores do 
nort ·o 

O Sr.. MoNTE:-Apoiado; mas os do sul como a 
lavoura remunera-os muis, passam sempre melhor. 

. n ,, E LB UER U :-
quando se quet· dar noticia da importnncia de um 
homem, se diz : -é senhor de engenho. 

em vez de dissipadores elles siio probidosos, por 
que sem probidade não teriam importancia. 

O Sn. BuLcÃo:-Apoiado, e a prova está na li-
quidação de muitos estabelecimentos bancarias. 

O Sn. lVfoN"i'E:- Sr. presidente, niio me tendo 
sido dada a palana quando se discutiram os 
orçamentos nesta c:Jsa, por se haverem encerrado 
as discussões antes de chegar a minha vez, per-

• • r • • , -
. .. . ' 

cintamente, algumas idéas que pretendia emiltir 
com relaçtío ;1 mediLlas contidas no orçamento, e 
que affecte~m mui directamente a lavoura. 

A aboli0iío completa do imposto de exportução 
sobre o assucar, quando muito sua limitação a 
meio por cento à titulo de expediente, e como ele
mento li:ll'a a cslatistica (apuiados), é medida ur
gentemente reclamada pela lavoura da canna e 
que niío póde ser demorada, attentos os temíveis 
riYaes que a. :Jssoberbam. E' o auxilio mais prompto 
que se póde prestar a esta lavoura. 

A ameara do imposto territorial sobre os ter
renos incllltos que se acharem á margem das es
tradas de rodagem, de ferro c dos rios navegaveis 
a vapor, precisa tambem de desapparecer de nossa 
lei. A lavourn, que justamente acha-se em certa 
condição de prosperidade, e tem podido lutar com 
a crise, é a que está situada á margem dessas 
estradas e desses rios, e a que dispõe de terrenos 
incultos terras descancadas de ue a rovei-
tam-se os lavradores para cultivar, quando as cu
tivadas já produzem pouco. Lançar o imposto 
territorial sobre estas terras é não querer ter 
lavoura alguma em estado. de prosperidade, é 
matar todo elemento de vida de que dispõe a nossa 
agricultura. 

Ao em vez do que se pratica na Europa, onde 
a terra é pouca, relativamente á população, e ca
ríssima, e onde se despende grandes cabedaes com 
o amanho e adubo dos terrenos, a lavoura do 
Brazil, si fõr sensata, por muitos annos _ainda ha 
dE: adaptar a cultura extensiva. · 
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l6fi. Sessão em 17 de Setembro de 1879. 

Hoje o Jnvrador no Brazil que precisa de um 
kilomctro Je terreno para sua cultura ordinaria 
possue rtuatro kilometros,.e conta nelles a garantia 
de ter tarras sernpr·e. adubadas, porque, quando 
uma estft c~msada, passa n plantar em oatra ; mas si 

• ~ • "' 1 ... , ,.';"" 

dus terras :10 Estado,' ou ã pagar a'tiLulo de i~n
posto os adubos que tem reservado para sua lt.l· 
v-oura. ( ue siío estas terras incultas c ue ossue 
contíguas às que cultiva. Pelo imposto pretenae-se 

- forçar a lavoura a operar a transição da cultura 
exten~i v a pura a intensiva, mas quem I ucra com 
isso? Xing-uem, todos perdem, perde o Estado e 
arruí.nn-:;e a lavoura. 

Arrnina-se a lavoura, porque sem meio~, como 
se acha, para comprar upparelhos aperfeiroados, 
menos os 1 t:m para compra de t1dubo, e sem os ele
mentos p:; ra mudar suas plantações para terras 
n_o:as, as \"Clha~ e cansndas quasi nada produ-

' o 

Perde u Estado, porque com a uiminuição de pro
ducção U.c:;aescerá a renda, nada lhe valendo os 
immenso:; tcrrilorios ( ue a lavoura lhe ceder em 
pagamento elo. imposto. 

O eruuito autor do trabalho sobre o imposto ter
ritorial. annexo no relatorio do Sr. ministro da ., . . . . 

• ' JC.. . ' l. o -
cultores que não puuerem cultivar toda a terra 
que [JO~suirem vent!el-a- hão a terceiros, que virão 
cultivai-a com proYcito para si e para as rendas 
public~~~. ?1fas, isso é uma illusão, uma verdadeira 
phantasia. Onde estão estes compradores de terras? 
Si os h a, porque nuo compram <ls uberrimas tet-ras 
que o Estado possue ás nwrgens dos nossos mages·· 
tosos rios navegavei~, e que vende-:1s a quem 
queir<~ par<~ mltivur, á meio rc·al a braça quadrada, 
o " : [. • ,. o:· . rr i to in f" o 

tluvida :íquelle porqHe os Üos~os agricultores po
deriam Ycndcr·llles '? 

Si tivc1:nw~ a desdita de que a _ameaça do irn-
t: J s f.l c . . 

cia serú que o~ hlHadores, como dis$C, terão de 
fazer ces-são dns terras incultas ao E~tado, e este 
se tornarü, com grnnde prejuízo para si, o unico 
possuidor de terr~ts incultas no paiz. 

:Mesmo aqui, no munidpio neutro, onde " terra 
tem muito valor, compar3tivamente com outras lo· 
c:~lid:'clc:::, o baixo S. Fr:mcisco, por exemplo, que 
~ uaveg~túo a vapor, estou convencido de que ter
se-hão de d:'ir cessões de terr<i ao Estndo, si por
ventura fur cobrado o imposto territori~J dentro 
das duas lt'guas da demarcação c nas cercanias da 
côrte, conforme passou nesta augusta camara. 

Conheço eu, entre outra~ uma propriedade no 
município neutro, que não asseguro estar dentro 
da legua da demarcação, mas com certeza está nas 
cercanias da cürte, que tem mais de 400 metros de 
ren e e um ·i orne ro e un o, ou por ou ra, 

mil metros quadrados de terras incultas. 
Si passar o imposto territorial, como foi vo

tado nesta cusa. o seu proprietario tem de pag-ar 
~·"réis por metro quadrado, o que equivale a 
2:000~ pelos .íOO mil metros. 

!lias esta propriedade, que ha alguns annos e 
ainda hoje está para ser vendiua por 8:000,5, e não 
acha comprndores, póde supportar o imposto de 
2:000;$ annualmente? 

Depois do impo~to, u difficuldade de encontrar 
compradores se transformJrá em impossibilidade, 

e então a consequencia será neeessariamente a 
cessão ao Estado. 

O imposto territorial é uma utopia para o Brazil 
no estado uctual, mesmo sem fallar na questão do 
cadastro, qu~ é substa~~ial par~ ~~ applicação ade· ,, . . .. ' .. 
ser ~xplora~o nas pro~orções em 9.ue se o quer 
cnsawr na crdade do H10 de Jaucrw e suas cer
cani:Js, uão haveria fonte de renda mais abuu-
ante. 
O imposto é taxudo a :10 réis por metro qua· 

drado dentro da Iegua da demarcaçrio e a 5 réis 
fóra dclla, nas cercnnias da cidade. A commisslio 
de orçamento teYe justos fund<~mentos, no meu 
conceito, para elevar a duas a legua da demar
cação, e, partindo deste supposto, parece-me que 
não ha exageração em calcular-se que as cercanias 
do Rio de Janeiro, inclusive as leguas da demar· 
cação,abranja m uma área de cinco leguas de frente, .· . " . 

. ' ,- c ' ou um bilhão de metros quadrados, pouco mais. 
Este bilhão de metros quadrados, calculando-se 

todo im os to a 5 réis e nenhum á 10 réis rodu· 
zma nada menos do que 5 mil contos, isto é, quasi 
o dobro ua receita oriunda do imposto predial or· 
çada ult_imament~ em 2:8?0~000. 

~ (. '"" ;:, , c . 

absurdo ue que os innumeros euificios do Rio de 
Juneim que constituem uma grande riqueza e dão 
aos seus proprietarios uma renda calculada em 
28.500:000~, pagarinm de imposto 2:8SO;$, e as 
terras não editic::tdas e incultas das quaes os pro
prietarios quasi nenhum lucro auferem estariam 
sujeitas ao pagamento de 5.000:000-~000 I 

.Não deter-me-hei por mais tempo" sobre este as
sumpto, o qual, lJem CQtno o do imposto de exporta~ 
•fto sobre o assucar e o ul,.,.o::Ifio entendo ue deve 
scrobjecto de sérias C<lgitações do governo que de
::;ejar auxiliar a lavotua, afim de desviar-lhe esses 
cspl'ctros : e pa~so a occupar-mc da questão ue . .. .. ... -

I> 
descurarü ü governo no cumprimento de sua pro
messa de uu"ilios. 

A. gt<1ndc Javonra do norte n<tda tem que es
pm·ar dos colonos vindos pura o Brazil com o fim 
dll coustiluircm a pe11uena propriedade, e que se 
cslalJcleccm nas províncias do sul, unicas onde 
podem aelimar-se convenientemente; nem tão 
pouco dos que· vierem como jornaleiros, os quaes 
terão de encontrar-se com um modo de cultura a 
que não estão afeitos e com um clima gue lhes é in
fenso. Ha de dar-se com elles o mesmo 'que com o 
nosso ~ado dos sertões transportado para os ter
renos de cultura: não supporta o trabalho, defi
nha logo, ou empesta e morre.· 

Resta-nos só esperar do braço escravo e do livre 
nacional ; e em minha opinião ha muito que es
nerar d ste u limo 

O braço escravo, eomo é sabido, está emigrando 
em grande escala_, pura o sul, e esse facto já foi 
parte para que onobre Sr. ministro da agricultu
ra nos dissesse que parecia que o norte não pre
cisava de braços, porque os vendia. 

Infelizmente, porém, não é assim; o norte pre
cisa de braços, e muitos, e a causa primordial 
por que·vende os elementos animados de sua cul
tura é, nada mais, nada menos do que a miseria 
que por lá reina. . 

E' certo que o facto de ser a layoura de café 
mais remuneradora do que a da canna, actualmen-
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Sessão em 17 de Setembro de ·1879 ... -165 

te, concorre até certo ponto para alguma immigra
ção; mas quem conhece o apreço que o lavrador 
do norte liga a um escravo, :~o que elle chama 
uma enxada, affirmará commigo que sü em :1pertos 
muito serios, só parn solver os sens compromissos, 

:- · - • 'l r a or uo norl 
vender um escravo. 

O lavrador do norte niío vende o escravo por
ue tenha abundancia de brn(:os; muito pelo con-

traria: é porque tem fa tu (c es e o caprta para 
fecundar o seu trabalho. Si o lavrador do norte 
tivesse meios de haver ct1pitai a juro b~tixt) e longo 
prazo para munir-se de a pparelhos aperfei<;oaclos, 
e pudesse contar com braços em abundancia, terü1 
lucros que o habilitariam a solver em dia, r·.omo 
costuma, os compromissos que contrnhi~se, e a 
nunca precisar de recorrer aos nsurarios que em
prestam-lhe o dinheiro a 18 e 24 % sob o penhor 
de ,escravos, c que, vencido o prazo d~ divida, li-

. , 
gar, e remettem os escravos para serem vendidos 
no sul. Niio são os lavradores que vemlem os 
escravos ara o ~ui são os usurario~ cue es ecu-
Iam com o estado precario da hlvoura do norte, 
zombando da demora que tem lwvido nos :n1xilios 
tant:Js veze:; promettidos pelos pgdcres publicos c 

No aoroveitamento do braço livre, n~:cioiial, re
pousani as mais fun<l~tdas esperanças da grande 
lavoura da canna no norte do Imperio; com ellt:s é 
que devemos primordialmente contar para supprir 

· os .claros que a immigração ele escravo::: para o sul 
var deixando, actualmente, nos nos:::os engenhos, e 
a deficiencia total do bruço escravo em um futuro 
não muito remoto. :õias para isso é preciso que os 
po~ere~ publico::; pr~ocupem-se ~erianwut? c~m os 

ociosidade, pn.ra forçar ess~s braços ::i procu;·arem 
o trabalho, jú pelo temor de penas, já animando-os 
com recom ll:nsas. Ha ho·e recisão de reen.~.tnrmo5 
para a lavourt~, como em algum tempo recrutamos 
para o exercito. 

O SR. LounENCO DE ALnUQI;ERQt:E : - Isso é 
difficil. · 

O Sn. Mo~TE :-Não é tão ditllcil como se am
gura a V. Ex.: mesmo com os elementos que o 
governo tem it suu dh:posiçiio póde-se dt'Sde .i::í co
meçar a obra e conseguir-se muito rcsultndo : 
o art. 295 do co digo criminal impõe a pcnn de 
8 a 24< dias de prisão com trabalho a tod:1 e qual
quer pessoa que, não tendo renda sufficiente, 
sendo advertida pelo juiz de paz, não tomar uma 
occupação honesta e util, de que possa subsistir. 
Esta pena comprehende-se que, no estado actual 
da vadiação, arraigada como habito em nossa popu
lação!.. é manifestt~mente insufficiente p3:ra a rc-

preoccupavàm-se 'com esses assumptGs de ma~imo 
interesse socinl muito mais do que infelizmente nós 
o fazemos, não escapou a conveniencia de au
gmentar essa peno.lidade; e, pouco tempo depois 
da promulgação do codigo cririlinnl, foi estatuído 
pela lei de 25 de Outubro de :1.831, art. 4.. 0 , que 
« as penas impostas contra os vadios no art. ~95 
do codigo, ficassem elevadas de :1. á 6 mezes de 
prisão com trabalho, e ao duplo ·na reincidencia.: 

Esta penalidade é sem contestaç.ão sufficiente 
para·fazer com que os vadios mudem de vidn ... 

O Sn. LounExço DE .ÀLDTJQUEilQUE : - Não ha
veria. cadêa p:;ra elles. 

O Sn. MoNTE :-.... e si o governo tiver pro
posito firme l~e fazer cumprir a lei nesse ponto, a 
grande populaçao fLUO emigrou da cultura do al
t> - , • • • con-
selho, a grande popula~ão que sahiu dos sertõe+> 
do Cear{l e outras província:;, ter:í de tomnr uma 
occu a ão honesta e te n · · 
loiros. 

O SR. LounEsço DE ALBUQUERQUE dá um aparte. 
O SR.MoNTE:-Entendo que é obrigação de tod{)s 

nós fazer com que os vadios tomem occup<~ção ; é 
o meio de moralizai -os. 

O Sn. LouRENÇO DE ALBUQUEUQUE :-Podemos 
aconselhar. 

O_SR. l\IoNTE:-Póde-se CO[!giJ-os ü não serem 

O Sn. LounEsço DE ALIJUQ!JERQUE:-~ras de que 
modo?· 

O Sa. Mo:-;-TE:-Cumprinuo o governo e fazendo 
cumprir com lodo o rigor e intlexibilidade a dis
posição dn lei _de.::!~, regula~wn tundo·a no qu~ fôr 

ti v o~ uma lei de processo expedita para o cãso, ~ 
que o h3hilite a utacur e cancro r1n vadiação em 
tod~s as suas raizes ; e começando desde já a dar 
ordens terminantes para as provincins afim de que 
os chefes de pellicia, á exemplo de que acaba de 
praticar o honrado e di6no magistrado que dirige 
a policia em minhn provincin, niio dêm tregoas 
aos vudies e mandem que ~s nutoridades policiaes 
da província os façam assignar termo de bem vi-
ver Est · · · · · • 
seguindo-se depois o processo ue quebra do termo, 
quando os vadios ni'io se emendam. 

X . 

proveito se tem colhido ? 

O Sn. l\IoN1'E:-Aqui muito: O honrado c t.lis
tinctissimo ex-chefe de policia, o Sr. Dr. Tito de 
1\iattus, quasi que ncabou I!Olll os VDdios da cõrte, 
os celebres c~1poeirns, insubordinados, como não 
.;i'io :-em t.luvida, os que vngam pelas províncias 
do Norte. 

O Sn. GALDINo DAsNEvEs:-Nu Dahi:J o Sr. pre
sidente do conselho tirou muito bons resultados: 
fez trabalhnr muita gente vadia. 

O SR .. MONTE:-Sem duvida alguma. A questão 
está em que ás autoridades policiaes cumpram com 
o seu dever, desde já. 

Quando a vadi[lção fôr atacada em todos os seus 
reductos, na banca do jogo, nos sambas, na espio-
nagem, no oc10 em. summa, os mnumeros raços 
que hoje vivem á custa do que os outros produ
zem serão outros tantos elementos de producção, 
constituirão o grande nucleo de jornaleiros onde 
a grande lavoura encontrará os braços de que 
carecer pura fecundar o seu trabalho. 
· Ao temor do castigo deve aliar-se a esperança de 
uma recompensa para os vadios que transforma
rem-se em homens laboriosos e locarem seus ser
viços por um certo numero de annos á grande 
lavoura. Essa recompensa deve consistir na isen
ção do alistamento p~1ra o serviço do exercito e 
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166 Sessão em :1.7 de Setembro de 1879. 

armada, em tempo de pnz. Sei que é odiosa toda 
excep~ão em uma lei de con.scripç.iio, mns tambem 
sei que esta lei em si é odioi'a ; e si ella cons:1gra 
a is!mçi:ío do set·viço para os rico::, não é muito que 
seja modificad:l no sentido ue cons:1g-rar uma outra . :"' .. .. . . 
rlqué'w publica. ' ' 

E nem ha rec.eiar que uma medida dess<t ordem 
venha a )rc>udicar a or~aniza<·ão do nosso exer-
cito, para o qual Wm :1ffiuido voluntarios em tão 
grande numero, qne, como t1 c:1mara sabe, o hon
rado Sr. ministro da guerra mnndou sustar com 
os engaj:1mentos. 

Penso que o governo devia ter muito em consi
deraç~o o prestar mais este nnxilio it lavoura, ma-

. ximc atten1lendo que até hoje niio tem sido pl'e
ciso pôr em execução a lei d<t conscripçiio; e, quan
do o Sl'jr., será t:m proporções t~o pequenas. que 
niio pnga a pena por amor de um principio de . ,. :- ~~ .. 

:::0 ~ I -'., L ,._\. L C> t (_ \. 

de conscripç,ão, deixar de proporcioJwr á lavoura 
um t~o poderoso elemento de prosperidade. 

Sr. 'residente. no numero dos auxílios á )!'estar 
a lav-out·n, niio elevemos olvidar que deve ser col
locado no primeiro pl:mo, :i par da que~tão dn 
capit:1l e de braços, a questão da instruc<;iio. O hon-

~.. ., . .... ... 
(. . .. . .... 

mais dedicados que tem cncoútrndo a cansa da 
lavoura, e um dos estadistas que mnis serinmente 
e de longa data se occnpnm com esse assumpto, 
opina que: 

c Só o ensino therwico c pratico da agricultura 
póde opernr cssn transformnçiío (a da lavoura)_, 
porque den·m fner :mlC'ntes votos os que se não 
preoecuptlm unicanF~nte da snn époc:1. · 

• Aqncllc deYc rle começnr desde a escola e 
. " . • ... • I • ? 

SliJJel'inre.<: on peln mrnos em cursos espcciaes 
com orgnniw~~iio ndcquada :ís npplicaçõcs da theo
rio. 

• cm:mo prntteo por e set· a o em azen as 
modelos, onck no n~ricnltor se otfcreç;am os meios 
de veriflear pela proprin obse1Ta0flo do~ f:1c10s, c 
não por fugitivas infortn:.(~ões, a y:mtag-em d:1 
adop~iío do~ Mvos metllodos e :1pp:ll'clhos, c tnclo 
o que lhe convenha s:~hcr e experimentar. 1Iodcs
tamente org-:mizados taes estahell'cimentos não 
terão porve11tura de impor ao Estado comidern
veis sacriflcios, até porque, 11odcndo ~cr com 
snmmo proveito destinados á edueaç·iio de inge
nuos, devcriio em parte ser mantidos pelo especial 
credito deste senTiço.» 

Em termos mais positivos e claros não podia o 
govemo significar que é seu pensamento não poder 
a agricultura prosperar si não fôr instruída theo
rica e praticamente. 

No que respeita ao ensino pratico, dcprelwnde-~ç 
- ( (. .... t) ( 

têm phmo assentado, o qual poderá realizar-se 
sem considcr;1veis sacrificios par:~ os cofres pu
blicas. porlendo mesmo ser mantido pelo credito 
especi:ll destinado á educação dos in~enuos. 

A questão do dinheiro é sem duvida da maxima 
importancin para assumptos dessa natureza : dt>S· 
cobrir, pois, o meio de proporcionar economica
mente tl ensino pratico á iavoura é resolver a 
questão ; e quanto a mim resta só aguardar mais 
algum tempo, confiando que o beneficio da in
strncção pratica chegará finalmente para esta classe 
até hoje tão desfavorecida, a que mais tem con-

corrido para o engrandecimento do paiz, a que 
menos ra,Tores tem delle merecido. 

Com relacão ao ensino theorico, porém, parece 
que o governo ainda nada tem assentado, ou antes 
é questão que não co~ita resolver de.>de já, attento 

na rejeição oa emendn que tive a honra de apre
sentar na discussão do orçamento para se crear 
umn ::.endemia de arrricultura. O honrado Sr. re-
sidcnte do conselho motivou o seu não assenti
mento a essa emenda, justamente por não com
portar a nossa receita o accrescimo da despeza 
de 200: 000~, que exigia o serviço da academia a 
crear. 

Não pnde resignar-me com a idéa de por muito 
tempo ainda ficarem os nossos agricultores des
providos dos meios do proporcionarem aos seus 
tllllos, no paiz, a educação de que estes tanto ca
recem p~ra: herda.ndo a propri~dade pater~a, [a-

ser-co'nseguidu pelo esforço da intelligencia culti
vada; e, desde etlLtío, pensei ern descobrir um 
meio de com muito ouca des eza odermos fuu-
dar umn academia de agricultura. . 
· FelizmenLe posso assegurar á casa que com des
I?eza m~ilo inferi~r á que s~ tenha de fazer para 

t l ' (. ' 

só das escolas praticas de agricultura, se póde es-
t·.lbelecer entre nós um curso theorico, completo, 
de agronomia. Toda dispeza altingirá quando 
muito a 12:000;5, como passo a mostrar : 

O decreto n. 5600 de 25 de Abril de :187q,, que 
deu estatutos á escola polytechnica, creou no art. 
:L o seis cursos espedaes, a saber: :L 0 de sciencias 
phvsicas e naturaes; 2.0 de sciencias pbysicas e 
múhematicas; 3.0 de engenheiros geogrnpbos; 

() (1" • • • • •• o • • \ (I 

• o 
e manufacLuras. 

Como é sabido, nesses diversos cursos, ensina-se, 
entre outras 111aLerias zoolorria IJotanica chimica 
physica, mec:mica, agrimensura, geologin, biolo· 
gin, miner<1logia, desenho, economia politica e di· 
rcito :1dminisLraliYo, e, como a cnmara não ignorn, 
sú hn umn cadeira de cada uma dessas mnterias, 
aqu:1! é frequentada pelos estudantes ão diversos 
cnrsos, todas :•s vezes que o estudo da materia 
de umc cadeira dada é exigido para a formatura 
em mais de um curso. E' assim que a cadeira de 
mecanica é frequentada pelos estudantes do curso 
de sciencias physicas e mathemaLicas, pelos do de 
engenharia civil, pelos do de artes e manufactu
ras ; que a de geologia é frequentada pelos que 
fazem o curso de sciencias physicas e naturaes e o 
curso de minas, etc. 

Existindo, pois, já creadas e funccionando na 
escoltl polytcchnica as cadeiras das materias que 
acabo de apontar, e que são as necessaria_s para 

"' ' . gundo as noticias que tenho de estabelecimentos 
dessa ordem em outros paizes, falta-nos só crear 
uma cadeira toda especial de agricultura, se bem 
que já tenhamos a de biologia, e autorizar o go
verno para reformar os estatutos da escola poly
technica em ordem a estabelecor nella mais o 
curso de agronomia. 

E considerando que os lentes cathedraticos da 
escola percebem o vencimento de q,:soo~, vê-se 
que a despeza com uma cadeira de mais não deve 
exceder dessa quantia; mas admittindo que pareça 
conveniente contratar um profissional ng estran .. 
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Sessão em 17 de Setembro de 1879. i67 

geiro para reger essa cadeira, o que julgo ser ~es
necessario por termo-lo entre nos mesmos, amda 
assim a despeza não póde exceder de 12: 000{), preço 
g mais elevado, que consta-me termos pago a um 
professor c~ntratado no estrangeiro, o director da 

Neste paiz em que as arte~ e !nanufactu:as 
acham-se ainda em estado embrtonarw, onde a lll
dustria das minas não é a mais generalizada, 
existe já um curso de artes e manufacturas e um 
curso de minas na escola polytechnica, e uma es
cola de minas na provin~ia de }Ii~as G~ra~s. 9u 
estes cursos ~ão necessar10s, ou nao. St nao sao, 
devemos extinguil-o3, si são, e é assim qne pensa 
o paiz, que pensao parlamento que acaba de votar 
fundos para manutenção delles,forçoso é convir que 
são menos do que um curso de agricultura,o qu?l 
viria derramar a instrucção pot· uma classe mats 
numerosa, a qu~ dil'ige a prindpal e mai~ gene-. . . . . .. 

tantissima, ~ujos intere;;ses nuo devemos attender 
menos ·pelo facto. de ~er ella a m.ais de:;pretenci~sa 

ã r urar mflntr. como wde nos nen·oc1os 
publicos. 

Sem a instrucção dos lavradores nuo póde pros
perar a agricultura. 

O Sn. B.uLcÃo:- E' o meio de nohilitar o tra
balho. 

O Su. MONTE:- Sem contestação : e si podemos 
ter doutores em minas e em artes e manufact.uras 
é essencial que tenhamos doutorc:c; em agronomia. 
Abstrahindo das v:mtagens que viria para o Es-. 
tado com a direcção dos estabelecimentos agrícolas 
do paiz confiada a profissivnae.-, aceresce que á 
nenhuma classe púde-se att~íbuir mai~ direito do 

.. ... "\ 

curso em que se instrua. 
Hoje n:is vemos doutores nn lavoura, mns sãO 

doutot·cs em direito e em medicina· acontece1·ia 
isso si os nossos lavradores flUC t(Uerem d:~r um:r 
cduc:u~iio superior à seus 11lhos tivessem no paiz 
um cúrso de agronomia ? 

Tendo em attenciio o proveito que o paiz Lira 
com O cursO de rninas, COJU O qual de:;pende 
78:000$, e as vantagens que virá a auferir com o 
curso de·agronomin, aindtl que, com pesar, in
corra no desagrado de alguns co !legas d:l provincia 
de Minas Geraes, aventtuo a proposição de quo é 
preferível que se faça com um curso de ugro
nomia a despeza que actualmente faz-se com a 
escola de Minas; ou antes, diminua-se em :1.2:000;$ 
a despeza com a escola de Minas e cree-se o curso 
de agronomia . 

O SR. BuLcÃo:- Uma cousa não se oppõe a outra. 
O SR. MoNTE:-Apoiado: mas nós que não rega-

teamos 7 :0 para a esco a e mas, nao po
demos regatear :12:000;;! para um curso de agro
nomia (apoiados), e penso ter demonstrado que elle 
se póde fnndar com esta dcspeza. Devemos confiur 
que, solvida por essa fôrma, a que~trro financeira, 
não se antolharão mais obstaculos para que a agri
cultura venha a ter um curso tlleorico e escolas 
praticas em que possa instruir-se. 

O Sn. BuARQUE DE 1\IAcEno:-Esta idéa de escolas 
praticas de agricultura é muito popular no norte. 
O Sr. presidente do conselho jà teve a lembrança 
de fundai-as, mas não teve os meios para o fazer. 

O Sn. :MoNTE:- Uma vez que o honrado relator 
do projecto em discussão e :la commissão do orça
mento nesta casa, honra-me com sua attenção, 
permitta-me, Sr. presidente, que occupe-me de 
assumpto todo especial á minha pmvincia, relativo . " . . 
ser feito á su~ lavoura, invocando· o apoi~ effi.caz 
do nobre deputado por Pe!'nambuco para essa 
causa tão just:1. Re!1ro-me á mbvenâío de 72:000-
a companhia que se organizar para estabelecer a 
navegação directa, a vapor. entre o porto do 
Ara~ajú e alguns da Europa. 

Sr"V. Ex. quizesse apoiar-me, auxiliar·me ... 
O Sn. BuAnQU~> DE ~L.I.CEoo:- V. Ex. é o mais 

competente para pedir esse auxilio. 
O Sn. i\IGNTE:- ••• nesse desidemtmn com seu 

prestigio c sua palavra autorizada ... 
O Sn. AnAGÃ.o BoLcÃ.o:- A oiadissimo .. 
O Su. 1\Io~~rE:- ... não seri:'l duvidoso o exito 

da emendcl que, com os meus illustres colleg:1s de 
depata~ão li\'essemos de a li'Cseutar non11nente 
no senti o u su vcnção, qn:m o entrasse em is· 
cussão o or<,;:ttncuto da ugricultura. 

O Stt. BoAttQUE DE MACEDO : -Por que Sercri pe 
nao uz o mesmo que 1 aguns . 

O Sn. l\loNTE:-Em vez de corresponder ao 
auxilio qne peço-lhe. o nobre depuwdo oppõe-me 
uma ohjccção (Bisn). Vou respondcr··lll•~: 3. pro
víncia u;rs .Aiagú:1s Lem um porto profUtldo e uma 
barra m~gnifica, onde entram navios do maior 
callado. l'oi·Ille facil nessas condit;ües, dispendcn
do só a IJU:rtttia de 30.000~ :mnuacs, conlnltar 
com uma das comp:mlli:ts, creio que a de Lil'er
pool, que nctu:1Imente fazem a navcna ,ão :1 va-
por p:u·a o llr:rzi , a cntru a, uma vez por mcz, 
de um dos seu:> \"t~porrs no porto de Me~cl' ió. 
Sergipe pot~~~·~a. d~spender .9s. me~n~o~ ::lO :000;$ 

trauma só cot11tÍanllin, 'das.qne 'e~lão.crgnniz:.uas 
p:m1 f:~zerem este se1·viço para o l3razil, q tv Le
nha vapores apropriallos parn (~tllt'tlrcm lW l!urra 
do ..\rncnjü, <lUU. COIIIO é s:d1iuo, llUO é d~iS nrai~ 
prorunchrs. l\'cn li u mn com p:lll h i:~, :u~redito, se 
presturia ~~fazer construir \':lporr.s e:::peci:~<)s para 
cs:;e servi~~o, conlantlo com snl,vcm:;:io inf·.~riot· a 
100:000$, c si pedimo~ :ws corres gel'!les sómcn
te 72:000;$, é pot·qne esperamos que a província 
possa concorrer por sun t~arte, com 30: oou~~ mais 
ou menos. 

Solvida a objecção elo nobre deputado, cumpro o 
dever de de'l10nstrnrque a snbveuç5o de 72:000$, 
que se désse 3 companhia em questão, t3lvez 
em n:H1a onerasse os corres publicas, só fosse no· 
n~inal, ao pa::.so que rcdundarin em vantagem de 
centenas de contos ara os lavradores de Ser{l'i lc. 

E' facto notorio que a arroba elo assucar em 
Sergipe é vendida por 500 rs. menos do que o é na 
Bahia, pela razão de que, niio sendo o assucar de 
Sergipe remet tido dircc ta mente para o mercado 
consumidor, o comprador desconta ao lavrador as 
despezas que tem de f:Jzer com o transporte do 
assricnr para a Bahia, de onde é elle rcmettido para 
o estrangeiro. Sendo, como é~ a média da pro
ducção do assucar em Sergipe de um milhão e 
quatrocentas mil arl'Obas, torna-se maüiresto que 
só neste genero perde a lirvoura de Serg-ipe an
nualmente a quantia de 700 contos, pelo unico 
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168 Sessão em 17 de Setembro de 1879. 

facto de estar sujeita ao entrep0sto da Bahia pan1 
a exportação dos seu~ prodnctos. Es~es 700 contos, 
que não são despendidos em proverto das rendas 
publicas, ficariam nas algibeira5 dos lavrador~s de 
Sergipe, desde que lhes fosse dado ter, por VIa de 

( ' :::- l. l. l • 

o auxilio mais prompto e muit~ vantaJ~so. que 
se podia prestar á lavoura .de mmha provmcw. 

E ·1ara a concessão da subven ,iio de ue n·o-
viria esse auxilio, tão vanta.ío~o e efficaz, não _se riu 
de mister, como disse, onertJros cofre:> pub]Jcos: 
na verdade desde que o as::ucnr sahido de Sergipe 
ganhas~e niais em val?r os 700 contos,_ que· ora 
perde, o ncrescimo ~e Imposto que por_1sso per
c.eberi:.t o Estndo senu de Ml:OOU~OOO, Ytsto como 
as pautns das alrande!~::.os são regulnda::: pelo preço 
do mercado. e em tanto importa o imposto de 
7 % sobre 700: OOOSOOO. Deduzidos estes 6:9:000$, 

promesst~s do governo com relação a•)S auxilios á 
J~youra. 

(A .. poiados; muito bem. O m·adur é comprimen
tado.) 

çao o capr a <l e . : i;~, e que trata o 
art. 2." da lei n. 2687 de G de Novembro de 1875, 
ús companhias que se propuzerem estabelecer 
eng-enhos centraes para fabricar assucar de canna, 
medi:mtc o emprego de apparelhos c processos 
modernos os nwís aperfeiçoados. 

Pnra dar essa gat·nntia lhe lil:a concedida a :nes
ma nutorizaçiio de que tr:11a ú § 6. o do c1tado 
art. 2. 0-JI!onte. 

que lucr~ o ~stado, dos 72:0005000 que se pede o s 1•• lUo~eira de Dal"ros minist1·o 

700:000;5000 são capital que e11tra para a lavoura o Srr. Mommu DE BAmws (nú1ústro rle cstran-
e concorre para o augmento da pro~uc('ão.. . . gei1·os) niio se propõe n discutir lnrgamente esta 

Além disso, com. a expo~·taç:~o d1recta Vll'l::l ~~- m· kria dla tem sido dehatid· ·1 • 

• • , · ,. e · , - pro!lcientb:;imo~, ~ o que poderh1 dizer so~re o 
tnria a provincia a haver por pr·eço modieo os ge- a~sumpto nada adwntar::·t para 5eu e~clarecimeu
neJ·os estr:mgeiros de que cnrece para o :;eu cor1- t·J (Não apoiados). Limitn .. ~e por isso a satisfazer~ 
sumo. A importaçJo dircct:l é um_n das vnnt~Jgens convite do nobre deputauo nos termos em que for 
que mni::; :1spir~ gozar a provín<·ra de Sorgrpe, e dirigido, isto é, dar a opiuião do governo a res
IJara que a camarn po~sa aprecinr devid?mentc o peito. 
alcanec que tem unw medrd~ des:;a oraell! par~ Pre5cinde de dar o seu juizo individunl, que 
mit~ha provJn~in, bnsta ~efer!r-lhe _q~e, ,nao tw l aliás é coahecido, como o nobre ~leputauo disse, 
mu11o, um dtstmcto proprwtano dn. tlr, J,tz~,)dO e11- porque eatend•3 que este n,;,;umpto e um daquelles 
commendn para a Europa de um:1 machm~ a va- em que o juizo individu~1l déV•} ceder á razão 

' • .. fT 11:1 "'<I • ';; :l • . 

·a e p s ' • ~ .~u • !' - .. , uos p~;t•tiuo,, tendo tido o <~colhimcnto de liheraes 
certhl nã. o te:rú "oluç:JO. favor:wel, d_enda ao:; meus \ e con,;ervadore:;, não pude com tudo s~1· executada 
fracos esforço~, n~:ts ~ hetw,·ol~nc.t~ que por:en- po:· motiv;_~s que consla}ll de um ben~ elaborado 
tu_ra yossa ~onqun;tai do uo~re tdtJtor ela com- parecer uuuo pelo. enunentn ~conO!ULSta o Sr. 
nuss<tO de otç:unento e do gm erno ·. · Jousseau, 0 a respetlo do qual fot uuvtdo o canse-

O Sn. BuAnQüE oE l\IACEDO :-Do go,·erno. lho de Estado. Ji::>le et~linent_e econot~i~t_a entendeu 
· : que e:;!a lei nao podw ter exeqUtbthtlade sem 

O ~n. MONTE : ,_ ... e vou eonclu.tr, mandando alcrurnas moditica•;ues que apresentou. 
ti mesa dua<: emendas: uma no sent1do de t_ornar- o w);rc deputado por Pernambuco, muito 
se exequivel a lei de 1_875 nn part~ relattva aos digno rebtor (la commb~5o de or~~amento, se en
eng:eul~os centt:~s, autonzando:se, [:l~m d~ ~ar:Jn: , car!'egou Je formulGr um prujccto no intuito .,de 
tia de .JUro de ' /o sobre o ~ap1ta! de 30 md ~o':lto:s 1 renwver 05 embaraços aprésentados pelo sr. 
a da amortizacão. d~ste capttal : outr.n P~dmdo tt I Jousseau, c a respeito dos qunes o Sr. Frem, com 
suppres~ão ~lo ~ 2. do art.:. 2. 0 do projccto em a sua autMidade, procurou dar todo o assento. 
discussao, v1sto a:; pondHaçoes que sobre e!! e fiz , l?u~ta a questão neste terr::no, é evidente que o 
{Lê). . , . . _ governo não se póde oppõr, e_ antes acei~n, ~s!e 

Achando-se presente o :sr. mm1stro ~e. est!au- novo tenlamell para a realtz:1çao de um pnnc1p1o 
~ · , .' - · · . · . · · · .' que j;í ti a ei o no pai e que az par.e a sua e-
voura é assaz conbectd3, e CUJa competepc~;r para gisla<;fio. . _ 
fallar sobre semelhante ussu:np~o ~ mcon- Não se trata ile reuov~r a U.tscus~ao para sa~er . 
te~tada por ser lavrado~. e pela profiewnct.n de q~0 si esta é a melhor solu~:ro ~con.?mrca d:.~ questao, 
tem dado prov:t c.'l_bal, Ja n~::.ta ras~ (apofados), Ja mas si conv~m at~cnderasoi!JCCÇoes que s~ apont3;m 
no con~resso agrtcola {aJiolados),_Jnlgo mtc~pre· coluo en~1"a da nao _ execuç:to de uma lél do J.?arz, 
tar o pensamento da cam~r~-convtd:mdo S. Ex. a pnr:t cUJn conb~~.:ao cotlcon·c.t•:Jm, como dtsse, 
nos signficar qual a opnuao do governo sobre e liiJcracs e con~ervadores, e as quacs o nobre 
projecto em discussão (Apoiados). deputado por Pernambuco tratou de remover no 

Dignando-se S. Ex.. de acceder a ess~ c~mvite, seu projecto. ~ . . , . • 
espero ter a fortuna de confirmar· me no JUIZO que O nobre de_putad2 por ~erg1pe atJrcsentou ~mda 
emitti ao principiar, isto é, de que considero este algumasconstd~raçoes so!nca vantagem de se crear 

·projecto como um começo do c.umprimento das I um curso especml de agrlcultura. 
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Sessão em 17 de Setembro de 1879. ·169 

para illumina\;üo da cidade do Rio d:: .Janeiro. 

O §r. José Caeit;:~n.o :- Si a honrada 
opposiçüo pat·lamentar nüo houvesse por factos 
reiternàos demonstrado o empenho de aprov0ilar-sc 
de todo o pt·etcx:Lo para accumulur censuras ao 
governo c ú maioria que o apoia ... 

O Sn. HonTA DE AtuuJO: - Niio ;lt)Oi:Hlo, !.! 

grnnde injusli«,;a qnc V. Ex. !'ar. ú oppo~Içfio. 

O Sn. GALmNo D.\.S NEVES : - E' n luz que cs· 
tava no contrato, niTo nos fnz favor nlgum. 

O Sa. Josf: CAErA.No:- ... pa:>saudo a lledarnr 
•JU,<~ ve?l reproduzir os argumcn Los formulados 

· ate hoJe contra o contrato, argumentos que cu 
ncrescentarei têm sido victoriosamente refutados 
em artigos publicados pela imprensa, deu-nos uma 
})rova c prova irrefragavcl de que a impuguução 
Jôra determinada pela necessi<lade tlc nuo inter
romper a serie de censuras, que constituem o 
programma a opposH.)ao. 

A verdade, porém, é que, assim procedendo, a 
honrada opposição, sem o querer eel'tamentc, ao 
passo que ·attrahe a si o favor popular, sempre 
sympathico áquelles que se dedicam ao servieo do 
paiz, expõe-nos a nús, membros <la maiorir~, ~ re
paros que não podemos deixar de dissipar. 

Começou suas retlexõcs o nobre deputado por 
Pernambuco por uma excepç5o de incompetencia 
formulada contra a commissão, em cujo seio S. Ex. 
não conta nenhum prol1ssional, em cujo seio 
S. Ex. niio ,.t! nenhum membro habilitado, com 

A. 22.-TOM O V. 

conhecimentos technicos para elaborat· um pare· 
cer sobre a quegtão que se debate. · 

parecer. 
A mesa havia remettido o contrato á commissão 

de obras publicas, que conta no numero de seus 
membros íJ noiJre deputado pelo Cem·á, o Sr. Vi
riato de j{cdeiros engenheiro que, além dos seus 
estude:;, possue a pratica destes serviços, por
quanto j:"t fnnccionou <·omo consuliar no minis
Lel'io da agricultu!'a e por nwis ue uma vez deveria 
ter sitlo ouvido sohr•;. :;~melha~te assumpto. A 

camnra. deve approval-o. 
O nobre deputado considerou antes do contrato 

o ediial expedido pelo ministerio da agricultura c 
publicado em algumas capitaes da Europ:1 e Ame
ricn do Norte. Emquanto a este ponto S. Ex. 
chamou á autoria o nobre deputado por Pernam
buco, o Sr. Buarque de Macedo ; e assim a camara 
vê que, não só pela proficiencia com que o nobre 
deputado ha de discutir o assumpto, como pela . 
autoriclade da sua palavra na qualidade de alto 
fnnccionario do ministerio da agricultura, de que 
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170 Sessão em '17 de Setembro de 1879. 

é um dos 91ais prestimosos auxlli<lres, e !J.in~l~ ~ais 1 O Su. GAL~rso o.\s :NEYES : - 5. 600:000$ disse 
pela proyocnc;~o pessoal que a :s. Ex: for dmg;d~, 1 o nobre presidente do cvnselho. 
não deYO occnpt.r-mc com . esse _cdttal. Tratnre1, (Ha outJ·os a] artes ) 
portanto, de tomar em consrderaçao os <~rgumcnto:; 1 

• 

adduzi~os contra o _s:ontrato. O Sr:. Jo~~-•ÇA~T-:No :-A ~utra censura fdtu já 

nchou que o preço do gaz é ele'v:ado ;· que o pr~zo 
é excessivo: qu(~ n respons:.1bihdalle do proprw
tario pelo gnz consumido pelo inquilino ü uma 
tyr:mnia ; que a manutenção da proprieda?e da 
cmpreza ú companhia, com todo.o seu mt~terwl, n~ 
termo do contrato é um favor tmmenso. Mas, st 
S. Ex: a p:ll' destas vant<lg-eus· outorgada~ ú 
companhia tivesse attendido a a~ onu~ a e~lt1 un
postos, naturalmente sua argumentaçao nao pro
duziria o mesmo efieito. 

Realmenie o prno é longo; 33 nnnos ornm con
cedidos á companhia por este contrnto, quando no 
celebrado em 1851 foi de 25 annos; mas uma dns 

" .. o • . • ..:, 

c. .. ... . 1 l . -

tmnos tem n ::roverno o direito de resdndil-o, prece
dend·~ notilicvção p:na essa rescis~o tres ~~nnos antes; 
e nesta hypothese o governo apenas tera de pagar a 
companhüt ;1 importancia das novas obras que fo
rem rct~lizaLlas em zona até !loje n5o illnminada a 
g:tz pela mesma companhit~. 

Jú Ye V. Ex. que o pmzo não é tão gr<Jnde 
favor, porque IJÔde ser reduzido a 12 t~nnos, com 
n alludida desvantagem, si assim convier ao go· 
verno, no caso de se poder adoptar um outro sys
tema de illuminação. 

O SR. JOAQtmr K~BUCO :-i\Ias s,"1 no C<lso da in
troducção da luz electrica. 

O Sn. JosÉ C.\ET.\.XO : - Ou de qualquer uLltro 
systema de illuminatão (fipa1·tes). 

r ' 
- t. (. (, 'o ... < • (, .. 

Lleputado que, termin:ttl.o o prazo de 33 annos, o 
material deveria ser transferido :10 ·Estado ou á 
municipalidade. Não tendo sido estipulado isso, 
cone ue :s. x. que o governo esprczou os mte
rcsses publico~ em vàntagem apenas das conve
nicnci<ls da companhia. 

Sr presidente, eu sei qu~J cstú introLlGzido na 
_ nos:>~. administração o systema de concessões eom 
a clausula de, terminado o prnzo elo privilegio. 
passarem os direitos das companhias ao Estado oú 
ás municip<Jlicltldes, systema adopta<lo creio que 
nas estradns de ferro e trilhos urbanos. 

O Sn. VmrATO DE liiEDEIRos:-1'i8o-cm todas. em 
<l gumas. 

O Sr:. JosÉ LI.ET.\.~o:- Agradeço o aparte uo no
bre cle>mtado }elo Ceará-n~o em todas mas em 
algumas-elle serve-me para provar que não é um 
systema iuvariavel, adoptaclo como regr:~ infnllivel 
de administração. 

c. . ' I. t, \. 

para comparai-a coni a clausula reprovada pcbs 
no;;;sas leis civis e eslitlUh1da em contratv~ de 
cmprestimo5 sobre penhor. 

' A ordenação, livro 4. 0 ,tilulo 5ü JH'Ohibe,sol.t pena 
de nullidade, que se cunvmicione o éll1prestimo 
sobre penhor com a condição de, findo o prno, 
passar o penhor para o em prestador. 

O Jegislacler, qu:mdo ,-,ssim estaluiu, teve em 
mente sem duv~d2 nlgnma evi.tar qne aquelle gue 
\,; , .. " e 
obrigado ~' aceitar todns as condições, nindt~ as 
mais onerosa~, as mais violentas: impostas pelo c:t-.. ~· . . 
os contratos em que tal dausula seja cstipulalla. 

Parecl'· me que hu pt:rfeiLo simile entre est:l. es
peeie c a pratica administrativa n c1úe alludiu o 
noJ)l'o deputndo, c na qual se quiz fnndur para 
<ichar 1nais um motivo de censur:1 ao governo por 
haYcr celebrado este contrato. 

Os eapitacs cm·ecem de col!oot1ção e· encami
nham-se parn uma industria; mas o g·overno, pre
valcc~ndo-se da sua posição ele governo, o poder 
é g poder, exige toda a sorte de cotldições, inclu
sive esta de passar a propriedade da empreza ao 
Estado ou <Ís muuicipnlii:lades, findo o prazo da 

1 coneess~o, e os capitaes que não querem ficar 
· estereis submettcm-se ú usurpação. E' a mesma 

tyrania condenuwda pela ordenação que citei. 
Acho quo a analogia entre uma c outra especie é 

Essa condição sú púde ser aceita pelas círcum
::;tancias em que se acham aqnelles quQ. tendo ca
pitacs, querendo collocal-os, e lmscanclo os g-rnu
dcs cmpreheudimentos em vmitagem do paiz ... 

O Sn . .JoAQur::.r NAnuco dú um aparte. 

eumstancia de ter sido restricta a faculdade do 
governo, ao caso de poder substituir a attual i1lu
minaç3o pelo systema da illnminaçi:io electricn ou 
qualquer outro, porque em todo caso virá a com
panhia a tet· o prejuizo que actualmente evitaria, 
si o governo tivesse chamado a si a empreza, visto 
que pelo contrato de :1851 era o governo obrigado O Sn. JosÉ CAETANO-... nüo tem otltro rc
a pagar,-pelo valor que fosse dado, todo o material medio sinão submette1·e-se; c ha toda a seme
existente, assim camo certa cópia de muteria primt~. lhança, porque capitalistas, que possam col
o que tudo importnria em cerca de 8.500:000~ '!locar seus capitaes emoutrosnegocios, o;; negarão 
pel? camb_io do t~mpo em que a eucamp<Jgão de- n~cessa!ütmente á emprez3s em que essa condição 
v-erra ter Sldo ope1ada. seJ:t estipulada. · 
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Sessão em i7 de Setembro de 1879. 171. 

Passemos ao preço, o!Jjecto de outra censura 
do nobre deputado. O preço foi reduzido, mas 
realmente não em tal proporção que n differença 
sejn sensível , principalmente ao consumidor. 
Passou de 289 réis o metro cubico á 270 réis. 
uanto no consumo particular ; e daquella mesma 

taxa a 250 réis quanto ao consumo pu rco mas o 
nobre deputado esqueceu-se de que não é esta a 
unica vantagem real que se aufere com a celebra· - . . 
é~nvenho, considerâda destacadan'lente, é pequena 
para o consumidor particuhn· e par3 o governo, 
pelo liOVO contrato a companhia não é mais isenta 
dos impostos fisca_es :i alfandega .. 

o SR. JoAQum NAnuco:- Já calculou a quanto 
monta esta não isençiío de direitos? 

o Sn. JosÉ CAETANO:- Segundo cal cu! os de qne 
tenho ~oticin, tomando por base a importação de 

. · · e mnteria rima elo ue se dá actual-
mente a d ifferenç3 é de 120: 000;5 por anno ; com 
1.80:000:5 que resnlta da reducção do preço (lo 
consumo dO i(ftZ, quer publico quer partiCU}31', 

O Sn. GALDINO DAs NEYEs:-Deve ser :1.0 % em 
600:000,5. V. Ex. não sabe, nem ninguem sahe; . . 

O Sn. JosÉ CAETANo:- Deste modo nunc<~ se 
:pó de ter vantagem em argumentar com V. Ex:. 

O Sn. GALDINO DAS NEVES :-Argumento com o 
lJUe se tem dito no senado. Jú fiz um requeri
mento. mas não sei si serei satisfeito : não temos 
o contrato, naclu temos. 

O Sn. JosÉ CAETANO:- Feitas estas reflexões 
quanto ao preço, P?~so 3 outra cond~çãc .~o con-

divicla de seus inquili~os: é ::1 clausula i9 (lê): 
" Os proprietarios de prédios particulares são . . 

·~~ r ~ ~ 

miclo, de,·endo prevenir, por escripto,. ú co_n~pa
nhia da entrr.da Otl sahida de qualquer mqmlmo, 
para o caso de falta de pagamento, ~ para se exi
mirem clesse onus. 

• A compnnbia terit o direito de cortar o enca
namento das casas particulares, qunndo os res
pectivos prorJrictarios ou inquiliuog estiverem em 
debito por mais de um trimestre. • 

Sr. presidente, com franquczn, qu:mdo li est3 
clausula, aincb domin::tdo pel::~s que_ixas que l'or?m 
feitas durauto o tempo em que Yigoruu o :mttgo 
contrato, tive 3 idéa de apresentar uma emenda, 
mas declaro. dei tratos ao espírito em bnsc:t de uma 
outra medida ou providencia que pudesse conei
liar os direitos da companhia com as !Pgitimas con
venieneias do proprietnrio: não achei, condição 
menos oppre5siva do que esta, que conciliasse estes 
interesses encontra os, cec aro segun a vez, nao 
achei. 

O SR. G.\LDrxo DAS NEVES:- Por que no con
trnto passado, por que dur:~nte vinte e cinco an
nos não se deu ü companhia este direito? 

O Sn. JosÉ CA.ETAXo·:-Tiuhn este direito. 
O Sn. GALDINO DAS NEVES :-Não tinha tal. Já 

pedi o contrato. Não são poucos os calotes que 
o proprietario leva do inqu!lino par:'! ~ornar-se 
uinda caixeiro da companlua e dnr av1sos (Ha 
outt·o.~ apm·tcs) _ 

O Sn. JosÉ CAETA::>o :-Na impossibilidade de 
substituir esta ciausul:~ por uma outr:t que fosse 
menos pesada aos proprietarios, entendi que era 
conveniente co:J.serval-a tal qual, por ser a meno!' 
offensiva ús legitimas conveniencias destes. 

. - . 
nhía pagamento :tdiantado. 

O SR. JosÉ CA.En::s-o :- Pensei no alvitre !em-

substituição desta responsabilidade pélo deposito 
da quantia equivnlente ao trimestre, como se usa 
em algttmas companhias d::~ Inglaterra, segundo 
me consta ; mas, eu pergunto, o que seria mais 
gravoso, mais incommodo ao proprietario- depo
sitar a importaneia equivalente ú um trimestre, 
por cada uma de suas casas, ou tornai-o eventual, 
accidentalmente responsavel pelo gaz consumido 
por um ou outro inquilino remisso? . 

. o 

Não ha industrial, não ha negociante, não ha 
· indiYiduo, que preste seus servit;os modi~nte re
tribuição, que seja o~rigauo " fazel-o aque!les 
que não lhe pag-am, aquelles (jue falt::~m t.:om a 
retrilmicão devida. Portanto, não obstante o di
reito qúe tem :1 companhia de accionar o seu de
vedor remis~o. é de justiça con:OerYar a facul d:1de 
d() cortar o gaz; poi·quanto, e~sa fDculdade nuo é 
mais do que a re::~lizar.uo do direilo de escol het· 
fregucz onde encontre ]Írobidade, honestidade. 

O Sn. GALDINO DAS NEVES:-l\Ins é que a pen~1 
n5o vai rccahir sobre aquelle que deve. Este 
muda-se, e o proprietario ou o novo inquilino é 
que tem de pug?r ~ n_egligenciu da companhi::l, que 
não cobrou do mdiVIduo que mudou-se. 

gcncia "cio "P:~áriet~rio, por não ter exigido fiança 
do seu inqmlmo ma o pagado-r. 

O SR. GALDINO DAS NEVE":- O proprieta.rio, 
como .i<\ lhe disse, niío é· caixeiro da · compa
nhia. 

o SR. JosÉ CAETANO : - Teria cabimento este 
nparte do nobre deputado, si o _consun~o d_o g:az 
fosse com effcito mna necessidade 1mprescmdtve1.:. 

o Sn. Jo~\QUC\í NAnuco : -E' desde que ha 
monopolio. 
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172 Sessão em 17 de Setembro de :1879. 

U. ALDINODASl'EVES :- llll,llCS C C:JSO '."0-
temos então ao azeite de sebo (Riso I. 

O SR • .Josf: CAETANO :-0 nobre deputaclo con
cluiu o seu discurso declarando que consumimos 
"'az por um prero mais elevado do que em outra 
qualquer parte Õnde esse systema de illnminação 
se acha introduzido. Tenho :1qni, Sr. presidente, 
um apontamento do preço do g:-:z. consumido .em 
diversas cidades daEurop:1 e :1lgumas da Amenca, 
e declaro ue ucho impo~sivel estabelecer compa- . 
t'al'ão, confronto, entre o preeo que nos pagamos e 
o i)reço que pagam os consumi,E~or_es de qualquC'r 
outra parte do mundo, e a razao e clara: . . ... .. , , 

.... , . ' . .. o 
cr1da metro cubico de gaz por 7;$4,00, segundo o 
preço estabelecido neste contrato, quando pnga
nmos s." )elo anterior, d:1-se o se,.uinte: a com-
panhia importa até trabalhadores, snlvo um pe
queno grupo de serventes encarreg-ndos de acender 
o gaz; talvez possa affirmar que todos os outro.s em
pregados são estrangeiro~, ~ão ing:Iezes. 

Além disto, a companlua 1mporta todo o seu ma
terial, porque aqui não o póde conseguir, importa 
toda a ma teria prima ; c V. Ex:. sabe, Sr. presi
dente, qual é no Brazil a ditferença elo preço do 
carvii@, relativamente. no que custa na Inglaterra : 
em Londre~ uma toneladn ele. carviio consta -1~1e 

;:,"-': 

ling-s. · . 
Si queremo~ compar:r1· o preço do g3z no Rio de 

Janeiro com e consumido em Pari:::. encontr;rmo-
nos logo com esta consideração, que mata toda a 
tent1tiva ele analogia, ou comparaçiio : ha em Pnri~ 
uma uuica comr1anhia fornecedora de gaz ; em 
18i6 o fornecimento de g-az por essa cornprmhia 
subiu a 189,000.000 de metros cnhicos, e com um 
desenvolvimento tal que em 1878, dom annos 
depois, attingiu. a 211,000.000. Ora, qualquer elos 
doLls, o menor é um algarismo superior a todo o 
consumo de gaz no Rio de J:1neiro desde 18v1·, em 
que se inslallõu a companhia, até hoje. 

Pergunto eu: é possível comparar o prer,o du 
g-az no Rin de Janeiro com o preço do g·az em Pnris? 
A companhin em Paris, retirando um lucro mini mo 
em cada metro de gaz que fornece, não póde dar 
muito maiores vantagens do qur. a daqui rctir:mJo 
um lucro muito mais elevado? Sem duvieln alguma. 

R. GALDINO DAS NEVES:- Pois a cidade de 
Bordeaux: é pequen:J, c o gn ahi é mais bar(lto do 
que em Paris; hei de mostrai-o omanhiL 

O Sr.. JosÉ CAETANO :-E a verdade é esta : que, 
sendo muito mais barato o gaz em Paris, a com
pauhia retirou no anno passado 26 Ofn, entretanto 
que a companhia Rio de Janei?'O retirou pouco 
mais dê :1.0 o;o. 

Para niío consumir tempo :í cos(l com esses ex em
pios, eu direi em ,.era!: em todn a p:wte onde ~t 
eompanhia dispõe de materia prim:1, cnrvão de 
pedra ou petroleo, e nvo carece de importai-a, o 
gaz é realmente mais barato: mas onde o eon-

sumo de gaz depende ela import:Jção da materia 
prima, o preço do metro cubico é muito mais ele
vatlo do que no Rio de .Tnneiro. 

o Sr:. G.\LDI:--o o .. \s NEvEg : - Sl1 si é processo 
noYo; V. Ex. ha de explicar-me isto (Riso). 

O Sn. Jost CAET.\?\O :-:?~Ia~ nós pagaYamos 8~, 
hoje: püg:unos 7~100. 

Sr.. • EUCIO DOS :,.\~;TOS:- i [15 S pp 
ea:so ch1 degeoherta di~ outras materias que forne
ç;un gaz no pniz e possam tornai-o mais bnrato? 

o Sn. Josí' CAET.\XO :-::\este lloulo é deficiente 
o contrato. 

O Sn. F;::ucro nos SA?\Tos :-Sem duvida, é este 
o ponto deficiente do contrato. 

O Sr.. Josr~ C.\Euxo:- Ai•!m ue não ter tido 
ob'ccrucs a f:li.er qtwnto :ís clansnlas do contrato, 
a commrss<tO m orm:1 a como es,a c e que o ec 1 a 
expcilitb peto govemo conYidando con1m.ncntes 
:1 este s•:rvico IH1Yia :'ido indlicnz. :!Cbrlit·se em .. . .. . . 

e;n-qn{ foi po;;~i\·i}l '-' que· )l::,rtanto niio podia Eci· 
ndiado. . 

Pür que o f•di!at n~o t!rodnziu result:ldo, o nol!r~ 
dc•J)Ulêtt:o J:Cfa ill'OYl!H:l:l de .l~CI'llaillhUCO O .t!lz~a 
mclho:- 1.lu que eu: mns a no;IL'Ja que a cummtss:.tO 
tere foi fJtlO O' ~nreessos :tlcnnçados por Ecldison 
uos EEtad::-~-l-!lid•iS, tendo cunscgLticlo Jiyidir as 
con•~n tos el:'ctricas. ~oi neidi n com a publicar.ão 
desV' eclit<ll na:,; pra::,-às d:t Europ~. E a~sim como 
b::ixaram n~ acf~ucs das companhtas ele gaz na In
glaterra, emüoi'Ít mais tardo ·subissem, não ,: de 
serprender que niio npp:Jrecessem concnrJ·e~ltes 
á empreza da illumina(:üo no .mo de .Tane1ro. 
A conqubta alcançw.b por Eddz:::vn no systema 
ele illnmincção electrica, si ni:ío foi bastante para 
conservar em depreciação o valor das acções das 
com j(lllhias existente~ o mesmo nüo deve ser 
comprehenclido em relação a capitaes que devessem 
rtffluir para cümp;mhias novas, porque estes 
mais an:eac·ados estariam, lendo de ser applicados 
cm grandes sommas ú acquisiçiío do material da 
companhia cxtincta. . 
, Si\o est:Js tos reflexões que tinha a fazer (llftuto 
bl.'in.) 

O s~·. Buarque de 1\lacedo :-Sr. 
prt~~idcntc, fui convida(1o <I tomar parte nest0 dc
ll:ltC. ::\'1\o poderia escu~ar-me, não só porque 
costumo atlender n conYitc:; desta natureza, Cf\':110 
tnmlJcm porque intervim em ~1ma pnrte da~ ne-
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Sessão em 17 de Setembro de 1879. 173 

gociações relativas ao novo contrato de illumina
ção publica a gaz desta cidade. 

Não o faco, pois, com o fim de esclarecer a dis
cussão, como acreditam alguns dos meus nobres 
collegas. ·· · 

A arte ue tive nessas nerrocia ões refere-se 
ao edital que o governo man ou pu 1car, c UI
mando concurrencia para a celebração no novo 
contrato. 

., " 
da directoria das obras publicas do miuisterio da 
agricultura tive de propôr ao governo esse edital, 
que foi examinado c aceito pelo nobre ministro 
daquella repartição. · 

Venho, portanto, mostrar á camara que as idéas 
que ensinuei e que foram aceitas pelo governo e 
J)Of este consignnclas no edital não conconeram 
por fórma alguma para o mallogro da concur
rencia. 

1\'Ias antes de cum rir este dever. cabe-me sa-
tisfazer a um outro, que reputo de lealdade. 

Sr. presidente, antes de abrir-se a concurrencia 
para a celebração do novo contrnto, foi propos}to 

'O ' ' ' ( o -cões com a Rio de Janei1·o Gas Company; e o hon-
i·ado Sr. ministro da agricultura procurou enten-

• e com os re1)resentantes dessa com anhia 
afim de celebrar com estes um contrato em con
dições Yantajosas aos interess('s do thesouro c dos 
habitantes clesta capital. 

O nobre ministro da agricultura fe~-me a honra 
de confiar a elaboração das clausulas do novo con
trato, que S. Ex. então projectava celebrar, e assis
tiu a.grande parte da sua discussão. 

Depois de cinco horas de minucioso debate, tendo 
o nol.Jre ministro decla!'ado aos representantes da 
companhia que npprovava as clausulas por mim 

.. ' ' :, ' que si n companhia aceit:Jsse essas condições G 
novo contt·ato ficaria ajustndo. Nada, porém, St! 

. =- o. . I "-nt h rr r 
a urn arcôrdo com n Rio de Janeiro Gas Compnny ; 
pelo que S. Ex. resolveu mandar abril· a concur
rencia publica. 

Devo, entrctmlln, declarar, c nisto vai o deYcr 
de lenldade, que o nobro ministro da agricultura 
empregou todos os meios possíveis para celebt·ar 
com a cempanhin um contmto nas condições as 
mais vantajosas. 

S. Ex. disct:.tiu, já com a sua proficiencia, jú 
com o interesse c empenho que todos nós lhe re
conhecemos pelo bem publico, a~ concli~ões que 
reputava a~ mais vantaJosas ao thesouro nacional 
e aos particulares; tudo· empenhou cmfim para. 
celebrar um contrato nessas · condi~ões ; e só
mente depois que reconheceu que a companhin se 
recusava absolutamente aceitai-as, foi que S. Ex. 
declarou formal e terminantemente aos re reseu-
tantes da mesma companhia que não contratava 
com elles. 

O Sn. JoAQUIM NAm;co:-V. Ex. poderá dizer 
quaes são essas condições ? 

O Sn. BuARQUE DE 1\IACEDO:-Eu as vou repetir; 
mas desde já declaro que não são diversas das 
que estão no edital. 

DcYo, portanto, dizer, e tenho nisso grande pra
zer, que o nobre ministro esforçou-se quanto foi 
possível para fazer um ·contt·ato nas melhores 
eondi~ões com a actual companhia. 

Senhores , ésta minha declnraeão , feita em 
termos tão completo::, Hio formaes: nem si quer 
póde ser suspeita , pelo facto de ·ocr.:upar eu um 
alto Ct1rgo no minis ter i o da t~griculturtl, por· 
que declaro : não sou partitlario do novo contrnto 
celebrado pelo nobre ministro. 

nun a 1vergencw com S. Ex. reduz-5e a 
muito pouco. O nobre ministro, depois de se ter 
~sforçado por celebra~ Ull) eonLrato _mais vtmta-

""' ~, . .. ' :. .. :: 
thesouro e dos particul?res, tendo, para este fim, 
aberto uma concurrencw que se mallogrou por 
causas que não venho ngora discutir, o hOJÍrado 
ministro entendeu que não podia e não deviâ fazer 
novas tentativas ; c.1ue se achava diante de uma 
situação em que necessariamente havia de aceitar 
o contrato proposto pela actnal comp:<nllia de illu
nação a gaz. 

S. Ex., co:nprehendcndo assim o ~c:u dever 
tomou a res onsabilidade do seu acto 'uln-ou u~ 
não lhe era Iicrlo por mais tempo ar iDresse negocio, 
embora na espernnea de re:Jlizar um contrato mais 
vant:~joso. · 

' '-'• ~ ~ 
constrangimento em dizel-o, tentari::1 ainda outros 
recursos. S. Ex., ~tcl1ando-sc á fre·nte o~ governo, 
e com rehendendo melhor a res Jonsab!lidaue da 
resolução que tomava, entendeu que podia, que 
devia, celehrat· o contrato como o fez. I-Ia sómcn
te nisto a apreciação de circumstanci:Js, que per
mittiriam ou n~o no nobre ministro niliar ninda " 
solução definitiva deste negocio. . 

E' fóra de quest5o, porém, que, :i parte e'tc 
ponto de divergencia entre mim e o nobre mi
nistro, eu não poderia, sem desconhecer a ver
dade, deixar de dar testemunho de que S. Ex., 
tratan~o com a acttHll etnlll·.eza ~c. illum.inaç:io 

1,. 1.. ' o l ._ ~ '" ... .. .. !'> 

pura celebrar um contrato na; melhores eondi· 
~õ~s po~~ivcis. 

principalmente me diz r~speitü ; mostrar á camara 
que o edital por mim proposto (\ aceito pelo 
governo n:ío concorreu em cousa alguma para 
o mallogro da concurrencia. 

Senhores, cs:;c edital vodcritt ~.:.·r :1rguiuo, como 
tem sido, si por ucaso contives:;c tlüu:;;ulns, que 
n5o se clll:ontram em outros contratos de illumi
naçiío a gaz, ou gue, exisl intlo, fossem de muito 
mab difiicil cxecu\:50, attcntn:S ;)S condkões pe-
culiares do nosso paiz. . · 

E' exactamente islo que nüo existe no edital. 
Eu, senheres, que continúo a estar sntisl"eito com 

o eclital que propuz ao goYerno, devo clizer fran
camente á casa que esse edital niío é sinão o 
resultado da experiencia de outros povo:: mais 
adia!ltados no s~rviço da illnmin~ção. a gn~. Não 

... l: -~t) '(.' 

tenha outro caracter que não seja o de sua nppli · 
cação ás condições peculiares desta capittll. 
. Não basta a minha palavra ; nem a quero in· 
vocar como unico argumento. 

Sei bem que vou fatigar a camara com o exame 
confrontativo que me proponho fazer (não apoia· 
dos); mas tratamos de um assumpto de tal impor
tancia, que é preciso sómente invocar como provlls 
os factos. Devo tamhem dizer onde colhi as idras 
que ~mitti nesse edital, onde colligi ~~· disposições 
que considero j:1 sanccionadas pela experiencia. . 
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Sessão em 17 de Setembro de 1879. 

Senhoi·es, o serviço da illuminação a gaz tem 1 Esse privilegio está perfeitamente definido com 
passado por duas phases muito importantes: a pri- as seguintes palavras que se lêm nesta clausula : 
n:eira é aquella em que g~ralmente não se conh~- « o privi!eo·io concedido pela presente clausula 
cw 11 natureza desse scrv1ço. Os povos. qu~ entao não exclue cfue os estabelecii:nentos publicas. 
celebraram _contrutos para essu 1llununaçao, nas outras emprezas ou p:trticulares empreguem ó 
(r ~ s .. . . 

uaeão. que se aclwvam na posse de magnificos 
co1itrátos com os quues tudo extorquiam. 

Quando se tratou da renovaçi.io desses coatratos, 
esta 01 a segun a p l::tse, os 1om~ns competen es, 
os mais habilitados, que tinham mais experiencia 
do serviço, tratartlm de corrigir as la~unas e erros .. .. .. .. ... ..... ' .. ... 
particulares e da administraçuo publica. 

Portanto, não é de tu.lmirar que em 1851, no 
Brazil. se tivesse celebr::tdo um contrato de illu- 1 

minaç:to a guz em condições tidas por desfavora
veis. 

Tendo-se de renovm· essa contrato, e sendo 
eu incumbido de formular o edital que ora se 
discute, e que ni.io é mais do que o contrato com 
a~ condi~ões préviamente estabelecidas, o que fiz ? 

E~tudei a questão debaixo de todos os pontos de 
vista, em todas !lS su3s relní:ões; e não podia pro
ceder de melhor fórma do ue consultando os 
mais recentes contratos de iluminação a gaz, dos com a municipalidade de Paris, em 23 de Julho 
aquellcs que tinlwm sido ultimamente celebrados e 25 de Janeiro de 1861, do direito exclusivo de 
p<1ra as grandes capilaes. Não fiz m:ds nada do co;1servar e collocar tubos para a canalisaçci:o do 
que isso. gaz de illuminatxio no sub·sólo das vias publicas, 

O edital, Sr. presidente, contém duas :>erics de contiliúa a subsisti~· mediante as seguintes con
dispo~içõ~s: umas ·favoraveis :'l empreza! outras 

1 
dições: • 

9ne sao tidas por exugcradan~ente v<.~nta.}osas aos Suo absolutamente ns mesnH\s condições, 
mt~resses do Estado e d?s P?rllculares: Na propria cidade de Londres, onde ha diversas 

Ja que me propo~1ho JUSttficar o r.ditnl, devo-o companhias <.lc illuminaç~o a gaz, esse privilegio 
f:1zer de um·t·mancmt completa. existe p~ra cada districto, como se clava outr'era 

A camara me permiLtirá que tome em considc· em Paris, até que, por motivos que não vêm no 
ração umas e outras dessas disposições. cas.o, as div~rsas emprez~1s parizienses se fundira?l 

Senhores, qunnto ás condições f::~voraveis ü em- e~n u!na un~c<! companhia, mas ~empre com o prt-
pt·eza, a primeira que me dizem poder ser im- Vtlegw exclus:vo para esse sen1ço. · 
pugnada é ~ s_eguinte (lê}: • O governo concede á A fúrma de proceder é a mesm<l em toda a parte; 
empreza pnvllegio exclusivo para. o estnbelcci- e é o monopolio, nos termos em que defini, con-

-:- ... ~ .. - . ·. -
de tubos destinados á illum1n~ção e no tlmpregÓ 
do gaz em outl"os diversos misteres. » O Sn. FntciO Dos SANTO~ : - l\Ias não com ex

clusão de outra luz. · 
Ha nestn clausula o privilegio exclusivo conce

dido it em preza de illuminaçtío, com a restricção, O Sn. BGAUQUE DE l\L\cEoo :-V. Ex. attenda-me; 
porém, que se resen•ou o governo de autorizar os eu estou tratando sómente de justificar o edital. 
ensaros necessarios em uma certa extensão para Quero fazer um estudo comparativo, embora seja 
qualquer novo system[l de illumimu;ão que por- fastidioso, para M fiM\ perguntar aos nobres de
ventura tivesse de ser decretado. Ha apeRas. pulados-onde está o rigor do edital? 
attenda-se bem, privilegio para uso das ruas, do Pelo que li, se vê jil que n5o se excluiu qual
sub-solo, privilegio que ce:;saria, retirondo a em- quer outra luz, explorada por empreza ou para 
preza todo o seu material si este não revertesse I uso particular, nem mesmo a do gaz, uma vez 
para o Estado no fim do seu contrato. ! que não SG empregue a canalisação nas ruas. 
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Sessão em 17 de Setembro ele 1Si9. -175 
==================================-

Outra c!uusulu do eclital fnYoruyel á t>mprczn é l' o SR. BU.\U<jUí> DE ~!ACEDO; - v. Ex. nuo quer 
a do que o pagamento do serviço .far-sc-llia em prestar attençii.o; ora t•m compensação do paga
ouro 1-•u no sclt ecruivalenteem papel-moeda. Esti- mento em ouro. 
pulou-se o seguinte (lê): •O pagamento do consumo 1 Qual era a razão por que se pagaYa em ouro? Era 
publico ou particular do gaz far-se-ha por tri- i porque o carvão de pedra tinha·de ~er importado. 
mestre:? vencidos .em ouro ou seu equivalente em ' Or~,_desde q:u~ tiv~ssemos jazidas~de carvão em 

JlllllCI[h llJ , o< "< N:- d" · • 1· moeJa nwt:11lica, tendo de fazer todos os seus cal- 1 r !lO po wmos 1mp•Jr .re~u armente _que ex.tra-
culo:; ncssn moeda, não pouia razoavelmente ser jlussc o_gaz das _nossas Jazzdas de carvao; mas tam
olJrignda a receber o pagamento do serviço om bem nao pagarwmos em ouro. 
papcl-mo~da; isto, sim, ~cria. com certeza uma I O Srr. GALDINO DAS NEVES:- Essa clausulà não 
diliienldadc para. a concurrcncia, talvez a maior está no novo contrato. 
de tuuas. . . . _ . 1 O Sn. Bu.utQUE DE MACEDO :-Estou mostrando 

Quando, porem, c~ssar: cst.a rawo captt:"ll, que / quaes foram r.s clrtusulns do edital t'avoraveis á 
cu :lenho ~le enunc~ar, rsto o,_ quam1o. e~1pregar em preza c que foram impugiwclas. Eu não estou 
o_enmhu>tm:l elo pa1z, extra.!w1o das _.J-nrdas na- 1 discutindo as cluuslll<t~ do coHtrnto: isto fica pnra 
• ~ • • , ' • · · • ·t • de ser do · 

obri~·au:l a ri tilisar-::;o do nosso carvão de pedr:a., _pe o c nsumo o gaz, 1'•.' ir:m es e ~i a c,..se 1 a-
logo que, 11or expcriencias feitas, fosse ellc reeo- ! gumento ~c recusnr ·o mesmo proprictario • 
nhccido em condições uc ser aproveitado no ser- I A casa sabe qm· o que cstant estt~belecido era 
vi,:o de illumi1wção. a empreza recusar collocar o gaz em um prcdio 

O St:. .ToAQunr NAuwco :-Tudo isso é hypotlle- emquanto o novo inquilino não pagasse o que era 
tic1,, [Mque 0 C.<lrviio de pedra podia não ser snf- devido pelo seu anteee:'sor; isto, além do direito, 
ficientc. em relação u qualquer dos·dous, de cortar a cana

lisação do gaz na falt:~ de pagamento. 
O Sn. Dt'AnQUE DE l'IIACEDO :-Si S. Ex.. lesse o 

t!dital haYia de ver que tt1çlo isso está prevenido. 
Isto ert~ um absurdo; mas era J que se pratitava 

com assentimento do goy~rno . 
.;. ._. (. 

J 
(. . ... o . 

JOm. mas n:to passou P<lra p novo contrt~to. a ~mpreza, em ger;tl, não· fornece o gt~z emquanto 
O Sn. BDnQUE DE ~IACEDO :-Diz o edital, quanto nuo se tomar por asstgnatura ou se contratar o for-

• '..... r 7 • necimento U.es~e (l"az durante um trimestre Jelo 
o 

• O gaz de illuminac;:;o deverá ser ex.trahido do menos. · 
eurvão ue pedr.:~. A em preza não poderá empregar Mas aqui o que se uá? D:.í.-se o direito á. em preza 
outro gnz sem prévia autorização do governo. tão sóm:ente de não fornecer o gaz a quem ntío 

• Obriga-se a extrahir o gaz do carvão de pedra, paga; mns não ele recusal-o a quem entra no 
.schistos lJituminosos ou quaesquer outras subsLan- pr~dio si o exige: pelo contrario, é expressa no 
cias apropriada:; ou extrahidas de jazidas nacio- edttal a obrigação de fornecer o gaz aos P<1rti
nacs, com tanto que estus sejam regularmente ex.- culares em qualquer poRto do perímetro do con-
ploraJus no pt~iz, e provar-se, por experiencias trat? · , . . . _ 
feita:;. que a:> despezas de produccão do (l"az não . Ja se ve, paz~, que esta. cond.iç:.to, ql!..e p~ree~ ser 
excelÍcm as que se fizerem com ·a emp;eg-o do 

1 
srmplesmento fa10ravel a· em preza, ·na o e mats do 

ct~rviio importado. • _ . ~ ' q~e uma condi~iio de equiclade ou antes de di-
o ~ rClto, mesmo porque não se póde obrigar a em· 

dl. .Tü.\QUIM NAnuco : -E' hypothetico · preza a continuat· a fornecer o gaz a quem o não 
O Sn. BuAnQUE nE MACEDO: -Oh! senhores I . paga. 

V. Ex. sabe que nós temos ja7.idas de C(lrvüo de · Resta .a condição do prazo, de que me occuparei 
pedra, de ~cllistos bituminosos, que se prestam ú . por ultimo, porcluo antes dclla devo tratar da . 
e~tracção do ~az; outr~s ainda muis ricns se po- •. clausula da amort1~açü~ d? capital. 

(\. "" , e ~ · '" l ... e , " '- .. , (. 
condições taes, que a emprezu, sem maior dispen-:. quanto a este, o edital deixou em branco, e é 
dio, podesse dessas substancias extrahir Gl gaz, questão, portanto, do contrato, com o _gue nada 
ficaria obrigada a f:~zel-o e a receber o pagamento tenho. 
do scr\·iço na nossa m(3eda. Isto se impunha, Vamos agora ás clausulas quo foram 01:1 podem 
quando se verificasse que ·a e:s.ploraçiio era r e- ser impugnadas como demasiadamente severas 
gul~r. . . . para a empreza, isto é, aquellas que se.suppõe 

E1s aqm o CIJSO: do contrariO sena. um ~bsurdo. ti.'rem impedido a concurrencia. . · 
Desde que 1~u~ houyesse a materw prtma n~s Dsvo declarar á ca:su que não me esquecerei de 
flesr!J_:ts ~ond1çoes. e_ sem augmento de onus, serw nenhuma das condições desta natureza; de todas 
nacett~n ela cond1çao. . 1 ellas farei menção r.ro meu discurso, ·porque 

O Sn. JoAQt"Dl N.-1.nuco dú um uparte. deYo ar.alysar este edttal em todas as suas partes. 
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176 Sessão em f 7 de Setembro de 1879. 

Antes dfts clausulas de contrato propriamente 
ditas, poder-se-ha dizer, que o facto de exigir-se 
uma caução de 50: 000;5 para quem tivesse de 
concorrer á celc]Jração desse contrato, afastou os 
!Jroponentes "! Não, sen_hores. Na ;Europa, por 

o " 
panhia, a menos que o proprio goYerno não se 
resolvesse a fazer sem futura indeumizacão o cm-
JlOlso desse materinl. • 

att! pnra e:-ia c ausu a, to a pccu wr, encon
trn-se disposi\:5o identica no edital que me serviu 
de morlelo. O contrato primitivo da illuminação 
da ddade de Bruxcllas estabelecia que a munici
palidade teria o direito de fazer acqnisição do ma
terial da empreza logo que expirasse o prazo do 
mesmo contr:1lo . .Não ba aqui nem siqncr condição 
de adquirir o material, caso não se renove o con · 
trato, como se t:slipuJou em :1851. Entretanto, eis 
os termos em que a municipalidade de Bruxellas 
entendeu dever mar, nilo da obrigaçiio, como nós 
a tinluunos. mas da faculdade de fazer a<:'quisil-ão 
do mntcri::Íl da antiga em1:reza (!ê): · 

• O concession;~rio serú obrigado n f:Jzer accrui
siçiio dos edificios,material d·a companhia imperial 
continental, conforme o contrato r.ctualmente em 
vigor e .nos termos dos arts. 6,6 e 62, que regulam 

. as con 1çoes essa acqulsiçao. ~ 

O primeiro destes artigos é o que expressamente 
confere a faculdade da cidade de Bruxellas fazer 
acquisic:.iio desse material, sem todavia a isto ser 
obrigad;:, como disse. O art. 62 dit a fórma da 
avaliação do material. 
·Eis jusLHi~la esta clan~ula; a ella não pode

riamos fugir. fiio pouco serviria de embnraco. na 
Europa_ porque outros a impunham quando· a ·isto 
não estavs.m obrigados. 

O SR. GAtDINo DAS NEvEs : - I\Ias mandou- se 
dizer em quanto importava esse material ? 

O Sn. BuARQUE DE I\l.o~.c&oo : -Pretendia-me 
occupar disso mais tarde; mas respondo desde já 
ao nobre deputado. Recordo-me perfeitamente de 
que solicitando eu do nobre ministro da agricul
tura autorizaç:ão para remeLter essa avaliação ás 

('f - .. • -

dei Õruem . para que ella fosse couununiéada, em 
fôrma de telegrammas, para Paris, Londres e 
Washington. 

O Sn. GALDINO DAS NEVEs:-Pois consta que lü 
nada souberam. 

O Sn. BuARQUE DE l'lfÀcEno:- A ordem parece
me que foi cumprida; não posso affi.rnwl-o porque 
como a casa sabe, não continuei , no ser
viço da secretaria ; mas declaro no nobre deputado 
que o nobre ministro da agTiculturn autorizou-me 
a expedir esses telegrammas, e eu dei ordem para 
que fossem expedidos. Tenho quasi certeza de que 

Passemos, .Sr. presidente, á clausula immediata. 
Lerei sómente o que é encnrgo propriamente. Im
londo ü em reza a obrirracão de ledir Hcenca á 
Illma. cnmara para fazer esc[lvar;ões, leYantar cal
(}adas, assentar apparelhos, etc. acrescenta esta 
clausula (lê) : · 

« A mc:sma camara poderú prescrever á empt·e
za as precauções e cautelas que julgar acertadas 
para garantia publica. Todas as despezas de re
novação do calçamento e outras provenientes de 
trabalhGs executndos pela empreza correrão pot· 
conta desta . • 

E' Sr. presidente sem nenhuma differença a 
clausula 7."- do edital a que me referi da illumina
ção a gnz da cidade de Bruxellas, como tambem a 

, '> • 1 · nt-o a az da ci-
duele de Paris, que dizem o seguinte : O primeiro, 
depois de fnzer a necessuria exigencin, acrescenta: 
• concedendo a dita autoriznção á municipal!dade 
prescrc rá m i < • "' < _ 

varão que julgar uteis. • O segundo, diz: • A nm
nicipalichlde poderá prescrever as modificações que 
julgar necessarias á boa execuç5o do serviço. • 

Da mesma mnneira diz a !!lausula S.a do edital, 
crue foi impugnada pela actual companhia como 
muito onerosa aos seus interesses. (Zê) : • No 
caso dos tubos collocados servirem de oustaculo 
a qualquer obra publica, a emprezs. cleverã remo
vei-os á sua custa, e assentai-os no local e direc
ç·ão que lhe forem indi~ados p~lo gove~·no. A 
despeza com esse serviço sera paga a em
preza pelo contratante da obra de que se tratar, 
si fôr esta executada por emprcitauo. Tambcm ca
berá essa remoção á mesma empreza, snlvo accõrdo 
em contrario, si os tubos se acharem em terrenos 
-de pro Jriedade particular e sobre elles se tiver d_e 
e ilir.ar. FICa enteB 1 o, que na a a e cumpn
mento desta clausula por parte ela empreza, o go
verno llOderá mandar executar as obras necessa
rias, cobrando a respectiva importancia da mesma 
empreza. A empreza executará as prescripções 
que o governo impuzer para prevenir o damno 
ctue o gaz possa causar· its nrvorcs plantadas nas 
ruas e passeios publicos. • , 

E' manifesto que é esta uma clausa de alto in
teres3e administrativo ; garante a obra publica, 
a propriedade particular e até a salubridade pu
blica. 
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Sessão em 17 ue Setembro de 1879. ·' ..,_ 'J..JJ 

Se!·ia ella de pura invenção minha; jii. niío est:mi 
cons1gnada nos melhores contratos similares? E' o 
que a cnmara vni ver: 

A clausula 3." do contrato de Paris diz: • A nm
nicipalidade reserva-se o· direito de fazet· remoYet' 
-):\ m s 1 • tirar :.ís eX') usas 
dos concessionarios e sem nenhuma indemnisaeiio 
os tubos e collcctores todas t:s vezes que o inte
resse publico o exigir. • 

.: wn e .c ausa · ~ tspue:- •. a ffillllSLra~ao 
púderú pz·cscrcvcr todas as modiJ1Cn{·ões que julgar 
acertadas á lJoa execução do serviço, quer quanto 
á direcção dos collcctore,;, quer ás dimenções dos 
tubos ..• A fim de abrigar as axvo1·es das ruas dos 
ciTeitos do gaz a comp::mhitt cxcctltará a neccssaria 
drainage. • 

O edital belga dispõe: -
• Se os tubos collocados o1Jstaron1 aos trubalhos 

de nivcllamenlo das ruas, de reparos ou ab::rtura 
e esgotos, a quaesquer ou ras c :sposrruos c m

tcrcsse publico, o concessionario será obrigado a 
remover. esses tubos. á sua propria e-usta, e, s~nr~o 

L') ... l • .. ., .. :1'"' ~ ~ 

' -de cmharaço, recollocanuo-os conf.:mne a direcção 
que lhe fur indicada Jlela municipalidade. O con
ccssionario não terú por isso direito á indemniza-
çuo a guma. o mente a conserva~ao o catoamen o 
quo est.iver sobre as cscavar;ões, ficn ii cargo do 
municipalidade. No caso de demora na execução 
das prescripções da administraç:ío municipal, 
esta fará executar os trabalhos por conta ào con
cessianario. 

Com o Jlm de prevenir os elTeitos do gaz nas nr
vares dos l)asseios, o concessionario construirá n 
drainage necessaria. » 

Eis ahi no contrato ele Pais e no erlital belga as 
... .. "' .•• "l' 

uma gran.deo ga~antin para' a adn'linis-traçâo pu
blica. 

Nesta clausula ue tanto espanto provocou, ha 
alguma cousa c wnceJtave :Sl 1a, como se ex
plica que em prezas que recebem retrilmiçiio com.i
deravelmente inferior. á que pagamos ú • Rio de 
Janei1·o Ga-s Company » se sujeitam a estas exi
gencias ~ 

Da clausula 9. 3 já tratei, é a que obrig·~~ 11 em
preza a cxtrahir o gaz do combustivelnar.ional. 
quando este fõr regularmente explorado. -

Nessa cluusula dispoz-se ainda (lc): que • a em
preza não poderã empregar outro gaz (dh·erso do 
extrahido do carvão ele pedra) sem prêvia aut.l
risação do goYerno. • 

E' uma restrição bem cntcndilla, pois o poller 
illuminanto e a pureza do gaz dependem da m~
teria ele que é este extrahido. Não creio que seme
lhante exigcncia po3sa scrim}Hmte sm· consic1crnda 
severa. São as mesmas disposições da clausula u.a 
o c n a e < i 1 · · , - , ·:o· , , 

disposições que não reproduzo pm· uiío me pareeer 
que a impugnação, se ha, resista á annlyse. 

As clausulas lO.a c H.a do edital esln!Jelecem 
as condições para a purificacão do gaz, o pouer 
illuminante, dimensões dn chamma, pre:>são, etc. 
Tudo cstit prescripto de conformidade com os pre
ceitos da sciencia; c a este respeito elevo dizer que, 
nesta parte, consultei tambem uma autoridade 
eminente, quo é o chimico Sr. Guignet, que co
nhece proficientemente o servico de illumina:,:fío 
a ''UZ 

:: •A. 23.-TO~IO V. 

como OllllS ns seguintes 

O Sn. JoAQUli\1 NABUCO :- Esttí presente. 
O Sn. BUAifQtlE DE ~L&.CEDO (lJ):--. "A cmprezn, 

diz o nosso ediwl, obriga-se a substituir, sem 
onus, o actual systema de illuminDç::io, por outro 
que-venha a ser descoberto, e ·que seja preferível, 
quer em rela{'-:1o il intensidade da luz, quer ao 
preco ; devendo neste ·cas·o ser revisto o 1n·esente 
contrato. A superioridade do novo systema de 
illuminação, caso não se dê accôrdo mtre o governo 
c a ernpreza, será julgada c decidida pt.r arbitras 
na fiírma da clausula 4. a • 

o Sn. FllLICIO Dos SA.:.'<TOS:- Não censurei a 
clausula, sim nlío entrar no contrato. 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO:- E' Gl:msula que 
' .; • rr • francez. 
Eis o que diz o contrato de illuminaçiio a gaz de 

Paris (clausula 48) (lê): . 
• Si em virtude elo progresso da sciencia, <1 

municipalidade julgar conveniente impôr á em
preza o emprego de processos diyersos do systcma 
actunl de fabrico do gaz, a em preza se deverá con
formar com o que for prescripto pela rounicipali· 
dade. No caso de resultar desses novos processos 
diminui~o no preço de prodncoão do gaz, este 
aproveitará tambem á illumiua~ão tanto publica 
como particular. 
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ns Sessão em f7 de Setembro de 1879. 

Co~par~_i,_senhore.s, o e~ihd do .governo com ! nctual illuminação o gováno ·pagará ... por !wra 
![•C~ dJSllosu.;ues, e i(o pod~1s conclmr, 51ue fomos í de gaz consumido para o ~ervi<;o das praças, 

· nnut~o nwnos seve1:o~, m_mto nwnos e~ugcutc.s do i nws~ jardins, etc. .Este preto, no caso de preva· 
c1n". rOI<~tlt ,ts muntelpahd,.des d~ Bt nxell.ts e de i leccr a d1spos:çao da clausul::~ preecilcnte, seru .re-
Pa!_t.s. . , . . . • duziuo em cada :mno á mediU11 que ~ ilJuminação 

J:.l-' ahi ~1:. jm.;stJt-ntc, '' cbusul:l do _;;dJit!l I.lll.· i particular augmentar e na relaçi:!o de 1/J, de modo 
pu~nada ; ::1 ~ao e~ me~ma _que se achfi em outros ! t!Ue, qu:mclo o consumo da illuminação particular 
c~•ntrato::: de Jllnmma\.':10, tJ menos onerostt. como J reunido ú dos e:;.tabelecimentos publicas fôr o 
dJ5Sc ! j tri pio do dn illuminaçiio das pr~<,:as c rua~, esl<t 

o sn. GALmxo D.o\s NEYEs: -111<•:;; não ::;c nchn no ! !ar-se-hu sem nenhum dispendio para o go\"erno. 
i Semelhantemente o servico . da illuminação nu· 

1lO$S~. . . ,. . i blica, na área aCLUal, ser{ rctrilmido pela mesma 
, O :sn. BtJAnQUJE DE ~lACEno ::-,O ~ut~pl dtz n:l _cl?u: 1 fórm~ e preço, si não conservar uquella proporçiio, 
::-ul:.t 13.a (lmclo; a n e:n:prez.t u_e,,er.t consenm 9::- • t:>~o e, quando exceder de i/3 do consumo total. 
se~s :1rmaz~ns e deJ;>Ositos sorh~o::; com fi male_!'la I A rctl'ilmiç~o se1·ú proporcional ;i differenr:1 que 
pmna c mm::; materws nece::;sartas para o sernço 1 ~c der. , 
tia illumiuaç~o dt~ranle tres !llezes pe!~ menps._. l A clausula transil ia , i' , 

I ~o ~e u. !s-posJçao Utl. c ausn a :lc. ~, o pro:ro.ncnte 
se esi~~ um forneeimento em Jenosito par:~ um 1 mdtcara Igtwlmeutc o preço_ d~ metr.o cub_Ico ~e 
mez 8penas _ • 1 gaz para o caso 5J.e s~r rctFrbmda a !llummapno 

l\a clausula 15." dispüe 0 etlital que a em- ' publica nn nctual area dlumti?-ada da c1dnde. ?\ ~s
prezn é obrig-adn a manter reg-ulannente o servico !·ta _hypothe~e e~se. p~e~o sel'<l ~n~ tod~ o c~:'O m
dn illuminii{'.Eo, conserrar õ material etc .. sÕlJ · ~~nor no que for md1cndo P:lrt1 ::1 tllummaç::o prtr
peua de quanto aos reparos, do governo, ínan- .:tcular. • 
dal-os executar a custa da me5ma emprezn. E' a A clausula 18. ", Sr. presidente, G a dausula 
eomminacão indispensave!. Achilles dos impugnadores do. edital. 

A claÜSula é identici á 22 do edital Belga ; Senhores, a simples leitura desta clausula re-
ne.sta súmente não ba commutação da pena. 1 vela, que e o resultado de muito estudo. 

As clausulas, i-í e 17 são sem importancia. · Em primeiro Jogar devo declar:J.r á camnra, que 
A 11rimeira é relath·a ao numero de·nccende- aindfi aqui não ha originalidade, quanto ii idéa, 

dorc:;. · mas tão sómentc quantc ú fórma de applicação. 
Nos contratos que t~nho citado, h~ mais rigl!r 1 _Eu, senhores, não sou dos que mais fogem !.las 

n_as ~lausulas c_o~elattvas, por que dao as mum • 1 !m!tuçQes: por que sempre entendi qu~ uma boa 
cipalldades o dJreito de despedtr esses c outros 1 Iuutaçao c de randes v-::w.tan·ens: uer dizer resul-
agen es a emprcza. 1 ta o c experiencw. 

A :i. i." ~mpõc a ?brigar5u de informar [10. go- ! Procurar imitar os povo::; mais adiantados,quaudo 
verno das Jrreguhmdlldes quê se derem na lllu- tenhú de su(l'gerir ou aconselhar al(l'un1:1 cousa . - o o 
nunaçao.. para o meu paiz, parece·me sempre um .acerto. 

Chego a clausula que tem provocado maior re- A clausula a que alludo com. relação ã idéa (do~ 
paro. . . . ~lgarismos tratarei depois), é exactamente a que se 
~ ed:ttal diz o segumte nas. clausulas i8. a c ach3 no. edit:l.l belga, a que me tenho referido, 

l9.a (le): .com a dllferença apenas para melhor, porque na-
' A illuminação publica comprehendc:r-á as ruas, quelle edital a municipalidade belga 1ixou desde 

praças, passagens, jardins, caes, pontes e edificios • logo o preço do gaz para o eousumo p::1rticular; e 
publicos de qualquer natureza, em cujo numero I o nobre ministro da agricultura deixou esse preço 
se acham tambem os muuicipaes e os est~beleci- em br:Jnco no nosso edital. Isto é imp€1rtante, por 
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Sessão em 17 de Setembro de 1879. 179 

que faz desapparecer todo o inconveniente, toda a 
repugnancia da clausula, pois tudo se traduz em 
preço muis ou menos elevado e proposto pelo con
currente e não a este imposto. 

Outra circumstancia. Em Bra...:ellas a clausula 
. . . :"" i 

posta, ntro soffria alternativa ; aqui O Mbre roi· 
uistro pedia preço para as duas hypothesis, ou pt;ra 
o serviço da illuminação publica ser remunerado 
com a re ri i)i · t: i )C a i uminaçuo par
ticular, ou par3 o caso d·~ ,;erem mnbas retri
buidas. 

Basta esta simples observação, para esboroar-se o 
castello que semelhante cluusula ·fez levantar ; 
pois desde que não se impõe nem preço nem sys
tema, nem um nem outro influe na concurrencia ; 
11ão póde em caso algum mologral-a. 

Em Brux.ellas o pre~o do metro cubico de gaz 
llxatlo para o consu~o partícula~·, e ~oro _o qual 

e - ., 
blictl, era de !5 centimo:;: ou 60 réis (sendo 400 réis 
o franco) por metro cubico de gaz. Além disso a 
illuminacüo interna dos estabelecimentos mnnici-
paes pagava qQ réis por metro cnbico. 

As clausulas do edital belga dizem sobre este 
[1onte : 

•illlwninaçiio 1mblica.-~." O concessionario é 
obrigado a illuminar as ruas, praças public3s, mer
cados, etc .. , sujeitas ao regimen da policia de via
ção, existcmtes ou que para o ftlturo se ~·stabe!e
cerem. 

• 37 .n-A illuminação pu!Jlkn, ;; o exter!ür do:; 
edificios publicos municipaes, nos termos estipu
lados nas disposiçves que precadom, [cw-se-lta gm
tnitainente pelo concessionario ; as despczas quo 
d'ahi lhe provierem são cousideràdas eomo com-

- o o - . • 

~t t::: "" 

ua vi::i' publica, occupado pela tuhagem da i!lumi
nacüo, c do monopolio conferido tlo cnneessio-.. 

• 
o Sn. FELH.:IO D•JS S.\?-.1os:-.-\.hi ê quo V. Ex. 

niio devia trnduzir; devi::~ parar L~om a sua traduc
cão no nrtig-o :mterior. porque na realidade is~o 
nuo tem npt11icação ao nosso pniz. 

O Sn. Bu.\nQUE DE )L\CEDo:-Por que'? 
O Sn. FELICIO Dos S.~::--'"To~:-Porquc entre nus n 

illumintwão particular l' quasi nada; a i!luminnçüo 
publica é o triplo ou o quadruplo. 

O Sn. Br;AnQUE DE ~hCEDO :-Oh! senhores! 
Como é que um homem da illuslr3ção do nobre 
deputado vem dizet·-me uma semclbanlc cousa 
nesta casa ? ! 

A illnminação particular no Rio do Janeiro é 
I!Xactamente o duplo da illumina~:ão publica. 
Como V. Ex. vem dizer-me uma cousa desta 
ordem sem ouVIr a nun 1a emonstraça., . 

o Sr.. FELICIO DOS S.UTOS ; -Sim, senhor, e 
admira-me como V. Ex. estranha ':isto, porque 
cu appello para os algarismos. 

0 Sn.. BU.\1\QUE DE M:ACED():-Não púde appel!ar 
pro-a os ah;arismos, quando eu os tenho officiaes, 
extrahidos ~dos rclatorios do ministro da agricul
tura. 

O SR. FELICIO Dos SANTos:- Sim, appellõ para 
os algarismos, e a estranheza de V. E:x. desappa
reeerá diante delles. 

0 SR. BUARQUE DE ::\!ACEDO:- Oh ! senhores! Si 
eu posso apresentar até mappas impressos das 
repartições cfliciaes ! 

O SR. FELICIO Dos SANTüs :-Da Belgiea '! V. Ex. 
conhece Bruxellas? • 

O SR. l3uARQUE DE MACEDo:- Si conheço Bru
xellas? Lá vivi dous annos. Depois,,. não preciso 
conhecer para o cnso dos algarismos do consumo de 
.,a e u. as, a s e que con e!)o n sua popu
lação, que é de200.000 almas. E não é com os 
algarismos U6 Bruxellas que cu preciso argu
mentar ; é com os do Hio de Janeiro. 

V. Ex. interrompe-me; c eu lamento profun
damente esta interrupçi:o, porque, si me dé~se 
dons minutos de attenção, veria que eu seria por 
certo um ignorante muito grande si tivesse sug
gcrido esta idéa ao governo, sem ao menos estar 
bas~ado em dados nossos, ealligidos nesta propri~ 

O Sn. FELrcro DOS SAXTOs:-Não podemos dis
cuti~ ~ questão, com essa paixiio ; assim, não 

da-me. 
Far-se-l!ia de mim, Sr. {Jresidente, um tristis

simo conceito si eu tivesse suggerido ao governo 
uma idéa desta ordem som :to menos a. ter estu
dado, e si com algarismo::: do meu paiz, algarismos 
qne podem ntio ser exacto~, mas que trazem um 
cunho offitial, eu não pudesse provar que essu 
id6a é perfeitnmente prntica ; podia ao meno:: ser
vir 1~ara exame, en~t·ar ~omo alternativa para ser 

a "'• ~. •• ,. 

V. Ex. tiver rniio, dar-me-hei por eonYencido. 
Iüas como, senr ouvir-me, vem dizer-me, que Nl 
parto dí• tlm principio erroneo, isto 0, que a illu
minação publica é mais do duplo ou triplo do que 
a particulnr? 

O Sn. FELICIO oo~ ~t\);Tos:-Niio foi issü o que 
eu disse. 

(fia outros apartes.) 

O Sn. BuAnQUE DE l'tbcEDO :-Sr. presidi:nte, em 
uma questão Elesta natureza niio é possivel discutir 
por essa fórma. Peço 30 nobre deputado que 
preste-me attenção : si achar falha a minha de· 
moustraçiio, a impugne. Eu vou argumeut::~r com 
dados officiaes. 

o Sn. FELICIO t•os SA:ST05 dit um aparte. 
o Sr.. BuAnQt;E DE MACEoo:-V. Ex. não quer 

attender-me; si me interrompe mais, eu não con
tinúo. 

O Sn. G . .u.Dzxo DAs NE\"Es :-Não, uiio ha motivo 
para isso. 

O S:a. BuARQUE DE :i\L\cEDo:-Garanto ao nobre 
denutado, que me conhece, e sabe perfeitamente 
conJO costumo es~udar as questões, que não v.im 
aqui improvisar. Vou publicar um discurso, que 
vai correr mundo, tenho um credito a zelar 
(A.poiados). Ouça-me o nobre deputado, e ha de 
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1.80 Sessão em 17 de SetemJ)ro de -1879. 
================~======~============================== 

ver que eu disse uma verdade, que hei de provar 
perante quem quer que ~eja. 

O Sn. FELicro DOS SMiTO~:- Aumira-mc esse 
calor. 

dizendo que liz mal em nceitat· o que está no 
edital belga, quando eu apenas me referi ú idéa, 
nuando aindn. não disse como me conyenci de sua 
;l! 'c )to a io c aneil . . 

Sr. presidente, eu dizia (jtlC a idéa não era ori
ginal, que eu a havia recebido do edital belga, a 
que me tenbo referido. 

Esta idüa, porém, não seria praticavel, não seria 
exequh:el, si eu, comparando o preço. e consnmo 
du i!luminaçiio particular da cidade do Rio de 
Jnneiro c as clespezas de prot.lncção de gaz, não 
concluísse Cfnc a remuneração dessa part.; do scr
vico da i!Inmimwãodava um rcsultacfo suillciento 

.. • • .. • j' ~.. • • -

póde se ter enganado em um ou outro ponto, mas 
que nunca estaria de mú fé para illudir-nos. 

O balanço que aqui tenho do consumo da illu
mina~ão publica, si não está exactissimo, é () 
mais a11proximado possível da verdaue, I3orque o .. . .. . :-- .. -
feccionou r.olligindo os seus dádos da quantidade 
do carvão importado, e calculando a produceão 
média de gaz por cada tonelada. · 

•:. , " Ç ','a Ctl 1J C l'CU C , l· "'• 

metros cubicos de gaz distilados por anno na fa
brica da Rio de Janeiro Gn Cornpan?J. Diga -se 
-7,60o~oo m3 , os qu::~es siio distribuides pela se
guinte fúrmn, em numeras redondos: 
Illuminaç:iío publica das praças, 

ruas e edilicios. . . . . . . .. . . . . . . . 2.280. 000 m ~ 
Illuminação particular........... 11;220.000 » 
Gaz perdido nos encanamentos... :1.,:1.00.000 • 

Este algarismo, de novo o digo, confere mais 
ou menos com a uantidade de car rã 
preza importaYa então. E' escnsado dizer, que o . 
inspector da illuminação fez o seu calculo por 
deduccão, porque nunca pôde ter a sua dispo-. - - . , 

... .. ~ l.. .. .... ' - ... ' ~ (. ... ·C. .... l ... " l ' 

ceu-se, como já di~se, n concurrencin, exigindo-se lhe a empreza recusaào ·sempre os esclarecimentos 
r. illuminação publica gratuita ; ma::; fez-se isto de para este fim necessario. 
fórma diversa do que fizemos no Rio do Janeiro. Sómen•e depois de feitos os meus calculos, re-

Em Brux.ellas, repito, a municipalidade uisse: metteu-mc a empteza, a mim directamente, alga-
• o preço do gaz será neccss::Jriamente de :1.5 cen- 1 ri@lOS apenas, que confh:ma!·am mais ou menos o 
times (que vem a ser 52 a 60 rs.) por metro cublco I con~umo ~rue acabo de mdtcar, mas que dava_!ll 
para a illumiriação particular; a em preza ha de fa- I mm~o mawr somma paz:a as des1;ezDs ~e producçao 
zero serviço da illuminaçEo pul)Jica gratuitmncnlc; ) do gaz do que a que adumte me refenrct. 
n5o ha alteração pos~ivcl. • .Agora vejamos a dCSlH~za_ da pro<lucção. 

: "' !'l 

preço daqnclla; e dcixon o prero em branco. 
Mas, porque deixou o pr~;~o em Immco? Pode

ria tambem impol-o. Deixou o prero em branco 
para dar mais uma chanra, uma probabilidade aos 
concurrentes, afim de te!'Ctn toda a liiJ~rdadc nos 
ealculos que tivessem de 3prcscntar. 

O Sn. FELICIO nos SANTOS:- Ahi estú: fc;: tanto 
l.J[:rulho, c está de nccurdo commigo. · 

O Sn. BuARQUE DE llhcwo : -Como eston de 
acciJrdo ? Eu ainda não disse o que queria. Por 
ora cst~u ex.pon~o flS co~sns como cllns se fizeram, 
mas nao mostrei amda a cum~ra que eu tinha e 
tenho razão para acreditar, que o servi~o da aclual 
::\roa da illuminação publica desta cidade póde-se 
fDzer gratuitamente, pag-anào-~c súmcnt~ o ser-
vi o· articul:n· ;elo consnmo ' 
vou demonstr::~r. 

(Hct apa1·tes.) 

As minhas demonstrações não foram para esta
belecer nG> cdital.um preço fixo para pag-amento 
da illuminação 11articular. V Ex. sabe que a con
currencia publica em tncs casos se estabelece até 
mesmo lixando Jogo o preço, como se fez em 
Bruxellas, mas não foi o systema crue aconselhei. 

Devo declarar á camara, que me servi só mente de 
dados oillciaes colhidos pelo inspcctor da illumi
nação publica. E' este um homem de Jmn, que 

• t• ~ "".. e.. -. é, .. ci. :, Jll-
clos, de 1:JG réis por metro cubice. J~ste algarismo 
é contestado peln c<:nnpanhia, que diz gastar cerca 
de 180 réis por m'l . 

Vejamos agora si a despeza de producção de 
150 réis por metro cu1Jico de gaz aprovcitanl 6 
inferior :'lquella que se deve presumir, e que é 
não menos do triplo ou o quadruplo do que se 
gasta na Europ::~. 

A despeza ele prodtlccão de g-az nas fabricas 
européas regula de 20 ·a 50 réis por metro cu
bico. 

Isto conclue-se, independentemente de qual
quer outra informação, sabcnd9-se que o prer(} 
do gaz fornecido, c portanto mclusive o lucro, 
fundos de rL•zerva e de amortização, varia de 35 
réis of. 10 a i05 réis of. 30 ue é o reco. 
do consumo particular em Paris. Em Bruxellas, 
j:\ se sabe que o preço da illuminação particular 
foi fixado en1 o f. :1.5 ou 52 réis ao cambio de 27, 
correndo por conta dessa retribuição a illumina
ção publica c todos os mais encargos. 

Em Inglaterra não me consta que em tempo 
algum so pngasse mais de 90 réis por metro cubico 
de g:~z, isto apezar do monopolio e dos lucros 
fabulosos das cmprezas. Todos esses preços estão 
sujeitos ainda ~pesados impostos. 

C'1lcubndo sobre esses preços as despezas de 
producção, que não podem ser superiores a 60 °/o, 
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Sessão em !7 de Setem1:Jro de 1879. 18·1 

pode-se, sem erro, aceitar os limites de 20 a 50 réis 
por m3 de gaz. 

Ora. que nccrescimos, que novos salarios, que 
enea~·gos podem pesar s::lbre a producç]ío do g-az no 
Bra~I!, que ~om o _triplo do maximo daquelles !ll-
0' .. • .. .. 

despeza? 
Si a despeia do metro cubico de gaz na Europa 

re~'~'ula de 35 n :1.05 réis inclusive to o· s -
cargos e largos diridendos, como disse, . c:~lcu
hmdo eu, não pot: este preço, mas em :1.50 réis e 
sómente a .. despeza àe producção, fui muito além 
do algarismo qu,3 devia presitmir ser suffi.ciente 
para e~ se calculo (Apoiados). 

Sr. presidente, o inspector da ill umínaeão a ""az 
nesta côrtc cnlculotl, em trabalhos que constam dos 
relator i os c segundo os dados a que me refiro, que 
a actual companhia tinha um lucro de cerca de 
20,4% sobre o seu capital de :e 750.000. 

O facto é que sendo esses lucros que dão valor its 
acções das em prezas, as da actual companhia che~ 
garam no~ ultimos nnnos do seu contrato u 3í :e 

l i . 
Tomando esta bnsc de HiO reis por metro cubico 

da de.<peza de producrüo . de gaz, fiz o seguinte 

fl~le dei' ao governo em :1877. 
Calculei que em :1.879, época em que começasse 

a 'Vigorar o novo contrato, o consumo do gaz na 
cidade do Rio de Janeiro deveria attingir a 7 mi
lhões e 100.000 metros cubicos. 

Ha pouco referi-me a 7 milhões c GOO.OOO metros 
cubicos, porque tambem inclui o g-az perdido nos 
encanamentos; mns este, não sendo retribuído, só 
e1;1tra _no calc!llo como despeza, ~ cst~_já está altcn-

o .._ . . 
e!:colhi para o anno de 1.879; serit mui provavel
mente inferior ú verdade, pois em 1877 já o gaz 
retribuído attingiu a cerca de 6.500.000. 

Feita a distribuiçüo, temos : 
Consumo particular. . . . . . . . . . . . • . . !.~.:. 500. OOQm'3 
Idem dos estabelecimentos publi-

cas.......... . . . . . . . .. . . • . • . . . 600.000 • 
Idem dns praças c roas..... . . . . . . 2. 000.009 • 

i .iOO.OOO 11 

. TamlJem esta distribuição só poderá ser taxada 
de parca quanto ú illuminação particular, que 
cada dia toma mniores proporções. 

A producção do 7.100. OOOm3 custn, a i~Ó reis, 
3 • • . . ()' • 

i. 065:000$000, que tal seria assim a de~pcz a de 
custeio da·nova empreza de illuminação a gaz. 

Vejamos agora a receita que a empreza devia 
tirar. desta producrão. 

Temos nós aqui 7.100,000 metro:; cubicos. Eu 
calculo sobre ti; ·100,000 metros cubicos de gaz 
pagos, llOrque exclúo os 2.000,000 de rüetros cu- . 
bicos de gaz das praças pubiicas, que, para a hy
pothcse que figuro, nada pagam. 

O total das fontes de renda da empreza ser:i. de 
L 7:1.5:0008, conforme o meu calculo, firmado nos 

dados fornecidos pelo fiscal do governo. Eis a de
monstração : 
5.i06.ooo m3 de gaz (excluiu- · 

do-se os 2.000.000 m3 das pra:-
ças e ruas, que são fornecid~s 

' . . 
a 290, como se estipulou· no 

velho contrato, e portanto c0m 
uma reduccão de cerca de :lõ o 

1 ... 00 toneladas de coke (pelo 
menos) a 20~ ....•..•..•....•. 

500. OUO litros de alcatrão a 120 rs. 
Di~erenças de cambio, visto o par

ticular pagar tambem os 250 rs. 
om ouro (média) ............. . 

24o0:(}00:000 
60:000$000 

HO:OOO;!)OOO 

, Total........... i.7i5:0005000 
Custeio ............... · . . . . . . . • :1.065: 000;5000 

Deste saldo tem-se de deduzir 10 °/o para o 
fundo de reservn, que é destinado á deteriorarão . . ;"' . .. 

Temos p'ois que o beneficio liquido é propria-
mcn tli de 585: OOOSOOO • . . 

Vejamos agora o que restaria para distrllmit· 
i i ~ á e preza que rea 1zassc este 

serviço. · 
A primeira e principal despeza que a nova com

panllia tinha a fazer era a acquisição do materiaL 
Ao tempo em que.formulei o edital, não se tinha . 

feito ainda a avaliação do material; portanto não 
podia eu sinão cingir-me a um calculo, quasi 
que se póde dizer arbitraria. 
. Eu considerei o capital da companhia que era 
de 750,000 libras ou 6.667:000~, com um abati-

9" o • . . 

considerar para o estado de deterioração do ma
tm·ial; e declarei ao governo que a avaliação desse 
m:.~terial attingiria provavelmente a 5.000:000;5000. 

ez-se com e e1 o a ava 1açao, con1 o as as me
dições e cautelas ; c, á parte um acrescimo de 
material que sobreveiu, os commissarios do g-o
verno avaliaram a indcmnização em ü,300:000$000. 

Vê a camara que, para uma avalia~üo arbitrarin, 
andei muito approximado. 

Portanto, calculei que a novn cmpreza teria a 
empregar immediatamentc 5.000:0005000. 

A cnmnrn comprchende, que essa nova cmprcza 
teria tambem do empregar novo material, quando 
estendesse a zona da illuminaçüo;mas tambem teria 
nova remuneraçüo, porque nessa nova zona pagar
se-h ia não só a illuminaçuo publica como a parti
cular. 

Tratava-se, pois, de fazer um emprego de 
15. 000:000~000. 

Ora, comparando-se o producto liquido com este . . . 
~ ' . ' 

peior hypothese, teria um lucro de H,7/!0 "/o, 
tomando o cr.Iculo mais baixo. . 

Tirando desses H,7/i0 %, i Ofo de quota de 
amort:zação. ficavam liquidas i0,7 "'/o, ou diga-se 
i O% ; isto fazendo a iiluminação gratuita d:;t area·<.: 
actual da cidade a que me tenho referidG: · 

Já vê a casa, que o meu calculo, que vat ser pu
blicado, que todos poderão examinar,· dá em 
resultado que com os elementos officiaes que 
possuia o governo, podia-se fazer a illuminação 
publica da area actual da cidade do Rio de Janeiro 
gratuHamente, e ainda abater !o 0/o no prero dn 
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182 Sessão em i 7 de Setembro de :1879. 

quQ despende mais de 150 reis por metro cubico I o s G • N · . o . · de "az que n1o vend' ta t k t t . i R. ALDINO D.\s EVES.- sctl discurso fnl-
" , , • < ~. n o co e nem an o pixe, : mina o contrato do o-overno. 

como se atz, o que alws quando fosse exacto para · " 
hoJe, nao o seria para o largo periodo de 33 annos: i O SR. BoARQUE DE l\fAcEno:-Nada tenho com 
tomemos emfim outra base. · · ; isso; estou su.-;tentando o edital, que é obra mi-

Em vez de 250 réis por metro cubico de gaz, como ; nha, o que por consideração alguma deixaria de o 
calculei para os particulares, conserve-se o mesmo ! fazer, desde que se appellou para mim ... 
pre<}o,. de 290 réis, ist~ é, aprove!te-~e a pena~ a \ . Eu, senhores, neste edital tenho tanta respon
~anta,.,em, que l~mbrm, d~ 1Jlummaçao pubhca 

1

• sabilidade moral, embora não a tenlJa effectiva, . 
.,ra;~Ita em certa area. da_ Cidade.. ; quanta tem o honrado presidente do conselho 

.Ni.!Ste caso, o lucro l!gmdo, .abatid~s os :1~ "lo de 'I (.4.poiados). 
ft:,~do de rers~rva, sera de mms de hJ %, d.Iga~e, E eu já disse, que aceitando o edital não po5so 
-1;:, /o, ou 1:.~: lo salvando o fundo de amortizaçao. 1 aceitar . . · 

v..:-se a~,,m. que eu flrmuvu-me em dados IR.üAH~JOBDEl AcEDO: :um em .Jaisse 
muito seguros quando dizia ao ,g-overno: podem I que as minhas condições são diversas. O nobre mi
J'azer a illuminação publica da cidade gratuitamente 1 nistro, como governo, entend~~ que devia fazer o 
sem ao-o-rav r · rr - ' 

Não esqueçamos ainda, que uma grande probabi- ! de gaz não excedam a. i O 0 /.,; de':'endo-sc, no caso 
!idade Ele novos lucros com que não contei é 0 ::mg- i de grandes lucros. baixar as t~nf:~s de consumo. 
mento da ill>uminação partic.nl:~r na :írea da cidade i Quereis saber o que acontece? Quasi todns as 
actua.lmente illuminad:~. ! companhias dão dividendo~ ou têm lucros conhe-

Portanto a idéa que su~~'rreri ao o-overno 0 que i cido~ de :15~ 20,_25 e mais po.r ~ento; entret~nto na 
al6m disso nüo está no edital como condição Si/U' I escnptur~çao nao figuram tl!v~dendos superiores a 
qua non, idéa de se fazer o serviço dn illuminaçüo '! iO '/o! Ets como as companhias; em Ingl~terra, 
publica de certa ::irea gratuitamente,. nüo é umu zomb~m do ~roprlo parl:~mento e uo~ ::-eus tao fnl-
idéa absurda nem impraticavel, como provam os JI!!-dos mquentos. . 
algarismos que citei. E' antes uma feliz combina-· Mas qual é o remedio;? Nenhum. · 
ção, que qualquer empreza podia realis(lr com 
c~rteza de grande ex.ito. · O Sn. GAtDIXO DAS NEVES:- Em Paris não :Jean

tece o mesmo, porque é a munkipalidade quem 
O SR. loAQum :-iAnuco :-Essa argumentação distribue o dividendo. 

é muito brilhante, e lança grande luz; mas a 0 Sn. BuARQUE oEMA.cEno:- A clausula do edital 
minha observação é a seguinte: é que a illumi- relativo aos dividendos, é modeladtl em disposi~'ão 
na ão ublica não deve s r O' t · · " 
:s!i~ ~agam alguns sórnente um serviço de que ~ont~, de adop~~r:D-qde se esÍip~lo~ em· P~ris, Oll 
0 0"' .,ozam. 1 deixar que o excesso dos dividendos de iO 0/o re-

0 SR. BuARQUE DE 1\IACEDü:- E' outra questão. vertesse em favor dos contribuintes, diminuin
Púde ser fundada a observaç..1o do nobre deputado, do-se a taxa do consumo. 
e ella já foi levantada. O edital prescreveu (lê): • O preço do metro cu-

Eu disse ao governo que tinha elle estes dous bico de gaz fornecido aos particulares e aos esta
alvitres : on fazer a illuminacão particular por belc~imentos publicas é de ... por todo o tempo do 
preço consideravelmente inferior ao que se paga presente contrato. Si, porém, a empraza distri
actualmente, pagando tambem a illuminação pu- buir em dons annos consecutivos dividendos su
blica, embora por preço minimo ; ou abater 15 % I periores a !O o;o, depois de deduzida a sua quota 
no preço da illuminação particular e ter a illumi- de amortização, será aquelle preco diminuído na 
nação publica gratuita em uma certa área. proporção. do excedente. • · 
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Sessão em f1 de Setembro de 1879. i83 

Ve-se quanto esta clausula é cautelosa; embora 
a taxa seja uma parn todo o periodo de 33 nnnos do 
contrato que se projectava, previniu a e:x:ageraçüo 
de lucros em de~rimento dos contribuintes e em 
virtude ~a permanencia da mesma tnxa em tiio 

E' outra clausula que parecen onerosa. 
Senhores, assim como a clausula da illuminação 

publica gratuita em certa área da cidade não é uma 
clausula absurda, desde o momento em que se 
provar, como provei, que a empreza, com o preço 
remunerativo da illuminacão articular óde 

!fambem esta ctua::ula foi tid<l por inquisitorial manter essa illuminação publica gratis, tambem n . 
pela companhia de gaz desta cidade ; mas se esta re>ersão da propriedade, no fim do privilegio, n3o 
declara quenmlca.distribuiu dividendos superiores é uma_ condi~ão que gevaser impugnada, ue possa 

o -::, . (, ~ . ... ( / o " 
Adaptada esta~ é su:.~ consequencia a·de n. 27, provar, como tambem mostrei, que a· empreza. dis

que dú a faculdudc de examinar os balnnto~ no tribuindo dividendos consideraveis, come é· o de 
cnso de contestacão. ' iO %, J?Odia destinar 1 •;r. p~ra a a·mortização do 

Modernamentc ninguem celebra mais contrato seu capital. · 
de illuminação a gaz para as grandes cidades, onde Em alguns contrato~ se estipulu até que rodas 
siío infalliveis os grandes lucros. som vantagens as vezes que a amortiznção não se póde dar na os
para os cofres publicos ou promessa de redu.cção cala em que foi calculada o contrato ~e espaçará 
de tarifas. · em prazo correspondente. 

O monopolio elo fornecimento do gaz e o uso ex- ' · Ora, eu demonstrei que u em preza podia dar um 
. ~· . .1 .~ ., " • '" •· a " ·ã favor ·s i · de O 01o re."iervando i "'• al"a a amor-

enormes, que reclamam compens:1ção. Sempre se tização do eapit::il; logo a reversão da propriedade, 
entende assim qu~mdo se trata de grnndes centros como. se estabelecia, era uma consequencia dü 
de popul:::çuo, como o Rio de Janeiro, que conta systema que o edital preferia ; e em tojo o caso, 

•. l .a e . ul ~ • • c. . ' - - . 
Em Pnris a illuminarão publica nfto é g-ratuita; pelo preço do fornecimento do g-az. 

é paga tambem, pela metade do preco d:J parti· Si eu tivesse de excluir do edital a clausuh: d:1 
': · · . · "' " ~· • ' ·e ade )ara o Estado "!O r t:l'rto 

llensão de solJejo toda~ as despezas qúe recahem não aconselharia um contrato de :33 annos,quando 
~obre os cofres publicos. o antigo contrato ern de 25. . 

O contrato de: illuminaçtío publica de Paris con · Esta idéa de coE trato por 33 annos foi minha ; 
tém diYcr3as ilisposições em virtude das quaes a mas é uma idéa que estú com]?letada pela medida 
municipalidade participa consideravelmente dos da reversão. Si não fosse nssim, eu não aconse
Iucros da em preza. . lharia :33 annos ; aconselharia antes que o governo 

E' nssim que, pela clausula 5." desse contrato, fizesse um contrato por prazo muito inferior ao do 
a emprcza paga 250:000 francos por anuo, a titulo precedente: porque, ficando o governo obri
de aluguel do sul.l-sólo, durante 50 annos; pela clau- gado a pagar o material, era preferível não se 
~ula 6·• a municipnlidade tem direito desde :1869, prender por um prazo longo. 
em Jora epo1s c a e ucçao tl cer a somma a s n ques ao nã · < · · , 
dividendos. :i metade dos lucros realizados pela desde que se tem em vista a quota de amortizarão 
cmpreza. Finalmente a empreza paga ainda á que se pôde distribuir.· Quando o preço do gaz 

• • • • ' • • ' • • ' 7. • cr '\ di ideudo 
dous centimos por metro cubico de gaz cenmmi: re(l'u!ar e a amortizacão, não se estabelece a clau
tlo em Pmi:;, além de outros imllOstos. suJa da reversão da proprieàade. E' :.~ssim que no 

Vêde, senhores, se tudo uão vale mais, mesmo edital· belga n~o ha reversão da propriedade, 
em relação, do que o decuplo das exigencias que eu porque nlli o preço do gaz é de 5:2 o~ 60 ~s. P?r 
Jeml,rei no edital. No Rio de Janeiro a cmpreza de metro cubico com a clausula do serv1ço da IllUnH· 
gaz não paga nem aferiç~t> dos seus medidores ! nação publica gratis e outros encargos. 

Dizem, que o consumo de gaz em Pariz não é No contrato de Paris, não é ex~tcto que não 
comparavel com o do Rio de Janeiro. E' verdade; haja reversão, como se allega. A revers5o estil ex
mas attendei, que eu nflo pedi sinão favores em pressa na clausula 51, c1ue diz (lê): 
uma proporção mínima, e sómente firmado no · · l'd d d 1> • 
consumo da propria cidade do lUo de Janeiro; • No fim da conces:::ão a munHapa I a e o an:-: 

d d d b cy• Sl'r<Í proprietaria de pleno direito da empre:w, l' 
vê e, que sen o e 52 réis, ao cam io de ·' o entrará na posse da tubagem, registros, siphõcs, 
preço do metro cubico de gaz da illuminnção pu- d d fi h 
blica em Paris,o do Rio de Janeiro era de 290, isto é, valvulas~ etc., e tu o em m que se ac ar a esse ·o o • 1 E Ih 1 · · tempo no sub-sólo. • . _ 55 /o ma1s , senhores, seme ante a gar1smo e Não está mencionado todo 0 mate mil; mas a razno 
horripihmte para o contribuinte. Basta dizer-vos, da differen~a, 0 que muita gente ignora, é que 
ue, apezar da e ucna reducção que se fez no . · 3 ro· 

preço, pagamos o gaz nos u t1mos tnmestres a 1 - d ·11 · - bl' · réis 0 metro cubico; tal foi, segundo se diz, a arandelas e ampeoes a 1 ummaçao pu 1ca e a 
influencia do cambio! municipalidade. . -

Pnsso {t clausula do prazo c da reversão. o Sn. JoAQUilll NABuco : - O importante no ma-
Diz o edital (lê) : teria! em Paris são os terrenos. 
• Findo o prazo de 33 annos do privilegio con· O SR. Bu.uQuE DE"liACEDO:- O importante do. 

cedido pelo presente contrato, reverterá para o Es- material é a tubagem. Todo o material está alli 
tado e sem onus algum todo o material da empreza, design.ado, com excepção dos terrenos e ~azome
edificios e mais dependendas, tudo em perfeito tros, porque os terrenos sobem de valor ae anuo 
estado de conservação; e bem assim o combus· para :mno; mas a grande importancia do capital 
tivel e accessorios que se acharem em deposito da ·companhia é exactnmente a tubagem. Mas o 
para o custeio da illuminação durante trez,mezes. • principio lá está consignado ; e quando não esti-
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i84 Sessão em i 7 de Setembro de -1879. 

vesse, era porque o preço da illuminação a g.az 
não seria tal que désse um dividendo considera
vel, como dá em Pm·is, e uma quota de amortiza
ção, porque, repito, a reversão não depende de 
outra cousa. 

Tenho, Sr. presidente, fatigado muito a camara 
(não apoiados geracs) ; m~s os nobres deputados 
devem se lembrar de que eu me achava sob um::~ 
pressão muito desagradavel. 

Concorri para que o governo publicasse este 
edital e se dizia ue esse edital foi <1 causa de não -se a resent<lr 200 contratos com reversão 

e 200 sem ella. Tudo depende do preço do gn a 
fornecer. 

:Mas neste caso, na hypothese do Hio de Janeiro, . . . . 

pita!; e por isso não posso ser censurado siquer 
por ter advogado,. como ainda: advogo, a reversão 
da ropriedude para o Estado. 

Ainda foi tida por severa e talvez até extrava
gante a. seguinte clausula (37 .a) do edital (lê) : 
•No caso de fallencia da emprezn o go;rerno en
trarú. na posse provisoria de todo o material, e 
fará continuar o serviço da illumina!{ÜO por admi
nistração ou por contrato; tudo por conta e risco 
da. mesma emprcza, :::alvo si preferir indemnisal-o 
do seu material. tendo em vista o numero de annos 
que faltar para terminação do contrato e estado do 
mesmo material. • 

A siinples leitura revela que se quiz acautelar 
grandes interesses, um serviço que não póue em 
ca~o algum ser interrompido. E' o que cstú esti
pulado em todos os contratos desta natureza. 

No de Paris se prescmveu na clausula 49 que, 
logo que a em preza, por qualquer motivo, ficasse 
• • • • )r, • .. • - • 

contratava, a municipalidade entraria immedia· 
tamenLe na posse provisoria do material e provi· 
àenciaria como entende~se, perdendo a empreza 
as yantagens que lhe davam o mesmo contrato. 
No de Bruxellas, faz-se, na hypothese, continuar 
o servi~o por conta e risco do concessionario, sem 
se lhe dar os lucros que dahi resultem. 

Finalmente, Sr. presidente, -os c:J~os de rescisão . 
do contrato, -referidos na clausula 39.a do edital, 
são os mesmos com modificações favoraveis <i. em
preza, que os estipulados nos contratos que tenho 
citado. 

haver concurrencia ! 
i\Ias, senhores, acabo de provar, que as clausulas 

dcs~e ed~tal ~ão as mesmas ~os melhores contratos 

Eis ahi um escripto do estrangeiro, e cujo autor 
ignoro, que confirma tudo quanto disse; dá-me 
inteira razão. E' assim, senhores, que eu costumo 
justificar-me .. 

Senhores, bastaria uma consideração para que 
na.da houvesse a arguír. As concurrencias, em 
contratos desta ordem, se abrem lixando-se • pre
ço e prazo •, além dos quaes o proponente não 
póde ir. 

Pois bem, o edital apenns flx.ou o maximo do 
prazo, c nao imi ou preoo ; mxou os pro 
fazerem as propostas que quizessem. 

Podia esse BdiLal conter duas vezes mais rigor 
i ... '> • 

dcmnizar em dinheiro, com o 11edido do preço da 
illnminaoão que ficou em branco. 

Este edital não limitou o preço como fizcr:;~m os 
de Bruxellr.s e de todos os Esta.dos que moderna
nJente celebram contratos desta natureza. 

Não quero gloria alguma por ter elaborado o -
edital; eu nestas ma terias cinjo. me muito úquillo 
que tcuho estudado c observat!.o, não fnço ensaios. 

:\este euiÚ\1, como mostrei, não ha 11ada <Jbso
lrrtamente que não tenha sitlo praticado em con
tratos semelhantes; a minha pnrte e a minha glo
ria, estavam sómente em procurar acautelar os 
interesses dos particulares e do tbesouro. O_isto 
não me arrependo,nem nunca me arrependere! de 
assim proceder. O meu principio é estudar muito 
a mnteria dos contratos; deixar que estes deixem 

• · ~ · - s · m detri-
meuto-da JJólsa publica. Feito isto nunca me h a 
de doer a eonsciencia ·de ser severo, ma.."'\.ime 
quando vejo que em regra as companhias e os 
empl'citeiros st,mpre têm razão. 

Mas porque malogrou-seu concurrencia? Ignoro; 
é assumpto sobre que não se fez inquerlto algum 
que me conste. Essa coucurrencia. teve Jogar por 
espaço de cinco mezes e em }Jaizes Ionginq)los.; .e 
possível que o prazo fosse curto, e que os mdtv~
duos ou emprezas que quizessem concorrer, nao 
tivessem todos os elementos neccssarios para serem 
devidamente esclarecidos. Si assim foi, é porque 
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os não pe'lieam, porque o nolm? ministro da a(!'ri-
cultura os teria fornecido. ' 

O edital, uada tendo de novo, não posso saber 
quaes as razões por que a coucurrencia frustrou-se. 

Este facto entretanto n~o é_ novo. Em Bruxellas 
, " i · não 

porque fosse severo o edital, que é cópia em 
grande parte do contrato de Paris. Poder-se-hia 
dizer c ue assim aconteceu porque se fixou o p1·cco 
da illununaçuo ; mas nem is . ;- · · • 
as companhias de illuminação a gaz em toda a 
parte têm grande poder e fm·ça. Conseguiram em 
Dmxellas, como em outras cidades onde se tentou 
mocli!icnr o velho c por dem::lis· lucrativo regimen 
dos _co~1tratos,_ 1:~1alo_grar n,concurrençia par~ imp&t· 
a. lei. A mnmc1pahdalle nelga, porem, nao ren
de~-se; mandou explorar o serviço por sua pro
pna conta e teYe grandes vantagens. Entrett.nto 
esse edital não era o fructo da inexperiencia, como 

' ·.; , • • · • 1 t sobra 
dos homens mais not~veis que nessa especialidade 
possue a Belg-ica. · 

C:011dUO senhores, CQm ÜS mesmas puh.l.\'ras C0fil I 

que comer• 'I. 
Faço a mnis completa justiça ao Sr. ministro da 

agricultura. Não sei qlle motivos teve S. Ex. para 
' . . • a· 

sem duvida foram elles muito v:iliosos ; e na sua 
posicão de ministro, tratando com a actual com
panhia, tenho certeza de que S. Ex. fez o possivcl 
para alcanrar as melhores condieões. 

Eri, que· ténho a convicção d·a ex:cellencia do 
edital, espaçaria por l11flis um ou dous :mnos a 
concurrencia, c faria lllll inquerito para saber que 
causas obstaram essa concunencia. 

Celebraria um contrnto provisorio colll a com
lanhia afim de ver se conseguiria , de fu
turo maiores vantngens ; ou, na i -
these. assignaria com a mesma companhia, liesde 
que ella não fizesse absolutamente maiores con-- . . . 
que pudesse mais tarde obtet· outro com as ver
dadeiras e experimentadas condkões d:~ um ser-
viço desta ordem. . · 

Art. 2. ° Fitam rcyogadas a:> disposi(~ões em 
contrario. 

Sala das commissüe~. i7 de Sctemb;·o de 1879. 
-Ruy Barúoza.-J. 111. de .Macedo. 

O Sn. rnESIDENTE dá 1)ara ordem do dia 18: 

i. a ]JUI"te ( a.té aS 2. hOI'aS_). 

3.n discussão sobre c projeclo 
ai}I~o, ra an_ o Cte pos uras l <1 • 
mc1pal da CiJrte. 

'2.a discussão do projecto :;oiJre a exploração urj 
valle do Xing·ú. 

2." ~ita elo projeclo n. 20 <mtol"i:;ando a lra ns
f:..'t:ellCJa do tenente H:1ymundo Hodrigues de Oli
vetra<da Hma de nrlilhuia pnra :.1 de Í!li'antaria. 

'' " d: h (1 o · . t •. ,.. I . -"· ' ' • lHO.JCC o 11. <JiJ, so Jrc damno e ,i-
ll!Stro. 

p;!'ra os empreg-r.clo;; da estritda 
dro li. 

que concede anxilios ú lanmra. 
2 a ~iLa do projeclo fJUC ap[ll'Oí'<l n privile::: i o 

concc(.hdo a .J. Brunton. · .. 

2.nparte (ás-2 ltoms o-u antes). 

Continuação da discussão do projecto que t.p
prova o contrato pum illnminncão da cidade do 
Hio de Janeiro, e, havendo tem1io : 

2. a discussjo do o rcamento do t:!iuisterio !lo 
Imperio. • 

Levanta· se a sossiio ús {!. horas. 

PnESIDENCIA no Sn. VISCO!\IlE DE PRADOS. 

Finalm(·Utt), senhores, cu nem mesmo teria du- i 
vida, si as consas chega.sscm ao ponto ele não terem i A's H horas ua nwnhã, feit.u a chamad:•,ncha:n-se 
outra soluç~o, de vir pedir ao parlamento 0 cre- presentes os Srs. Visconde de P:·ado:;. Cc::;<'!J·io 
dito neccssario para indemnizat· a companhia do Ai vim, Alves de Araujo, Gavião Peix:e:t0, Üodrig't!es 
seu nwterial; c mandaria abrir concUl'rencia para Junior, João Brigido, Freitas, Buarque de :uacedo. 
o custeio e exploração do serviço de illuminação Viriato de Melleims, Hygino Silva, Franco de Sit·, 
cle~ta capital, ]Jorqne acr•)dito, é minha opinião in- Ilde:·onso de Araujo, Olegario, Manoel Eustaquio. 
dividual. que, si assim 0 fizesse, teriamos uma gran- ~erg-io de C~stro, ~ari\o Hom~m de Mello, Souza 
de fonte· de 1·enda ou para 0 tllesemo c•u !)ara a :dl•~I·ade,_ 1 rado Ptm~nt~l, RJ!leiro de i\lenezes, 
municipalidade (llluitos apoiados). • J.o~e Ma~~-a~no, Aza~Dl~J.a M?trel~e::;, Tl1eodoreio 

v , . -;.,r ,·L l.Ja , "L ,, , l Souto, E:>pmdola, F iore~. M,tlheiros, Horta de 
ozE~ ·- x ••• ut o ~1~1 · mui o J;e!ll · Al';!Ujo, Bulciio, Barão de Villn Bella, .i\Iarianno da 

(O orallor e cmnpnmentado por todos os S1·s. de- Silvit, Manoel Pedro, .?ih1rtim Franci5co, José 
·nrtados.) :Casson, Marcolino Moura, Aragão e Mello. 

A dtscussão fica ndiada pela. hora. 1 . • , ' 

rei iauo l'v!agalhães, Lima Duarte, Pompeu, Affonso 
Peuna, Lourenço de Albuquerque, Almeida Couto, 
Macedo, Moreira de Barros, Bezerr<l Cavalcanti, 
JJ_tlptista Pereira, Monte, Corrêa Hallello, Augusto 
Fr<il1Ç<l, Ferreira de Moura, Tavares Belfort, Ig·na
c i o l\Iartins, Fidelis note lho c Libera to Barrozo. 

E' lida e approvada a se;;uinte 

Redacçcio do projecto n. 27:1 ele :1879. 

Art. L • O g-overuo é autoriza.tlo a. readmittir no 
quaclro efTectivo do corpo de saude ao L o cirur
gii'io ref!)l·mado Dr. Florencio Francisco Gonçal
ves. ficanllo considerado o mais moderno da sua 
classe; procedendo_. porém, inspecção de saude 
pela junta militar ua côrtt>, que o declare prompto 
parn todo o serviço militar. 

A. 2~.-TO)IO v. 

F<lltaram com participação os Srs. Almeida Bar· 
boza, Andntde Pinto, Americo, I\m'ti.o ih.\ Estanda, 
Baltrão, Camargo, Candido de Oliveira, Esperidi1ío, 
F rcderico de Almeida, F<1bio Reis. Frankliu Dor i à, 
Franco de Almeida, Francisco Sodré, Florencio r.le 
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.i.br.:m, Jeronnno Sodré, Leoncio de Curv~üho, La· 
fay~tte, ).!ore'ira Brandão, l\Iano~l àe ?\Jagalhães, 
Prisco Paraizo, Pedro Luiz, Hodolpho Dantas, 
Souto, Sil I'Cira ~fartins, Síg-ismnndo, SilYi:lira de 
Souza e TlleodouJiro ~c sem ella os Srs. Antonio de 

Pimentel,- Be~crra de ::\Íene~es, Cr~rlos :-\ífonso, 
Costa Ribeiro, Costa Aze\edo, Carr~o, Couto Ma
!!alhües Di:.ma E aminondas de l\Iollo Frederico 
Reg-o, Freitas Coutinho, Franç~ Carv~·lho, Fellc1o 
dos Santos, Fernando Ozorio, Galdino, .Joaquim 
Serra, Jo~quím Breves, Joaquim TaYurcs, .Toaqn.im 
~abuco, .losê Caetano, Luir. Fclippc, Martinho 
Campos, ~iello Franco, Manoel Cnrlos, l\Ieira de 
Yasconccllo:o:, ?\Iello c .4Jrim, Ruy Barboza, Sinval, 
S~!!danha ::.Iariuho, Souza Lima, Souza Cr~r\'"alho, 
Ser:.1phi::o, Som·es Brandão, Theophilo Oltoni, Z:una 
e Abreu e Silva. 

d0clar:.1 n;to h a r e r 
numero. 

E"\PEDlEXTE. 

part1c1pan o que constou ao sena o wver sido 
sanccionada a resolução da assemhléa geral, ·qut 
an10riza o governo a pernlittir que o estuuante 
externo da escoia de marinha Francisco Cesnr da 
C<Jsta J\Iendes fa:·a exame da 2." cadeirn do :2. o 

anuo do cur~o da íne~ma escolu.-Iutcirada. 
Do presidente elas mesas de assemhléns parochines 

da cidade de .T<icarehy e S. Luiz, em S. Paulo, rc
mettendo a cópia authentica da~ nctns da eleiv:io 
que uhi se procedeu em Ago:;;!o proximo findo.-
. comm;ss;w c e po eres. 

E; lido e mawlndo imprimir o seguinte: 

PROIECTOS. 

187\l- :\. 205 A. 

..\_ commiss~o de podere::, tenuo exomiuaJ.o o 
projccto n. 205, qne crea dons collegios e!eitora·~s 
na provintin do lUo Grande do SuL um n:1 villa 
de .Nos:;a Senhora de Oliveira da VDccm·ia. con
stituído com os eleitores da parochia do Ínesmo 
not::e e da U.e: S. Paulo da Lngôa Vermelhr., e ou
tro nu Yilla de S. Joiio do l\Ionte Negro, constitui do 
com os eleitores desta pat·ochia, da de S. José do 
Hortencio e Santa .Anna do Rio dos Sinos: 

Considerando que o projecto consulta A commo
didadc dos povo~, sem affastar-se das disposições 
gernes que regem a nwteria : 

E' de párecer que o mesmo projecto entre na 
t 1 os r:1. ia 10s par:• ser a o a o. 

S:ll:l. dns com missões em17 dt.! Setembro de 18í9. 
-T/i('odoret:r Souto.-.·ll·ag(i.o t: 1liello. 

i8i9-N. 205. 

A assembléa gernl resolve : 
Art. L0 E' cre:~do na villa de Nossa Senb.ora de 

Oliveira da Vaccaria um collegio eleitoral, no qunl 
lotarão os eleitores da parochi:t do mesmo nome, 
e os da de S. Paulo da Lagôa Yermelhr~, nft pro
víncia do Rio Grande do Sul. 

Art. 2. o E' igualmente creado na parochia de 
S. João elo ~Ionte N cgro outro collegio eleitor<Jl; 
composto dos eleitores da mesma paro chia, da de 
S. José do Horteneio e de Santa ."1.nna do Rio dos 
Sinos, na referida província . . , . 
traria. 

Sul a das commissues em 12 de l\faio clP. 1879.-
.-:" . . 

de Ab~·ett.-Fenzando Os01·io.-Diana. 
Vem ,\ mesa, é li do c mandado inserir no Dia-

1·io do Pa;·lamento, a seguinte 

Rectificaçiio. 

Re~lamo contra o extracto do discurso que pro
nuncrei na sessão de hontem. publicado no Dim·io 
Oflicial de hoje .. Havendo ilicorrecção, principal
mente nos alg<insmos publicndo!>, reservo-me para 

. · a sua exac 1 ao na mtegra o mesmo 
discurso.-Bua1·qne de .Lllacedo.-Camara, :17 de Se
tembro de.l879. 

R. PRESIDEXTE a a SO.!:U!ll e OI' em O H\ 
para i9 de Setembro: A mesma tlo dia 18. CfDlll 
<~.cc~·escimo, nn primeira parte, do projeéto de 

... • :, .. ,.. • • • • ... • ~ ... '\ '\J '), ~ ' 

Sessão etu 19 de Seten~bro de 1.879• 

PilE~IDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

SU?>L\!AiUO.- Exr~DlElõTl:. -P•:;eccr.-Qhscmloi)cs tlo !'•:-. . - . .. ~ 

tios Santos.-Ohscn·ações do' Sr. Franklin DoriJ..-l'RDIElRA 
~ART>~ DA onnE~l no nu.-Discurso do Sr. Aureliano ~Iilgalhães 
so!Jrc occurrencias na ProYincia de l\linas Gcracs.-3.a dis
russão sobre auxílios á laYoura.-Discurso do Sr. Duarque 

A.'s H horas da manh1i, feita a chanwdr~, acham
se presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
Alvim, Alves de Araujo, l\fnrtim Francisco, Ga
vião Peixoto, Lourenço de Albuquerque, ~Iello e 
Alvim, Barros Pimentel, Souza Andrade, Ruy Bar
bozn, Rodrigues Junior, Olegn rio, l\Inlheiros, 
Franco de Sá. Yiriato de ltiedeiros. Mnríanno da 
Silv~1, Ribeiro ·a c l\Icnezes, Saldanha ·:r.rarinhe, José 
B(lsson, José Caetano, Moreira de Barros. Freitas. 
Abreu e S:lYa, José l\Inrianno, Manoel Eústaquio: 
Bn.arque de Macedo, Franklin Doria, Jo:io Brigido, 
Affonso Penna, Galdino, Barãe de.Villa Bella, H
defonso de Araujo, Andrade Pwto e Costa Azevedo. 

Compnrecernm depois da chamada, os Srs. 
Aure!iano Magalhães, Bulcão, Meir~ de V?-scon-

' ' ... o .... ~ 

Freitas Coutinho, Theophilo Ottoni, Sinv·al, Libe-
rato Bnrroso, l\Ionte, Pompeu, Seraphico, Fidelis 
Botelho, Epaminondas de Mel1o, Lafayette, Felicio 
dos Santos, Marco! i no Moura, Antonio de Siqueira, 
Sergio de Gnstro, Almeida Couto, Macedo, :Moreira 
Brnutlào, Beltriio, Barão Homem de l\Iello, Joa
quim Set•t•it, Tavares Delfort) Augusto França e 
Manoel Carlos. 

Comp:treceram depois de nbcrtn a sessão, os 
Srs. Bczerrn Cantlcanti, Corroa U:~bcllo, Ignacio 
liartins, ~Ianoel Pedro, Flúr(•s, Soares Brandão, 
Francisco Souré, Limn Duart••. Hortn d~ Arnnjo. 
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Fernando Osorio, Joaquim Breves, Manoel de i\Ia
o-alhães, Frederico Rego, Souza Lima, Martinho 
Campos, Diana, Baptista Pereira, Joaqnim Nabuco, 
Ferreira de Moura, Souza Carvalho, Pedro Luiz e 
Antonio C·1rlos. 

a ar<1ll1 com pa i · ·: . 
boza, Americo, Barão da Estancia, Camargo, 
Candido de Oliveira, Esperidião, Frederico de 
• · · · · eidn Florencio 
de Abreu, Jeronymo Sodré, Leoncio de Carvalho, 
Prisco Paraiso, Rodolpbo Dantas, Souto, Silveira 
Martins, Segisrnundo, Silveira de Souza e Theodo
miro ; e sem clla os Srs. Aragão e Mello, Belfort 
Duarte, Bezerra de Menezes, Carlos AJTonso, Costa 
Ribeiro, Carrão, Couto J\Iagalhãe~, Dauin, l!:spin
dola, Fral'!ça Carvalho, Hygino Silva, Joaql:!-im Ta
-vares, Lmz Felippc, Mello Franco, Prado P1mentcl 
c Zama. 

São lidas e approvad<ls as a c tas dos dias 1 í e !8 
do corrente. 

O SR. 

EXPEDIEN'TE. 

Officio do ministerio do Imperio de i8 do cor
rente, remettendo uma resolução da assembléa 
do Amazonas não sanccionada pelo presidente 
sobre o fiador do ex-collector Agostinho Do mingues 
de Carvalho.- A' commissão de n~scmbléas pro
vinciaes. 

E' lido, julgado objecto de cleliberação e man
dado imprimir o seguinte 

1879-.N. 82 A 

Secularisaçcio elos cemiterios. 

.:\s commissões de constituição e potleres e ca
maras municipaes examinaram éom a :1ttenção que 
lhes é devida, o projecto do deputado Joaquim Sal
danha Mnrinho, tendente a secubrisar os cemite
rios, confiando a sua policia, direc<;iio o adminis
tração ~ís camarus munieipaes, e vedando, neste 
assumpto, designaltlndes, fundadas em motivos re
ligiosos, e. como as idéas contidas nesse projecto 
tenham o cunho de uma profunda necesstdade pu
blica, além de estarem de accôrdo com os princí
pios de direito e com a experieucia, a opinião e as 
leis dos paizes civilisados, são de parecer que a 
materia entre na ordem dos traballlGs desta augusta 
camnra, e seja approvado o projeclo substitutivo 
que :1prcsentam. · 

Sal:1 (as comm1ssues em:.. e e . 
-Til, aorr:to Souto.-J. ll:larianno.-Sinval.-.4.ra
gão e 1l:lello. 

Sltbstitutivo. 

Artigo unico. São da exclusivo competencia das 
camaras municipaes a policia, direcç3'o e adminis
tração dos cemiterios. 

. Esta disposiç~io qu:mto á direcção e administração 
não comprebende os cemiterios pe1·tencentes t~. par
ticult~res. a conventos, irmandad~s. ordens e con· 
gregações religiosas c hospitaes. · 

Paragrapho unico. Os enterramentos não podem 
ser suspensos ou impedidos, depois de satü:.feitas as 
p_rescripções legtJ.es, s~não por virtude de rerJui
siçüo da autoridade civil competente.- Thcodo
rqto Souto.-Sinval.-.-!.ragão c 'JJfello.-!osé llfa-

18í9-:N. 82. 

A nssenibléa geral resolve : 
Art. 1. o A policia, direc~üo, c administra<;ão dos 

cemiterios são ele exclusiva cumpetencia das ca
m:~ras rimnicipa.es, sem intervenção ou dependen-
cia de qualquer autoridade ecclesinstica. · 

Art. 2. o No exercício dessa attribuição, as ca
maras nmnicipaes não poderão dir~cta ou indi
retamente estabelecer distincção em favor, ou 
detrimento de nenhuma seitn, crença, igre,ia, ou 
profissão de fé religiosa. 

A~t. 3." Revogam-se as disposições em con-
a 
S. H.-Paço da ·camara dos deputados, 19 de 

Fevereiro de 1.879.-Joaqu'i?n Saldanha. J1la1·inlzo. 

O §r. Bezerra Cavalcant,i:: - Pre
ciso que V. Ex. me declare, si og documentos 
lidos nesta casa ou publicados em algum discurso 
es ão - · · :> • • ~ . 

muito especialmente daquelles ·de seus memhros, 
a quem taes documentos se referem. 

0 SR. PRESIDENTE:-Parece-me que ,;im. 
O SR. BEzERRA CAVHCA:.\TI : -Bem. O nobre 

deputado pela provincia que represento, referiwse 
a uma carta minha dirigida a João Carlos Wan
derley, declarando que tinha clla por objecto pedir 
apoio pnra a minha cnndidatura. Entretanto, pu-

. ·· ~ · · o fim dessa carta. 
quando justamente no meio é que estão o con
texto e as forras della ; in medio cm;sistit virtus ... 

transcrevi o , ue 

O Sn. BEzEURA CAYA.L'.:Axn:-Eutilo V. Ex.. não 
teve a carta ? 

O SR. )laREIRA BRA:.\D.:i:ú :-?\~o. senhor. refe-
ri-me á publict~ção. · · 

O Sn. BEZERRA CA\"ALCA:\"'TI :-Oh ! R.el'eriu-se 
então ú publicação feita arteiramente c ageitada 3 
fins c:nciosos. 

D 11 • . a· ec aro, entretanto, o que p uma vez 1sse ilestn 
casa, que, sendo o referido Jo~o Carlos '\Vanderley 
e sua familia bagagem obrigada do nobre deputado, 
eom quem en precisava, portanto, contemporisar, 
estando em harmonia com elle, niio podia deixar 
de responder a nma carta que aque1le, ou outro 
nas mesmas condicões me diri~i~~e. · 

• · · ~ ., ie miado foi 
em resposta a outra ; e declaro formDlmente que 
e !la não tinha por !im pedir ap )i o p~ra 3 minha 
candidatura, e apenns responder a justilicações que 
me tinha :Jprescnlado aquelle individuo, em re
l3ção ao conceito que formava. eu delle e de seu 
sobrinho e familia, relutivameute ~ eleição sena
torial de Assü, em 1376. 

Por esta occasiiio. estando nós em luta com o 
ex-presiü·~nte Elyséu l\Iartins,3 proposito da elei~~iio 
provincial principalmente, eu exigi, como prova 
de ded!cação :i eausa do partido a que se dizir.m 
fieis, que votassem accordes com a chnpa do mesmo 
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parti_do e não na _chapa apresen_tada por aquelle I . Ora,_ .!_Jasta sú notar que estabelecendo uma das 
prestdente. Esse e que era. o objecto da c11rtn. dtsposu;oes, que foram mandadas executar a livre 
. Qnnnto a apoi~ para a ~ninha eandi~at?-!<l ~osi- frequencin, é um verdadeiro absurdo quê não se 
~1vam~nt~, eu na_? o. pedt, nem }Jede~I.a Ja~ms ao l~nha ao mesmo tempo decretado exames vagos e 
:::;~·· Joao Qnrlos. Wanderley c sua fa~Ili!l. Nao pt~- n~;orosos; ~ntretauto pelo rcfdme~ actual o que 

.I !'; • 9 • ,.... • • 

O SI·. Felicio dos Santos:- D~ejo 
qu.e V. Ex. me informe si o decreto d0 Hl de 
Abril d.o c·orrentc anuo., que reformon a instruccão 

ublica, "ú vein á c~sa, como rc ncri nesta t"ri-

..., . -
respostn JHira ns poucas palavras CfUC tenho a 
~ iz.:r. RequerL. como V. Ex. estarü lembrado, que 
1o5se resente a eamara C'Sse decreto e c ue fo se 
r~~metliào , com urgencin á commissão de in· 
strncção publica: Creio que o decreto ainda ni.io 
Yt>ill; em todo o caso, si Veiu, estará na pasta rb 
commi:::são. Ora, tendo cu pedido com urgencia o 
pnrecer, e não tendo sido até hoje apresentndo. 
poderia usar do recurso, que o re~·imcnto me 
permit te, dn requerer a Y. Ex .... ~ 

O Sn. rREi;IDENTE :-O decreto j;\ cstú na ca
mr:rn, mas niio tem o parecer da commis~üo. 

. 

ti .. ' ~ 
Iler;d _! Nem temos 11odido altendcr as refomws pro-
grcsStYas pelo paiz reclamadns... . 

O Sn. ~LUtTDI Fru.Ncrsco :- Fn unw grande 
injustiça. 

O Sn. FEL reto nos SANTOs : - Ahi temos as. 
fhwnç;:s exigindo rcorganizar~Zio e o ensino publico 
aniquilado. . . • 

O Sn. l\IAnmr F'r.ANCisco : - Temos cortado 
1 i a:, l C5pr.zas e l1êiO seremos cu . : r 
n::tdo :~s qtlizet· manter. . 

O St:. FELICIO D:)s SAxros:- N~o quero, Sr. prc-
.. i t!l c!' " J ...... l c a 1 ~ã .. ~a, .. : , 
qtw \". Ex. 1ne concedeu para fazer breves con
siderações. Terminarei, depois de chamar a atlcn
çüo t.la casa sobre esta nwterin, propondo o se
guinte 11rojecto de lei que dere ser discutido com 
toda a urgencia. Este não é como se comtwehendc 
o meu ide~tl em relação ú insLJ·u::(:iio publica ; é 
simpiesmen te uma medida provisoria para evitar 
a an11rcbia mn que nos achamos (Lê o p1·ojecto). 

O Sn. PRESIDENTE: -Devo informar ao nobre 
deputado, uma vez que se referiu à commissão de 
instruc~ão publicu, que a nota que se acha na 
c1ípia do decreto de :1.9 de Abril enviada pelo go
'erno, é a se;:ninte: .A quem fez ct 1·equi.sipio. 
Declaro, porta~to, que a commissão não tem a 
menor enlpa, porque o decreto não lhe foi enviado 
para d:1r pnrecer . 

O Sn. FELJCIO nos SANTOS:-Então ni'io attendeu 
::o mr.u requerimento. Eu pedi c(; pia do decteto 
de Hl de Abril e que fosse enviauu á commissão 
tlc in:>Lrnet:ão publica. 

purte:o:, eslalwleC'eu um rt:ginwn em quc ning-ucm 
,.;.; L':Jtcauc. (l'Jtobn' ex-miuistro (~o irnperio p'irrece 
ijl<i? rJuando mnnuou pôr em vig'OI" certas disposi
eõc·~, que, no !'CU entender, 21i'ro ilcpcntlcm t!e :tp
pr.mu.:iio do pouer leg·islativo, contava que:.:nesta 
Jo:-:gn sessão uiio deix:~ri;• o me:;mo poder de tonwr O S1:. PI\ESIDENTE :- Esta segu:._nda parte. do 
re8oluçües del1niLiY:I~ sobre a instrucrão 1mblica, requcrunento do nobre deputado n<10 foi ouv1da . 

. ~?~tov:mdo ou ~~~~orando. con~~~i~ntemente_.o de- o Sn. FELJCIO nos SANTOs:-::\'rste caso requeiro 
.::o. Do qu~ n.10~ podw co,IL<n, sem dm IUn, o I quP. o decreto v: á. commissão de instruccão pu

~l~J~:e ~X-lllllllstro e o q_ue se ohsenra, que o poder bliêa como 0 p~0 ·1 ecto que acabo de apre~êntar 
tegt~latlvo COitJO que allra~se ao desprczu tnl ser· 1 ' · ' - • 
viço publko. ; Yem ú me~:1, .; lido, apoiado e remettido á com-
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missão de instruc~:5o Imblicn_, bem como o de
creto n. 7217 de :l9 de Abril, o seguinte 

S. Ex:. apresentou á commissão de instruccão 
publica. Pergunto eu: a commissão de instruçção 
publica póde intervir no conhecimento deste 

PrtOJECTO. assumpto antes que, por intermedio do nobre 
. • Sr. ministro do imperio. o decreto da reforma 

.A asscmblea ger<~l resolve_: do ensino seja submettido :i nossa apreciação'! 
Attigo anico. Ficam smpensas todas as dispo \ Espero que S. Ex, por sua p3rte, declare si 

sicões do decreto de :l9 de Abril do corrente por este meio podemos chegar ao fim almejado. 
arino referente it instrucção publica até que o Limito-me a esta simples interrogação. 

r to se·a rdormtldo ela assembléa i · . d i ._ 
geral legislativa. Eu J<'i tive occasião de dizer ao nobre deputado 

Sala d:~s sessões em 19 de Setembro de :1.879. que o governo brevemente apresentaria o de-
-Felicio dos Santo.~. creLo. 

O Sr. Franklin Doria :-A infomHlÇão, O Sr.. FnANKLIN DomA: -1t'Ias agora o nobre 
que V. Ex:. acaba de dar ao illustre deputado por deputado por Minas pede que seja o rlecreto re
Minas, de•álguma sorte me dispensou da resposta mettido á commissão de instrucção publica; e eu 
que lhe de\' ia, como membro da commissüo de desejava saber si cll:1, ã vista deste requerimento, 
instrucçã0 publica. Com tudo, nlio serit J'úra de pro- pó de interferir no exame da reforma e dar o seu 
posito en observar que nenhuma. re~ponsabilidar~c parecer. 

... t ,t .. ·• ....,...,( ' <. 
Ã - ' da discussão relntiva ao decreto que reformou o 

ensino primario e secnndario no municipio da 
• , · ··or em todo o Im Jerio. 
Pela~ idéns que tenho tido a hora de manife:;tar 

nesta casa, p:.~rece-me fóra de duvida o interesse 
que ligo a todo o serYiço de instrncr.ão publica 

i . ; < - • . • • 

savel á grandeza litteraria e scieatifica do nosso 
paiz, mas Lambem como elemento da sua prospe
ridade ecouomica, e ainda como garantia essencial 
do exercício das liberdades publicas (Apoiadns). 

Os meus yotos, portanto, Sr. pre;:idente, r)esde 
que S. Ex. o Sr. ex-ministro do imperio, conse
lheiro Leoncio, fez publicar o decreto da reforma 
do ensino publico, foram no sentido de tJUe o go
vel'llo trouxesse esse decreto immedintamente no . . 

O Sr.. FnANÚIN Dom.\ :- Conhecendo. como 
tenho a honra de conhecer, de perto as qualidades 
do actual Sr. ministro do im perio, c o seu zelo 
pelo serviço publico e especialmente no tocante 
ao ramo tlu ensino, estou ecrto de que elle não 
faltará ao desempenho da sua palavra. Entretan
to, Sr. presidente .... 

O Sn. FELICIO nos SANTos:- Entretanto o tem
po é pouco; já estamos nos ultimos diag de sessão . 
. O §R. FnANKLIN DomA:- ..... a~ho _que a rea-

• )I .. I .. ... 

A proveito, pois, a occ.nsião pura instar com 
S. Ex. afim de que, com n maior brevi!lildc, nos 
habilite, ao menos, a encclat· n discnsslio de tiio 
importante ma teria. 

da ordem do dia afim de que se discuta em 
primeiro logar o projecto _de auxílios~ Iav:oura. 

l'RE\IEillA PARTE DA ORDEM DO DU. 

liano ele Magalhães para discutir o assurnpto, sobre 
que a camara concedeu-lhe urgencia. 

O Sr. áta..ureliano MagallJ.ães:
Bazües poderostls, Sr. presidente, me determinarnm 
a solicitar, na sessão de ante-hontem, 2. urgencia, 
que me foi benevolamente concedida por esta 
augusta camara. Aguardava a discussão do orça
mento do Imperio, tendo-me prévia mente inscripto 
com a palaYra, para que,.aproveitando da am-. . .. ,., . 

' ' . Delphino Bibeiro da Luz. Justificada assim a ur-
gencia quo pedi, venho offerecer seria contestação 
ao discurso daquelle illnslre senador. pro~erido 
na sessão do senado, em :l6 de Julho do corrente 
anno. 

O Sn. FRANcisco SonnÊ (ministro do imperio) :- O Sn. !GNAcro MARTINS :-S.Ex. não quiz es-
0 governo cuida disso. quecer um dio. tão memoravel. 

O Sn. FnANKLIN DomA:-Vejo, porém, que o 
1
\ O Sn. Ati'RELIANO 1t!A.G..I.LHÃES :-Sr. presidente, 

nobre deputado <~cabu de requerer que o decreto o honrado senador a quem me refiro, no intuito 
da reforma do ensino vá, com o projecto qae de justificar um requerimento, a proposito de 
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1.90 Sessão em -19 de Setembro de 1879. 

crimes perpetrados em nossa província; domi
nado de sentimento partidario só para attender ás 
informações apaixonadas de seus correligionaríos, 
fez, .como já disse, arguições mui injustas ás auto
ridades da província, e tão graves que é preciso 

T ~~ 

' ' da deputação mineira, venha desta tribuna provar 
quão parcial foi S. Ex. (apoiados) nas accusações 
que fez, pelos factos que narrou e historiou. só á 
ewao e :c: eu m teu o. 
õ nobre senador, Sr. presidente, niío devê levar 

á mal que lhe responda desta tribuna, desde que 
entre os factos que estimagtisou no senado, sabe 
S. Ex., ha alguns em que tive dirccta interferen· 
cia e que, por minha defesa c dignidade do partido 
a que pertenço, devo explicar, afim de convencer 
a camara da improcedencia das accusações, de que 
o nobre senador se fez echo. E'paralnmentarque 
U}n cidadão_,~a posição de S. E~. ~esquecesse aquella 

seus <ldversarios politicos,e sem documentos viesse 
querer desconsiderar a tantos patrícios seus, que 
não são os homens criminosos, contra os quaes 
S. Ex. pctlm provi encws _ pata os . 

E nem se diga, Sr. presidente, que pratico um 
acto contrario. aos ~usos do ~arl.amento,. 1·espon-

outra camara. Comprehendo que, guardado ores
peito e consideração que mutuamente devem ter o 
senador para o deputado e este para aquelle, ne
nhum inconYeniente haverá, desde que cada um 
procure dar ás questões a discussfio digna e cDlma. 
que ellas merecem, afim de despertar do paiz o 
julgamento do nosso proceder. Em relação ao no· 
bre senador. o Sr. conselheiro Ribeiro da Luz. 
tenho seg-uránça. de que não Iwverá receio dé 

ue minhas alavras )Oss~m offender n S. Ex. a 
quem rendo to4a n homenap:em de respeito pelo 
seu elevado caracter, e profundn gratidão pelas 
constantes e inequivncas provas de conside-- ' ' ' . 

No cumprimento do dever, que me chamou a 
est::1 tribuna, parn arredar dos meus amigos c do 
meu partido a responsabilidade nos factos por 
S. E:x. denunciados c para os qu11cs chamou n 
attenção do governo, só me lembrarei que. por 
mais honrada que seja a palavra de S. Ex. ; por 
maior que seja o prestigio que tenha. o nome de 
S. Ex. na província, que ambos· representamos e 
da qual somos filhos, e finnlmente ·por mt'is hon
rosa e desintere>sada que seja a sympathia que, 
com justiça, os seus a.dversarios politicos lhe tri-
1mtem e á qual me associo, não devo calar o di· 
reito dos meus amigos, contra a autoria de crimes, 
que não commetteram, ou contra a impunidade, 
de que fallou o 11obre senador, com a qual cllcs se 
deshonrariam perante a província., a que servem 

· - - · i á ' . . Ex: .4. oi dos 
rnuito bent.) _, · 

Servindo-se S. Ex. de sua tribuna no senado 
para uccusar aos meus correligionarios,. eu, para 
dcfendd·os, servir-me-hei da tribuna desw camara, 
que, como já disse o meu honrado amigo, o nobre 
Sr. ministro da justiça, é 0 lon-a r 111ais alto que 
podemos escolher para rcspander á tribuna vitn· 
licia, 5endo ainda a tribuna desta camara a que 
está mais proxima da nação. 

Tomei, Sr. presidente, o compron1isso de res
ponder ao discurso de S. Ex., em todas as ques
tões de que tratou, para que, restu!Jelecid;i a verdade 

dos factos, de modo algum passem sem contestação 
tantas injustiças, de que por suspeitas informações 
se tornou echo S. Ex., e principalmente a grave 
injuria que foi irro~ada á briosa província de 
l\Iinas, quando S. Ex., sem dados que o habili-. 

m sem rovas c uc ·ustificassem as suas de-
clarações, a descreveu sem a segurança in 1v1 ua 
de outr'ora, acrescentando que com a ascensão 
do l?artido Iiber.ll, o nível du mora~ida.de tem 

' (. (. .. 
a barbarisar-se com os innumeros crimes alli per
petrados, cuja nutoria e respensabilidade .disse 
caber, ora ús autoridades, ora aos seus agentes. 
Ja vê, V. Ex., Sr. presidente, que tinha urgenciri 
em occupar esta tribuna, c uma vez com a palavra 
provarei com estes documentos (mostrando) que 
fnrão parte do meu discurso, qne o nobre S.:lnador 
procedeu com nmita extJgeração, quando veiu se!
vir-se do seu talento, illustt·ação c longa expen-

. · u licos )ara de encontro 30 
resultado que lhe daria um exame reflecti o a 
estatística criminal de nossa província, apresen
tai-a como em perfeita desorgauizaçiio. A esta 
accus:wao ii o , - · • 
por um filho daquella provincia, que 
tudo tem merecido, opporei o que encontrei em 

" io de fazer com 
que o nobre senador, pedindo ainda a attenção o 
digno mineiro, presidente do senado, em vez de 
lmnentar o estado de barbnria de nossa provincin, 
pelo contrario, como bons cidadãos, louvem :~o mi
nisterio, que conta em seio dous dos m~is distin
etos filhos de Minas, pelo estado digno de respeito 
á lei, que na província tem sido observado ele pois 
do din 5 de Janeiro de :l878 (Apoiados). 

Tenho em mãos, Sr. presidente, uma estatistica 
de crimes perpetrados na provinci(l de Minas, desde 
os annos e f[j, n e o prcsen c e ' . :,; 
cumento, organizado nu ~ecretaria do mini;;terio 
da Justiçn e com o co~1petente vi~to do clirector 

• ... :.t ~ .l . -

o ' . 
nha Fig-ueiredo Junior, em dutn de 21 de Julho do 
corrente anno,seis dias depois do discarso do nobre 
senador,d!~monstra a toda la e\·idencia que na situn
riio liberal OS crimes têm uiminuido em gTande 
proporç5o. ,\ssim é que, respeitadas as informações 
prestadas pclns autoridades da província, ~~ 
approveitados os mappas que siío obrigados a forne
cer os chefes de polida, em obcdicncia no decreto 
n. 3572 de 1865, le-se neste documento (lendo): •que 
na província de 1Iinas no anuo de 187-'!: deram-se 
179 homicídios, em :1.875-191, em 1876- 1:30, em 
1877-83,en1l878-62, em 1879-52. • 

l~)! Sn. DEPUTADO:- Que diiferença! 
O Sn. AunELIANo MAGA.LHÃEs:-RealnHmte; ou(;a, 

porem, :t camara a estatística dos outros crimes, 
(lendo): • OJi"ensns l)hysicas leves c g-raves em 187f:. 

• • "'lU' (\ .... , - ~·~ ,__-- . ' ' ·' ..... ' 
29, em 1878- '27 c em 1879-25! » 

O Sn. IGNACIO M.umxs:- Essa estatística honr:l 
a nossa província. 

O Sn. AURELIANO MAGAUÜES:.- Crimes de roubo 
(lendo): «em 1874,--26, em 1875-16, em i876-8, 
em 1877-2. em -1878-2 e em 1879-2. • Quero 
e elevo crer, si. presidente. que em frente de um 
documento officinl e do valor dost&, ninguem po
derü, a niio ser por espírito de sisthematica oppo
si(;Iío, avançar que, nesta situação actual, a pro
vitH:ia <le :\Iinas se tenha barbarisado (.4.poiados). A 
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Sess'ãó em -19 da Selembro de 1879. HH 

differença em favor da situaçüo liberal é es- assassinatos os soldados Ricardo Dias de Carva
pantosa, seja nos homicídios, nos ferimentos, lho e Bulbino Theodoro, e como complice o sol
ou nos ataques á propriedade do cidadão. Sinto, dado João Flores. Preparado o processo para o 
neste momento, Sr. presidente, não ter em meu jury, estando jú preso IUcardo e outro dos lll'O
poder os relatorios da policia da província de nunciados, uconte!!eu que, sendo a família de Elia~ 
i\linastporque nelles encontraria mais um fncto, l\Iarqucs! de import~ncin e inlluencia, mostrOtl 
que, como esta estatlStiC!l, provana que nao menos o o o empen 10 na causn, e nu occaswo o sor
de dous mil criminosos são procurados pelas auto-. teio do jury de sentença, que deYia julgar a Ri
ridndes de M!nas, parn a uev:ida c!lpturu, por cri- cardo, esgotou-se a llrna, com as recusas e impe-

• • ~ • l • t ~ • ... 

q!le por certo não desejará o illu~tre se~ador que , Por este facto, que c.xplicará ao nobre senador a 
d1.gamos que elles co~tavam com a !mpumdade pel~ l necessidndc do adiamento. des. se julgamento,já que 
e~c:mdulosa protec9ao. dM autor~dad~s. l3em. SC! 

1 
S. Ex. declarou ignorar a caUS(l, temendo o delegado 

<J.Ue nenlluma provmCJa do ~mpei:IO.Jlode-se dtzer 1 de Uberaba,Dr. Thomaz de Ulhôa, que o preso Ui
l!vre completamente da acçno crnmnos~ do~ de- cardo fosse victima de vingnnças por parte de Jeu· 
lmquent_e~; em todns sef!Jpre aJ?p<l!e~erao cr1m.e~, qllim Mnrques, pai do 11n;1Clo Elias Marques, ou niio 
a~aqnes <I segm·a~9n. publwu ou mdtvtduaG e prm- conllaudo na gllarda que existia na cidade, ,~ certo 
c~p<llmente cl!l ~mas, com. uma populaç<1o supe- que, de accôrdo com o juiz municipal, Dr. João Cae
rwr a d_ous m1lhues de haln~aJ?.tes, com num~rosos tano de Oliveira e Sollza, ú disp:,sição de quem, niio 
e lon(Tmquos termos, prcs1d1dos por autol'ldades ha a ne(Tar de\·eria estar Ricardo "á romm ,bd 
qpc querem cnmpnr o MU . e\"er, ma.s que na o resolveram remover este preso da cadeia de UberalJa 
te~n a forr.;n P.nhhca qu~ prevma . os crm:es, para para a da Franca, deixando a autoridade de lembrar
nao ter depo1s d~ ~p.n~~-?.;, s.emr~re_ a lei, e;n u~: ~e ~a cadeia do Araxã,mais proxil;na,e por is~o mais 

q!J.e é facto do. o~oso sa er-se, como aqm J~t 91 cipal. l~esolvida a remessa do preso, foi o 
dito pelo Si·. nnmstro da guerra, que a prov~nma mesmo entregue a uma escolta de poisanos, que 
de l\hnas tem para manter a seg~rança pubhca e o tinha de levar á Franca. No dia se(Tuinte á 
particular npenas i38 praças ! nao s~ leyap.d~ em sahida, soube-se em Uberaba que o preso"' Hicarclo 
co!lta ccr.tos corpo.s que, pela. S?a md1~c1phna e tinha-se evadido do poder da cscelta, boato este 
mao~ hab1t9s, precisall! ser p~llWtdo-;. Entre ~sta que pareceu de todo o fundnmento, porque às 
c?ntmgcnc1a a que estao Sll,le1tas to~as as provm- mãos das :mthoridades duquclla cidade vieram pu
Citls c esse estado de barbana que vm o nobre se- rar devolvidas <lS (Tuias de remessn. Este facto co
nado.r, ~a grnl!de differ~nça, em favor da briosa incidindo com o desappnrecimento da escolta, 'deu 
provmc1a de l\Imas (.4.~9tados). . que pensar ao povo, que, sempre bem avisado, pro-. . .. '} . . . ... . 

o .... ' "-.. . ' "' c. '"' ' .. ~ -
versos factos cnn~mos9s, .de que tambcm tratou o nado. De feito, Sr. presidente, d'os inquerito~ fel-
honrado con::;elhen·o lllbetro da Luz. tos em überaba e. Franca, reco?-hecell-Se que a 

1 . . • ' 

onde. no seu dizer, os crimes se succedem, tendo nha de camaradas da familia Murques, que nüo ti
por riutores ns allttlridadcs, que ficmu impunes, nham outro fim senão o bnrbDro assassinato do 
wjnmos si S. Ex. tem razão para affirmar que n~- preso; que a escolta teve como seu commandnnte 
nlltunasprovideucias foram dadas pelas auton- um tal Ludovico, que se npresentou como sendo 
dt~àes superiores. doutor, c que por 200~rs., que ganhuru, re.;pondin 

o primeiro facto, dt: que se occu1~ou s. Ex. pelo preso até deiX<ll-o na cadeia da Franca, es
em seu discurso, é referente ao conlllcto dado nu tando as cousas por tal modo preparadas que dada 
cilladc de Ubernba, entre pr<u~os do corpo policial ú autoridade guia dos nomes dos que compllnhnm 
e algmnas pessoas do povo; de- cu!o contlict~ hou- a escolta, verificou-se que todos seguiram sob no
veram mor·tes, assegurando s. Ex. que a 1m pu- mes suppostos !. .. Em breve, Sr. presidente, o go
nidade todos .os dias acoroçon as autorid.ades a verno teve provas de que, nas divisas entre n ci
novos crimes. Vejamo~ si süo procedentes as dade da Franca e Santa Rit:J. do Parai~o,n(t província 
queixas do nobre s:::nador, e s. Kx. consentirá, de S- Palllo, fõra realmente assassinndo o preso 
que ell complete, ainda que bem resumidamente, Ricardo Dias de Carvalho, pela escolta que o con
n historia dos crimes em Uberab:J; e esta augusta duzia á cacleia da Franca, encontrando-se no ca
camara, prestnndo-me a attençüo ú que estou agra- daver, que foi achndo algemado e ncorrentado no 

· ni a uilatar das accusa ões sabendo ribeirão da Ponte Nova, não menos de :1.2 facadas, 
que destes ~ocl!-mentos trocadós ~ntr~ o nobre o- i s s. 
ministro da JUStiça e o honesto c1dadao que ad- Eis o que se deu; inteirado de todos estes factos, 
ministra a provincin de :Minas, cons"t::t officialmente o presidente de :Minas, olhando só o cumprimento 

c que, na noite de :1.3 de :Maio. deste al!no, por do dever, procedeu com todo o rigor nas provi
occasiüo de um espectaculo, na cidade de Uberaba, dencias que tomou. Muito antes, Sr. presidente, 
por imprudencias e indiscrição de Elias i\Iarques, de ter o ilh::strado senador apresentado seu reque
Gordiano e outros, s tambem por causa do rela- rimento, em 16 de Julho, inquirindo das provi
xamento da força que policiava o circo, travou- dencias dadas, já o governo em 26 de Junho, de
se entre aquelles e esta um conflicto, sendo as- pois do inquerito, que aguardou das autoridades 
sassinados Elias l\farques, u_m. seu camarnda e de Santa Rita do Par~iso, tinha feito o que e,stava 
Gordiauo · além de Olltros rendos. Instaurado o ao seu alcance e mcontestavelmente ma1s do 
processo,' foram pronunciados como :mtores dos ' que, em identicas circumstancias, providenciaram 
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192 Sessão em 19 de Setembro de ·1879. 

alguns presidentes da situ::~ção conservadora 
(A.poiados). O presidente de Minas ordenou que 
fosse instaurado processo contra o Dr. deleg-ado e 
juiz municipal, considernndo-os complices m 
morte de Ric,,rdo Carvalho. 

os criminosos, em Ubcraba c ~~Ionte-AlegTe, não 
são os liberaes e sim os conservadores, que têm 
querido abater o nível dn moralidade publica, 
praticando factos qnc instam pela mais severa pu
nição. (.4.poiados ; muito bem.) 

r:- • . • 

~~::iR. DEPUTADO:-•oi rea mente rigoroso. un1a deci~rae~o in~erta no Jo;nal do Co;n;;,el·cio', 
o Sn. AURELIANO M.\GALHÃES : -As suas pro- onde o briosõ pai'lido liberal de Uuer;1ba por seus 

videncias não se limitaram só :i ordem do processo, din-i'lOs chefes rc lelle c ual ucr )artici ue5o nes- ~ 
pors. Imme wtamente < em1ttm a em o sernço scs crimes. E' um documento valioso, recommen
publico do cargo de delegado de policia ao Di'. davcl pcl<l Yerdadc que encerra, e pelo caracter 
Thomaz Ulhôa, c suspendeu de suas funcções de lwnesto dos signatarios dessa declaração, que é do 
juiz municipal ao Dr. OliYeira e Souza. E como seguíuie tllcor (lenáo): 
receiasse que, na cidade de Uberaba, não encon- • 1\iinas Geraes, Uberaba. -O Sr. senador B.í
trasse quem pelo rigor das medidns t?mada~. e beiro da Luz, na sessão do senado de 16 de Julho 
ue~tes factos quizcsse ser o guarda da let e a ga- ultimo, a proposito dos crimes commetlidos em 
rantia dos cidndãos, nomeou delegado de Uberaba Minas, pretendeu lançar a respúnsabilidade destes 
uma pessoa estranha uo Jogar, o t.:;nente Amaro sobre os honrados ministros da fazenda cjustica, no 
Francisco de ~I~3lua, que e~11 exercício, desde 22 menos _em um q llinhão detlcs, em nome do IWI:tido 

, ""; ·" ... i·ra. 
a punieão dos assnssinos ele Ricardo, co~1 o mqu~- •Os abaixo·~assiguatlo.s, memiJros deste parlido, 
rito feito em Uberaba, onde foram ouv1dos 19 CJ· protestando, peqe:n ve~ia a S. Ex..· para ~~clinar 
dadãos como. testl.'munll~s. As ultimas noticias • .... 1 n· - • ' • • , · ' • 
Sr. presidente. <1ue h a do seguimento deste pro- porquanto, ê facto, que o,; membros da família 
cesso mostram· conhecidos os assassinos de Ricar- .Marques s:io conservadores. Ora, sendo somente 
do, 1~ela _denuuciu que jâ deu o digno promotor sol1re algum ou alguns destas IJtlC recalte a tn:e-
, ' · ' sumpçao e cu pa 11 1 auc no ··~ssassma o o so -

indicio de culpa ou connivencia, recahiu contra dadu Hicardo, não póde esse facto pezar sobre os 
as duas autoridades mandadas processar, pois não libl'raes. 
foram comn:rehendidas na denuncia. ' , I<rualmente não devem os Jiberaes de l\Ionte 

Tenho, Sr. presidente, sobre este facto dado a Alen·1!C e Prata carregar com a responsabilidade 
prova mais segura de que as autorid:1des sup_e· moi?al do attentado rererido por S. Ex. na pessoa 
riores de Minas, têm cumprido o seu dever. (A.pota- de Joaquim Raymund?, YÍ$10 ser con.s01:vador o 
dos da deputacão mineira.) tenente coronel Joaqmm Alves de Gonvea, com-

O segundo· facto criminoso, para o qunl pediu mandante de um batalhão da guarda nacional 
providencias o honrado senador, é ~quelle que ~om naquetla comarca ~ i~dicauo _co!uo nutor_ desse 
c·. es 'Llio arre.ra s f i a i tam em nuncn:tdo . , ' · , · 
pelo_ nosso digno !lllligo,o Sr. ·conselheiro ?aldanha Anto~1io Feninudes VIllela de Andraue, cuja pro-
1\Iarmllo na sessao de H de Agosto prox1mo pas- teccão a victii11::t procurou e olJteve. 
sado e qn~ diz respeito ás violencips ~ ~çoites ~e c"ülwraba, 6 de A""Osto de 1879.-Antonio Eloy 

concori-cr para o restabelecimento ua ordem pu- fnz,;r, já ;1 autoridade fez depois do inquento. 
blica. O chere de polieia reeommendou a prisão dqs 

Fez lll<lis, Sr-. presidente, o f1dministrauor da criminosos, expedindo precatarias. E' o que veJo 
minha provincia ; . nomeou delegado <laquelle nas informações prcstnd;:;s pelo presidente em Ou~o 
termo ao c.apitào do corpo policial, VIcente Do· Preto ao nobre Sr. mini~tro da justiça, em officro 
mingnesMartins, que de contlança e energico sa- de :H de Maio ilü corrente anuo. 
berú punir áquelle, que violou a lei e os direitos Clterramos ag-ora. Sr. presidente, :10 attentado, 
in?-ivi!luaes, com toda u imparcialidade como quet· de qu~ na cida(le d·a Janu:rri~ foi victima o :ldvo
a J ust1ça. . n-ado Amancio de Pncs Landim; facto este, que yor 

Ordenado o -processo, me é grato registrnr que sua gT:rvidade, imp~e~sionou de t~l sorte a S. l!;x., 
as autoridades censuradas pelo nobre seuaà(ll·, l que, sem dados mms seguros, vem. con~ra a ver
mostraram que, por honra sua e da sitnaç~o actual . dade dos fnctf\s, afirmar qnc este Clà<Jd<IO com Sll<\ 
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Sessão em 19 de Setembro de 1879. 193 

família ~oi \"iolentamente cxpellido da Jannaria ; 
fJUC segu1~ em uma barca pelo rio S. Franci~co 
ag!las nbmxo para a Bahin, tendo as antoridndes 
deixado de proteger a este cidadão contra o des-
terro que lhe foi intimnclo. ' 

Releve-me o i !lustre ~cnndor corri"'ir a sua ex-
posição. _Não contesto que um COlJCnr~o numeroso 
de povo, na cidade da .lanuaria, verd~1de seja sem 
armas,c qunlquer violencia. intima~se a esse advo-. . .. . . ·- .. 

cid:1dão viver, porque, con,ta das participacões 
officiaes, é gernlmente malquisto. • 

De modo 11lgum, devo deix:1r de externar o meu 
}lensamento, quanto ao ac\o, cpe não . consJàero 
regular e nem prudente, praticado pelo::: homens 
de ambos os p1n·tidos n:.'t Januaria mas nem por 
ÍSS.O OS devo considerar Ca[)<1Ze5 de COnl111Clter esses 
r~1terados nc:os de intim:H:ão de que fnllou em seu 
discurso o honr<1do senndor. 

l\a _wo 1ria cidade ela Januaria. o t•omotor u-
IJ.lico,_ é o primei1·o que abona o procedimento dos 
Çidad:ws que entenderam exerc~~r um direito. Não 
e cxacto, 9ne _Landim1 depois de~sa especialíssima 

·• o/ ' O ~. ~ "' ( l. • 

milin pa~·a :1 Bahia, c nem que estivessem ausentes 
as autond ades. 

povo de seus intentos, e Landim, serrundo as ulti
mas par~icipatõcs om<:i~es, ninda se ~1chava na ci
dade, e 1,.;to quando o povo, ali i, já nem se recorda 
do que houve. Landim foi sempre garantido, não 
soffr~u .o menot· desacato; teve a seu Indo o juiz 
de direito, promotor e delegt!dO de policia. 

E, Sr. presidente, a perturba cão da ordem pu
blica na Jnnuaria, não app:.re"ceu propriamente 
co211 o a~to do pov0, que entendeu e~tar em suas 

• !'; • • ~ 1 

clle n5o queria, e sim na~ceu e che"'OU a abalar 
a tnmquillidade das f~milins, no dia seguinte, 
quando se soube e as autoridades foram inform:-~-
c a~, 1 " :1 :n· ::. :', in e , · 
avisado do que o povo pretendia de SPU advonndo 
t!wrchava ele Carinhanhn, província da B:1hia~ conÍ 
lorça, ari!wmento e munições para at:lC1•r n ddnde 
de ~anunna, em de~afronta elo que fura feito ao sen 
ttnllgo, fazendo fusão de forças insurgentes com 
certo numero de ho~ens, que ú requisic;iio dos sub
delegados de Morrmhos e das Missões deviam 
tambem invadir a chl:!de. Pnra evitnr um 'conflicto 
que promettia graves r.onsequencias, attendenc1o
s~ ao brio on:endido da popula\:ão da Jannaria, o 
d1gno c energ-Ico delegado de policia requisitou e 
aquartelou l10 praças da guarda n:1cional. Devido 
a estas promptns providencias e uos bons officios de 
div~rsos cJdnd~os, ?S Jnvasores que já C'stavam em 
meto canunho, des1sttrnm da invasão c nenhum 
acto J.?-lais se ~eu q'?e se consirlerassc de offen~a a 

T • 

daàe dos fncLo:;, acc1·es<·eniarei' que o presidl>nt~ 
de Min~s imry1ediata~ente ordenou que d:1 cida
c1c de Dwmantma segmsse para .J:muaria o capitão 
c1? .corpo poli~inl, Camillo Candido Lcllis, para au
xtfta~ as autol'ldades; que fe7. S. Ex. proceder n in· 
q!:lento qu:mto as occurrencias contra Landim e 
nao contente com estas medidas, ainda demittiu o 
snbdelrg~1do de 1\Iissões Antonio de Sá Pereira e 
o de 1\iorrinhos capitão J,eonel Tavai'CS da sil.:a 
O que mais p_oderá o nobre sen:1dor exigir que 
~zesse o presidente, em ordem a reprimir os actos 
Irregulares, que se deram na Januarin? 

A. 25.-TO!\tO V. 

O Sn. _FJDELIS DoTELJI0:-0 presidentefez o que 
era de esperar de S. Ex.. .: 

O Sn. AunELtANO 1\L\r..-\LtÚEs:-Sem duvidil. al
guma, e usou de rigor ailllla contra as autori
dades, f[Ue, nesse caracter, nnimarnm ns pretenções . ~. .. '. . LI " :. ., 

do povo, com o~tro tão arbitraria, como iÚecra·l. 
~ o proeeclimento do administrador Ja provitl'cia, 

vnt a camarn convencer-se, :linda foi rigoroso 
quanto ao con teto que 1ouve na c1 n e o erro, 
entre o sulxlelegndo Emcsto Peregrino do Nasr.i
mento :Moura e o Dr. Pedro FP-rnandes Pereir:J. 
Corrêa, que, embnra o seu titulo scienliflco, não é 
mais digno c 110m mais conccitua(lo do qnc o Sr. 
Peregrino Mourn,con hecido de alguns dos deputndo!l 
mineiros, e que não vale mono:;, sü porque sejn 
na expressão do honrado senador, simples cai
xeiro de nina loja de f;,zendas! Estranhando que 
para S. Ex:. esta profissão tiio nobre, como todo o 

. • .. 7 

vendo este cidndcio occt~p~r um eargo policial, in: 
dagarci das r.au~as ueste conllicto, que nestes do
cumentos mostrando) se Hova ter si<lo proYocndo 
pelo Dr. Pedro Fernandes ( powc os . 

Das communicações que tenho presentes r1irigi
das ao Sr. ministro da)ustir.n, consta que aquelle 

o' ' , .. ... ' 
nou n uma praç:1 do destacamento. n:lf!Uella cida-
de· estacionado, que retirasse dn cillndc um ebrio 
que perturbava o socego publü·o, e que sallindo 
logo para verificar si suas ordens tinham sido fiel
mente cumpridas, foi seguido pelo Dr. i>edro Fer
JJnndes, qne armado de uma g-arrucha, aggt·cdiu 
ao subdelegado quo tinha no acto uma bcngalu, 
esr.ondendo um estoque, e com essa bengala conse
guiu f;·.zer cahir dns müos do seuaggressor a gar
rucha. Ca h indo cst:l o Dr. Fernnndes avan1'0U 
contra Moura, com intento c npos::ar-se la Jên
p;ala. o que conscp:uiu, !lcando, porem. na luta o 
estOCJ~lC nas mãos_ <lo ag~r~~~~!do, C?.m O. qual, pelos 

.. .. ' "' 
em sua legitima defesa no dito doutor. V e a cama
ra qnc foi um confiir.to entre dons cidadão;;, e sem 
causa commum com ns questões de pa1·tido, cha
madas sempre como armas de opposição. 

(0 81'. Visconde de Pmdos deixa a cadeira da pte
sidencia que ,; occu.padà pelo 81·. Cc:setrio .4.lvim, 
L o secretario.) 

Sou o primeiro a render ll devida homena!Tem 
aos talentos e illustrt~ção do Dr. Pedro Fernandes, 
mas não deYo esquecer que é S. S. dotado de 
genio assomlldo e irascível, que se rebel!a à m:Jis 
pequena contrariedade. Ora com esta disposirão 
de animo que lhe tem alheauo muitas de suas án
tigas amizades, lamento que em defesa de uma 
amtoridade injust:m1cnte censurada, tenha de dar 
á cnmara conhecimento ele que o Dr. Pedro For-
nan es e nes c l<OCnmen , v • 
provoc:1r diariamente às autoridades, de aconse
lhnr a insubordinarão nas praoas destacadas na 
cidt~de, de vive!' const:mtemenle armado, sendo 
mnlquisto no Serro, onde a respectiva cnmara 
municipal, que conta em seu gremio alguns con
servadores, já tom representado :'1s autoridades 
superiores contra o seu procedimento, igual ao 
que teve em Diamantina, :Mon tos-Claros, S. João 
Baptista, .Minas Novas, em cujos Jogares tem re
sidido. • 

O Sn. CoRRÊA RAnELLO :-No Serro lhe tem ser-
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!94 Sessão em 19 de Setembro de ·1879. 

v ido de garantia o chefe do }Kirtido liberal, o Dr. entender com aqu_eliE viga_ rio. _Devo .notar que fez 
n.abelto. parte dessa comnllSSaO o Cidadao Jose Evaristo Ta-

o Sn. AunELIAXu ~L-\GALIIÃEs:- Lamento, Sr. vares Paes, amigo ~ntimo daquellc sacerdote e de 
presidente, que deste documento officíal, archivado sua immediala confiança. Chegados á casa do p~l-

, .· · · . rocho, o povo <ru;:~rdaurlo toào o respeito e modc-

prev~ni~as, que lhe neguem a justi~,;n a que pote , ' , . . • . ' !. . 
1~1: direito, sendo entre ~utra~, o delegado de po- att,en.Jur :.lO. JUSto Jle,di~o de seus pa. 0~lua~os, manda 
ltcw, pessoa grad:1, pots nesse cnrac:ter foi con- ~'_?I dad~ c1 ue se.decl.1re,_ sem const: angnncuto al
ceituada pelo nobre senado1·, o Sr. Cruz l\Inchado.l "'UL11

1
assignou a r~nuncra. da IgreJa, em q~1e e_ra 

A propria Ilatureza dos ferimentos, Sr. presíclentc, copal.o .. Apenas, :Sr · _pr~s1~e~te, aquell.e .vigarw, 
consider::~dos leve~, pelo nuto de corpo de de- q~.e hoje se mostra lao mtm11dado, ex1gm que o 
licto, eYidencia quo mesmo sem a fort·a c . pre· digno subdelegado, o S~·· tenente-coronel ~duar~o 
sen~a do espírito, j:ímais no conllicto 0 ·nr. Pedro :ruvar~~ Paes o garant~sse de qualquer vwlenc1? 
Fernandes. correu ri5CO de ser <íSS~ssinado, como P?Steuor, que ~lle qmzessem. fazer algun~ dcsnl
insinuou em seu ài8curso o dinno senador a fmçoados que allt conta, e que por certo nao esta-

' · .~ "· ' · vam no numero desses ne ho"c S. S. nccusa 

competente inquerito sobre esses factos. pondencia publi~ada ~o Jornal do Conàne~·cio de 9 
ALGuNs Sns. DEPUTADos:-Tem V. Ex. refutado de Agosto do corrente anno, onde com toda a ver-

n r(l'm e o h ·ad )residente de dade se dlz ucneuhnma vio!enciasoffreua nelle 
:Minas {~4.poiados). · vigario,e que é absolutamente falso que nesse facto 

. O Sn. AunELIANO :MAGALHÃEs:-Perguntou aindu houvesse qualquer q~estão politica, e mais que 
o digno senador, que providencias foram tomadas ~ualquer re5po~sab~ldadc, que de semelhau~e 
J)elo ~ssassinnto do vigario Albino de Oliveita.l f,~ct~ poss~ Pf?VIr, IH~o ser~ deste O!J-. ~aquelle.cl
Dcvo mformar a S. Ex. que as autoridades de Mi- dadu.o, e stm uos. dou~ parttdo?, o_u_dnet melhor do 
nas, como lhes cnmpria, tomaram as necessaria.s p~voi 1IU0 descJ3Vn a substttmçao do par_ocho c 
medidas, pronmdo-se, pelo inquerito qae, tendo nao uo homem, contra o qual nada pretenuw. 
sido otfcndiào :1quelle vigario pelo subdelegado Ainda é do mesmo a~·tigo a declaração, de quo 
Francisco Severillo de Oliveirtt, é certo que esse faz~ndo parte da comm1ssuo um cidadilo dos mais 

· · · , ·ni:io estmwdos do log-ar e amigo do vigario, <i admi-
t'alleceu, · n5o por11Ue o mal causado fosse mortal, ravc que este snccr qte ven w contra o seu an11go 
mas por uma congestão cerebral, que lhe ~obre,•eiu, de todos os tempo~, mYcntar ameaçus c coacçuo. 
em vi~lutle do const:mte e:'t<'do de embriaguez em Depois disto, c do que estit 11:1 cm1sciencin do 
q uc Vl Yl<l, e~ a Ut3 o a a e . - u J • J. ·s ,t i i ; , , . 
duYido que as pauladas e oil'ensns recebidas con· · Sapucahy, é repugnante que um s~cerdc.te, dando 
corressem~ em parte, p:lra que mais tarde o mcs- Ji!Jenlade ao descomedimenlo de sua Jinn u:wem 
1110 sul.JdelcP.:ado fosse a seu turno ussas~ina~l?, assignt1sse por seu pnnho a c:1lumnios:1 decla::àc:~à 
segundo se d1ssc, a mandado de pessoa da tuuulm de que $Ob amca~a de morte assin-nara o peuido 
daquelle infeliz sacerdote. . . de renuncia. · o 

E' ~reciso _qu~ .se s~iba, Sr. presidcn.t:-.• que .so- N?o quero c nem devo demorar por m:tis tempo 
bre e~ tas. occ~u enct"s,.? chefe de. pollcw, pr~s- a leituril de um documento, que responde perfei
tando ouv1dos ~s dcclar~1çoes do 1llomto1· Sul ilimnro tnmente no honrado senador Hibeiro da Luz. c cuja 
~rdenou c~ :lo d~ Abftl do corr0n:e 3.11!10 a? dei~- uttestaç.üo desmente o theor do celebre oflléio, que 
,ado do termo ao R. o qaro, _que o 1nfornms~e ao presidente endereç.ou o vigario de Santa Anna. 
sobre o facto e das J.?rondencws t9mad_as, e l?go E' um documento de grande valor, pois são os 
ordenou que se abns:;e o respect~vo lllQ}lCrtto, J)l'oprios correligionaricis do nobre senador, ci
notando:se que. o subdcleg-ad_o e roa1s automlad.es, dadiios conceituados e chefes do partido conser
que entu? ~erv1~m, pertenctam todos ao ll3rlldo Yador d:1quel!a freg-uezi3, que offendidos em seus 
udverso a s1tuaçao actu<~.l.. ,. brios de cidad:íos pacificas, assignaram a seguinte 

Um out~o f;~cto, qua?I :dendco ao que .se o~n declaração (lendo): 

cussão, quando mencionou as Õccurrencins havi- • Nós, abaixo as~ignados, membros do parti o 
das na frcguezia de Santa Anna do Sapucaby. conservador desta fre::;uezia, a hem da verdade e 

E' certo que os habitantes dc=-ta frcguezia, can- da justiça, e com a franqueza e lealdade com que 
çados de sotrrcr <1S f.-dtas do vigario collndo Camillo sempre temos procurado paut<Jr os nossos actos, 
José de Faria, CJUe é parod1o ha 33 aimos, seja por ~olcmnemente declaramos que as autoridades po
seus incommodos, seja por que diversos actos liciaes fontm inteiramente alheias ús occurrcncias 
seus tenham nlheiado a sympatllia, de que hoje nuo q!le se deram nesta f~eguezia no dia 8 de J~nh~ pro
g:oza, reuniram-se sem distincção de clires poli- Xl!IIO p:1s~ado, re!attvmuente ao Rev. V1gar1o Ca
tlc~s. e resolveram a bem dos interesses da igreja, nullo Jose de Faria. 
sohc1tar do parocho a renuncia do seu bcncHcio, • Tendo seus limites a paciencia e a. resi~nação, 
e p~ra que esta manircsta~ão nenhum c~racter 

1 

o l)OVO sem distincc;ão de côr politica, pediu ao 
h~st1l ou desordeiro tivesse, escolheram uma com- vigario a renuncia da jrrrej:1, por meio de uma 
missão das pessoas mais gradas do logar, para. se . com missão composta de tres cidadãos mais sisudos 
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Sessão em t!) de Setembro de -1879. 1.95 
==.=====~~~~~===:---··----
(\ rcspci_ta.vcis. do lo~ar, _sem nun nenhuma nF1ca- · · 

1 
~ 'J ' um ~cu presttmoso e ilfnstrauo co-rcligionario 

ça ou Y!O.Cill:l:l fosse fettn ao uito vigario. (ApOiad~). o d_esven~urado Dr. 'l'avures,cntendendo 
. • Ante~ de usar de outros direitos tJLLe lhe as- que devtn oppur-se a posse da vil!:~ de Campo Bcllo 

s1stc, qmz o povo con:-eguir a renunciã amiga- exaspet·ou o animo do partido adverso ne5ta vil!a: 
velmen~e, c n:io por meio de conc_~;iio. l\iio havendo e hoje está a\reri·~uado CfUC por C5:.5:.'lS r1uestõ 'S 

• · , • · 1 • 
1 

1 •• ,... • _ 'lo .) •l n ' .._ ... c. C , 

9~10 :s. Ex. fez tanto ~abcàal, sendo certamente mfcltz J~ll7:, _salua a l~ma d!l!~cncia, para presidir 
Jli<H)Ucada a sua boa f e. A pcznr de tudo. tal foi a uma diVJsao em CrJstacs, fo1 na estrada bariJara-

' " •• · • ~ > • • 1 " : • _ mente nssassinado. Alnrmada a populaeão, por 
üentc dt; Minas, que não julgando o neto re"ular este g-rave cnme, com as provt· enctas· quo c 
mr.ndou Jlroceder a inrtnerito. e tornnnrlo o "'ui"'n~ p:·ot!1pto for:nn tomadas pelo digno juiz de 
subô.elc:;ado re5pousnvl'! pela mnuil'e~tnc;ii~ p~ci- t1n'et~? daquella com.a.rc~, por não p~dcr fazel-o o 
l!cn ao povo, OlHte aquc a an on ·ar c nao .m1n o "' · -
uirl:\itD de intervir, o demiLtiu a bem do scrvico venceu n população tlaquella cidade, de que a 
pulllic;o. • r~~po~snbiltdadc. d~ste crime pertencia a quatro 
· Amtgo tlo tenentc·toroilei Ecluari.lo T:warcs cwa~aos dos ma1s .llu_portantes ~nquella vi!la. O 
Pae~, em qtltl!ll rcconhrço um citladiio proiJo e il- Jlrestdcnte da provmcw, Sr. prcstdeute, informado 
lustrado; :tdmira1lor do ~eu cat'IJt:!Ci' e dos rele- do facto, pelos mesmo:; d:Jdos officiaes, que neste 
v~mt~s set·vi•~os, que ~cmprc t~m prc~t:1uo {I pro· n~c,menlo .. m~ a~uiiium pa_ra a exposição .qp.e 
VJIH:ta de Mm:ts (apowdos), nao l!CS!to em pedir acabo de l,tzc_t, ordcnl)n ao dtgno chele de pollcl3, 
tlt:st:l lrilluna ao honr::llo minciJ'O que 0 puniu com que sem l?eraa de tempo, scgtliSSi) da capital para 
excessivo rigor, fJUeira retonsiderar o seu at:to. T.amandua, e de facto a 18 de Jt:tlllo chegou a esta 

, , r. ,. , .•.. , . • ctdacle esta autorHlnde. que por sua energ:i<l, não 
L~ St ..• m_.,J.I~ BoTELHO E ou :r.o~ . - • c1m C!· deu~ara 1m•mne se me n<lll e crnne. nua 10 

daLl::o re~pell<wel. ele S. Ex.' é sem duvida artluo, mas estou 
O Sn. Aunr.:r.uxo ~IAG.\Ln:tss : - nespondcndo certo que a causa ila justir.;a ser:i desafTrontadn, 

ao lli~cnrso Llo noln·e ~ena or ilOl' 1.111as, nao posso " ~ · • 
1 

· · • · ' " ' • • 
1 

ser t:iu lJre\·e llU<Into o d•:sej:h·a. s. Ex. tceon em que s:io apon!ados co1~10 mandantes do crime, 
qna;;i todo~ ns t(;rmos da wovinci:t, e em todos uma vez !JU:.l lll'OVem que a opinião publica 
:whou moti\·os du gT~Yes cel!snras :'1:; :mtoridades. niio apontotl os vcrúmleiros responsaveis. 
Feita a accnsnriio, é mister qtle nPnlmm dos factos As ins!rucçues que teve o Dr. cltcl'c de policia 
nr~ui!lM, !1quc S•!fll :tdevitl:• .Jxplie~çiio. Sinto qne o dctCl·minaram, pois, a proYidencinr pl•ssoalmente 
tcn l:a por ·i:'so tltl continuar a n!Jnsm· lia bcncvola sobre o processo, prisão e punif'ão dos autores 
altençüo tlllC me presta a cumara (Ncio apoi(tdos). daquelle ussassilwto. ' V 0 u camara, Sr. presidente, que o honrado 

VozBs: -Continue V. Ex., que a causa é nollre. 
o Sn. AunELIA:-;-0 1LI.GALUÃ8S:- ncalmenle, o 

bom oa móo procedimento dus autoridades, nos 
deve bem interessar. Tratarei, Sr .. presidenlll, do 
Jamentavel as~assin:lto do Dr. Fr:mcisco üe Assis 
'l'av;tres, digno c honrado juiz municipal de Ta
mnntluú. 

:odminislrauor dn provinda de 1\Iina:-, tem exer
cido tolla a acção de sua auioridadc e da digni
daue de seu cargo, anm de que nenhum dos cri
mes dados na província, fique na irnrmnidade, c 
por isso é de admirar q tle o meu digno compro
vinciano, senador por Minas, viesse dizer que no 
tempo du domínio conservador não se davam taes 
f:1ctos ! !. ... 

O meu distincto comprovinciano e amigo, o no-
re c epu a o r. ·"- · s · , , .'i _ ~ , _ . , , , 1 h o , lon"a ex el'ien-

se occupou desse lnctnoso acontecimento, que teve cia dos negocias puhlico~, como S. E:(., não po
su::t causa em quesiües politicas. A opiniiio publien, derei ueixar de recordar desta tribunn, que no 
sempre hem nvis<ld<l, já deu :1 rcspomalJilid:Hlc proprio termo de Tamandmí, se deu um facto de 
deste assussinato uo partido comerV<Hlor. Aquc!le ign:-al natureza c graviuade (_-ipoiado.ç). o que 
juiz, militando sempre nas bandeiras do partido nos dirá S. Ex., do juiz municipal D1·. Véo. que 
liberal, c:1lliu victima do b~camarte por questões alli foi assassinado t~o cruelmente, e com tàl as
eleitoracs (Apoiados). Documentos officiaes que anui sombra para o paiz!.. que aquclie termo. por espaço 
tenho, isso o comprovam. E' prtciso, Sr. presi- de nov~ ann~s, uao encontrou um JUiz lettrado 
dcn te, dizer a verd:;dc sem rebuço, e estas pe~<IS que qmzesse u· exercer aquelle cargo? 
olüciaes lcv:~rão ao csclnredtlo criterio dt>st<l ca- E' ainda nccessnrio que a cnmara saiba, que 
ffi{!ra a prova de que o partido liberal nenhum , feliz ou infe!izmcnte p:1ra a causa da ju::tica, llDOn
inlercsse ou conveniencla teria, em tirar a vida :i. i ta-se como n:andatario destes dous· crimes; um • 
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196 Sessão em 19 de Setembro de 1879. 

mrsmo indi\'iduo. Ar•proH•ite ~ autoridade esta 
• p1ovidcncial coincidencia, e, punindo no:; c.rimi

nosos, dê ao honrado scn:H.lor seguro penlwt· de 
que a a c tua l situaç5o, na administra~ão Lla•j mtiea 
c na ganmtit~ dos cidadiios, não póde c nem quér 

~. .. ~ 

' ... A l ·<. I ~ . 4 ' 

netos de perscg-ui~_;no c toda a sorte de attcntados 
qric fez o partido de S. Ex. desde lü de Julho de 
1858 :i 5 d~ Jantiro de 18713 .tboiwlos . 

Acatando quanto dc\·o ao illnstrado sen:1dor c 
ante~ que esqn•·ça esta consic1er:H::io, nunc,, com o 
intuito de oll"~::nclet· a 8. Ex., direi CJllC o nobre sc
nt~dor é o menos eompotente para arguir ao go
verno de intolerante, o menos ei'f:.rnpnlc:so na es
colha de SU<tS t~utoridadcs I\ a propria cidade em · 
que S. Ex. reside, é juiz de direito da comarcn, o 
Dr. Pedro de Oliveira Ribeiro, genro de S. Ex. 

Amigo deste nwgislrado, que honra ú ~ua classe 
elo seu cnltiV<Hlo tnlento e illustr:1(;iio, s!lbe S. Ex. 

c1ue esse m't g!:::trac o, .wncsto, como o go uc o 
reconhecer, na o podera, pelos la~~os de gra nc1e 
}lnrentcsco, ser a g;~r;mtia perfeita dos direitos dos . . . . . . 
i1cito em muita~ e:.msils sempre pende'l{tcs do seu 
julgamento. e em outros em que o espil'ito parti
C.tnrio 1ocler:"t tirar ao di~no rmwistrvdo a im Jar-
ci:11ídaúe exigida. 
Fn~o esta declnr::çfío, 11nra que. conste que, nn 

lista de juizes Jíb(}raes, coaservatlorcs e neutros de 
que tratotl S. Ex., em seu discurso, certamente 
o dn com:wcn dn Cl1ristina não cslú no numero 
elos neutros, c nem iarnhcm o filho de S. Ex., o 
homtlÚO Dr. Joaquim Bcnlo llibciro dn Lnz, 
nomendo pelo nctnal Hiinisterio juiz municipal e 

deput•1çir:o milú•ira), c todas :~s demis~ões que de· 
ram, sempre obedeceram :"ls fornwlidades pre· 
script,ls pcln iei. E si asitu:wão ::tetual e intolt•r::mte, 
porque entregou os cnrgo:; policial's aos scns nmi
!':?S c se1~1prG no~ mais i!Justr~ldos.; ~~na proviuci:1 
4 , (. l .._ '- L h •. (. 

por ndvcrsarios nossos, si nas demissões dalbs, os 
nclm Í!1istrndo l'G8 da provind:-~ sempre rcspcit<li':Ull 
<1 ki. ouvindo aos s0ns ehefc;; de wlicia o nc 
dir:í n camnrn c o pniz da sitnnçlio conservndorn, 
lembrando-se que em 1808, o vice-presidente de 
Wn:~s, o faliccido Sr. Barão de Cnnm·gos, na sun 
mcmoravel dermbadn, foi l::io tolerante que em 
uma só portnrin, no dia seguinte ú sua po~se, dc
ínitliu tres mil c innttls autoridncks; tela amiga e 
rcspeitadm· da lei que dizendo • ficam por esta 
aemiltidas todas ns autoridades J10liciaes, que 
actualmente servem na provinda, • julgou um 
~~~o da lei a annucn~ia c proposta do ch:fe de po-

orph::ios do termo de Pouso-Alto. .Admirando empecoo-o. 
i!malincntc o enrncter deste juiz, ::o qual 

l'J;:l'Otl co'n1. ·tod.;i a ilÍJ·u~ti1.·n a aetual situar.·ho [lO- tn.mna a a::;sem l ea nHneu·:t, pe a revog:Jçao c 
'" t;d IJOrtarin, ou diS1!0$i~i"to legal. Jiticn. Não úcsconhecendo o :;eu mcrctimento, 

quizem que os meus amig-os, 1~0 minislerio, se- O Su. Anmw E Sn.YA :-Foi ele facto revog-ada 
guisscm aquc·Ilc exemplo, que deu o gabinete de em Outubro. 
3 de A:.rosto, onde o ministro da juslita de então, o O Sn. AünET.IANO MAGALHÃr:s:- Não pódc, pois, 
nobre depntndo por S. Paulo, o COIFolheiro M:n·tim S. Ex. aYançar, como disse no senado, que foi for
Frnncisco, em ig·unldadc de ap!iúüt~S despachava çarlamente :~poscntauo o inspectOJ' tla tllesouraria. 
ue prefercncia aos seus nmigos. Sr. presidente, pela reluct[tnci<t em demittir collectorcs honestos 
o nobre senndor, não póàe ter razflo de enchcrg·ar e nomear outros, sem as qualidades lcgaes. 
essa intolcranr.in, o pan1 maior pro·i'a do CJUC avan- Como e;tn, Sr. presidente, s~o improcedentes to
~n, está o deferimento que te-re o juiz rn unicip:1l da f; tlS arguirões do nobre senador, quQ.nto :i into
de l'ouso Alto, pan1 receber sep;undo lê-se no Diario .

1

. lerancia que em tudo enxergou. 
Of{icial de 3 de Murt.tn, uma njuda de ~usto de :300,5, Sr. presidente, o nobre sennc1or, nuxiliudo po1· 
purn transporte dr.. sua pesso~, pois é solteiro, da outro meu comprovincinno, insistiu em sabor si 
cidade de sua residencia ao seu termo, na dis- · os delegados que o senado nwndou rcspons:1bilisar 
tnncia apeuns I.! e seis u sete leguas, em cuja via- por otcntTencias clcttorBes, ela das na pro v i11cia 
<rem ao tradicional rrcnio hos litaleiru Llo )OVO mi- em 10 de Novembro do <mno )aSs<tdo ~iío on não 
neiro, re11ugn<J n nccessidadé de f]Ualquer despeza. con.-crvados em seus cargos. E• tempo, poi:>, de 
Niío trago este f:1cto como censura, npcnas quero occupar-me des:::as occurrencias, que tiveram 
fozcr sens~vel a injustiça do nobre senn.dor parn logat· n:~s cidt1clcs de Leopoldinu, Paraizo e Hajub:"t, 
com o goYerno actuul. {.t1poiados e apm·tes.) pois, foi d~1s que trnton S. Ex. em seu discurso. 
O lwnr<ldo senado!' 11ão Ievor<i. a mal que uma Yez Conhe(·o desde os bancos ncadcmicos ao St. Dr. 
com a palavr::t, cn não deixe de cstr~mhar que Custotlio .José da Costa Cruz, delegado de policia dt~ 
S. Ex. vrocuro hoje, e sô nr.sta si!ua~ão, COiitcstar Leopoltlina. Fúrmo deste di;mo mineiro o mais 
o pleno direito que têm os govemos de se servirem honroso conceito (apoiado.ç), e assim Hão eleve n 
de cid~Hlüos de ~na cCJnfiança p:n·a os cargos poli- ct~m:1ra ignorar que o Sr. Dr. Costa .Cruz n5o pra
cincs. E' racto constante do expedien.tc ollici<ll da ticou neto ::rlgum censunrvcl. Os documentos que 
Minas que os vice-prr.sidente~ e prL"sidentes qne lá esta autoridade olfm·cccu á. consideração do se
tem servido desde 5 de Janeiro, tívcrum o maximo nndo provam que S. S., durante as occurrencias 
escrupulo na escolha dus autorit.lades (apoiados dtt eleitoraes em Leopoldina, não esteve em cxercicio 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:25 - PÃ¡gina 12 de 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessiio em -19 de Setembro de 1879. -197 

do, carg-o uo dele!!·:lclo, poi3 presitliu, como juiz do 
JI:IZ, á furmatiio da mesa parod1inl, na :msencia 
dos mais votados, sendo jur:nnentado pelo presi
dente da camara, como o foram os que actu:ü
mcn te servem. 

' 
que os comcrvadorcs abandonassem o pleito, in
timidarlos pela po~iç~ão hostil e violenta que. é 
utll'ibuidn uos libe1·nes, pois o 1.0 juiz de pnz jmeu, 
em ju~til1ear:ão que or pro uzt a, CjUe nü ui;, 
igreja, sentlo certu C[ll') o direito do jusl_ilic<mt~ f~i 
cerceado, quando, tendo ele arrazonr, fo1, sem u1tr
ma<;i''o de prno, sujeito a. um injusto lanca.men~o. 
Si o Dr. Cosi[~ Cruz não eslava. com a delegac1n, 
corno rcsponsabili~nl-o no caracter de delegndo. 
cuja:; funcçues niio exerceu llura.nte o pl'3i to elei
toral ? 

E!c'La11tlo a e amara. habilitada a .i nlgar do mere
cimento do !}rocesso mnnil;1do instaurar conlrn e~ ta 

• • . • .. • • r • • .. .. •• 
:-- l (. ' o •- .& 

nobre sennclor, contr<HlS autoritladcs da cidncle do 
Paraíso. Pcrgnn tou S. Ex. ao governo si niio tem. 
·I !""n 1JO séu conneeimt;nto os solfrimento:; Lios 
conservatlores t1esta cidade, onc e a au ortuo ·e po
li:::iul, diz S. E:;:., !'oi entreg-ue a moços, que npcnas 
nc1lb:nn dt~ sahir üa ini'ancia, e que ncn h uma ga-. . . - ~. ) . . .... . 

t i , ' I ' 

da intimiclnQiio pnnt supprir a fnlla de forra ruornl. 
Sr. prcsiclen te, não pos~o crer q u~ o cl.igno s1.~nado t" 
niio sniha qne o uc!eg"ado do Pa~·:11so e o scxag-enn
rio SI'. tenentc~·cornnd .Joaqn1m da Motta l,ncs, 
dtlatl::ío bem conhecido nn pruvi nci:1, St'IH1o no 
temw bemquisto c re.;;peitt~do. J.lomcm prridente, 
amante da lei, me admira que S. Ex. :1t1~ cont1·:1 
clle lll<lllifc5Las~e ~cus :;cntill1ent.1s pa1·tillarios. O 
dclt~gado 01ceu~ndo por 11m cid:ui:"IO, c 1!:"to pelo p:w-
. · , · "tlr:r do Para1r.o de ter 1l':ltit::ulo :u:to;; 

ille"·:u.~~. jnslilicoa·H~ plenamt·ntc perante o prt'St· 
uen'i,j du ~Iinn~. tendo 1'111 seu favor as palavrn~ 
do c h de de polit:in, q ne Iw.nt·:w.'. ~o sm ~iwu_o ca-
rne e r.. l e~ e l , .. . . 

ac1·u~atl:1s as nnltl!'ida.ics llo Parai::;o, IIOtnentlamenle 
"ddt'l4ado lülli'llt"·I'OI'Oite_l.lt1:1f!Uin.' (]a Mot}.n Pne~, 
e grm 1. u sn pplcn te Anton_11~ Lu1z Prn.ltl dtJ r\or~nlta. 
.Junior, lOIIIOll esta l'l'p:il"llÇ<IO 11S t]e\'IU:1S ]H'OViden
dm;, e dn~ infornw~.u\!i: colhiun;; se collig<..! que as 
accn~<~çües si"' o illlill'occden tes. • 

Qnnnto 110 L" supplcntc,direi lambem que S. Ex. 
o ~r.conselheiro lli!Jeir·o tia Luz foi excessivamente 
injusto contra este seu pnrcntc. 

Tanto é certo que os :tetos desta :mtoriuade 
têm sido de accõrdo com a lei, que, para sun com-· 
pleta defes:1, basta de(d~rm· qu(l. tell;dO esta au· 
toridade, sempre por qumxns parLHiarws! rcspon
lliLlo a diversos processos de responsabilidade [le
rante o juiz de dit·eito d:1 com;H·ca de Itajubú, em 
t.~das, tem siuo .i~1.:~ado isento de crime, ou de ser 

• .. 11. • ,· . . . ,. o . • 
em seu faYor profcl'itlils trazem a assignaturn do 
integ-errimCl j niz de direito da conwrca, o Dr. 
.Adolpho "~wrusto Olinto, il qucn~ tüo de perto c~
nhecc o til ustrc senador como mcnpnz de ~nc 1'1-

t}r.nr :1 jnstiçn, ~cndo com rnzão :~po_lll1Hlo como o 
modelo do nwgi,-trado, por suas v1rtndes como 
jniz c como cidadão. 

que S. Ex. mocliDcilrá seu juizo, em relilr.üo 
úquella autoridade, que teve em seu favor a. se
guinte utL··st;,ç~o do .i uiz municipal em exerciciono 
termocle Paraiso.Nesteldocumento,deferido o req:::.e
rimcnlo rJue por itens lhe foi dirigido pelo L o !'Up
Jlente do (]e!co·~do. le-se lendo : ' Joar uim Fio-
ri:;no de Oliveirn, 2. 0 substituto d1~ juiz municipal 
em exercido neste ter1no, etc. Deferindo a petic~ão 
ret!'O, quanto aos itens da lllCSma, altcsto O se-

"" • Ao 1.0 que o peticionnrio, na qualidade de 
1. 0 supplonte do c1olegMlo de policin deste !ermo, 
sCJm pre que em exerci cio c nns funcrões do refe
rido c:1rg-0, tem-se conrluzitlo com lodâ a prudon
cia, justiça e respeito á lei. 

• Ao 2. 0 que o mesmo peticionnrio gosa de es· 
timn pniJlica c é como autoridade geralmente res
peitnilo. 

• Ao ? . o que ns H Iil:<lÇilS da guarda deste termo 
.. ' . . . ~ . .,_ 

dauas e arnwd:~s. 
• Ao q,, ", nnalmente, que o referido peticiona.rio 

é commerciantc estr,belccido nesta cidade, que 
go:::a e cre 1 o, quet· nes a, quer na or , 
commcrdo de fazendas seccas e outros nrti~os, 
r;eneros e fumos. .. ~ .. · . 
req ufwido, [iOr meu punho Jlt·mo este. 

• Cidaue elo Paraiso, 2/k de Agosto ele :1879.
.Joaquim Floriano de Oliveira.» 

(A lirmn cstú reconhecida.) 
Darei agor;z, Sr. presidente, cnl.Jal resposta ú 

pcr:~nnt~' qtlc o nol:re senador Lliri:;iu :10 meu digno 
<llnigo. o S1·. 111inistro da fnzendn, sol.Jre as occur· 
rcncias u:Jcl11s na cidnde de It:•jubú, Jogar de mi
nha rc~idcncia, de cujos facto:;, c de outros qne 

4 • ' • 

em ot·dclll a mostr;1r nual a rcsponsnui!icludc mi· 
nha ou do partido libú;~ln~quelln~ occnrrencias. 
Qnantln. sr. presidente, a minha briesa província, 
.Ja em i ~ me t tstmgum com nma ca. i c 
sua assembl(•a pnwincial, entre as vezes que usei 
da palaYI'il em n~sumplos dos mnis vilacs, tive, 
r:omo hoje t:'nlro, ncct•ssidnrlt~ de, promellendo sei· 
breve. occupar-me das qur.stues politic:1s dn cidade 
de Ilajnh:i. consiueratla pelo desem!Jui'giltlllr Quin
tiliano .los.} lln Siln< corno um ponto negro na 
liistoria da provincin de l\Iin:1i:. Sou, Sr. prcsi
tlenLL~, suspeito para com minlw llrllilvra defendér 
ao Dt·. de!eg-:tdo de policia de ltnjubt"1. Laços do· 
nulis proximo parentesco me prendem ao Dr. Do
m iciuno da Cost.< :Moreira Jnnior ... 

ALGUNS Sns. Di!:PUTAnos:-E' cidadão mui distincto 
c digna. mllhorid:Jde. 

O Sr:. AunELI.\.NO ~L\.GALu.lEs:- ..• que tem, nos 
tlo~umento::; que lerei ú cam:~ra, a nwis cabal de-

~. • ~. -.. • ~ rr· 
... l. l. • 

Neste momento, tendo crn mãos n prova it•r,)en
savei do c11racter integro desse magistrado, nesta. 
nwnifestnçiio que leio no Jo1·nal do Commcrcio, de. 
hontem, onde encontro as :.1ssip1aturas dos conser
vadores da comnrca e dos seus chefes, devo pensar 

O lionrado scnnclor conhece Ira muitos aunos <~o 
Dr. Domiciano Junior c é pa·ra ndmir~r que o 
jnlg-:H;sc cap:~z de ter, altn nont~. invildido il igTejii', 
ú testa do hnmens nrm:nln:::. :~,·, cnm o reprovado 
11m de inntilisar uma ekit·:io. Os homens deYcm 
vnlcr pelo seu C:11'ilcl.er,inclt:;le n cuuc~lção'(apoiados), 
c pon:mto n:io p1'atiC1tl1tos um acto louvavcl o 
U.kno todas <lS vezes, qnc ptW um sentimento qn:\1-
qti:cr·, desconhecemos :,:emclh:mtcs qualidade5. 

Jamais esperei que o honrado senador por mi
nha província, que conhece melhor do qne eu, uc 
quanto são capazes os seus co-rei igionarios em 
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i98 Sessão em HJ de Setcm1)l'o de 1879. 

Itnjuhá, ~c reconciliasse agora e jú tarde com 
aqucllcs, que unem-se a S. Ex. mas o não amam, 
c sú para tomar a si a ingloria tarefa do querer, 
com sua valavr:1 autorizada c merecida posição 
soc~al, dar. o Dr. Domiciano Junior como urna au-

.. r ........ _. , ~ 

quando, sem provas, veio fazer as accLlS<l~õcs que 
leio em seu discur~o. 

Não quero e nem devo fazer recriminações, rcs· 
pmto ~empre a autm·ll a e e accusa -a !'em provas 
tic_ari~ na ~on ting-encia. de receber q ucixumcs que. 
a 1ml1gn::u;ao prOI'oca. 

S. E:x:. eleve saber quanto é dolorosa uma 
ar~uição injusta. 

Quo juizo, por exemplo, faria S. Ex. !lc um 
deputado qnc fosse dar credito a certas violenci;!S 
praticadas pela autoridade superior da comarca 
de Christina .... 

O Sn. FrnEr.rs BoTELHO : - N5o esqueça Y .·Ex. 
Lh a a:'. 

O Sn. Aur.Er.rAxo i\IAG.~LITÃ8S :- • • • qu:mdo, 
só por inform~t·õcs, accusasse no .i ll.iz de dircil~, 

, ,~,· v t t:l ' L< ( " • 

pçües ua lei c sentimentos úe lmm:midatle, man
da~se di~riamentc ·<~:Jstignr escravos p•·csos c int1i
da.dos em crime de morte dl! són senhor nté c un 
debaixo desses tormentos, conf,)::;snssem, em sct1 
íntcnogatürio, n nutoria no critnt~?! ••. Com t01la 
11 justiça, f:1ltanllo :1 Jllena IH'O\'a do asscrto, o nc
cusador seria 1nal yisto em suas :tprce1:wões. E' 
o que Sfl dá ms r;ncstüe~ tlc f{lle ora me "oecnpo, 
onac é de lamentar que S. Ex:. se gui:JSSC por in
formntücs suspeitas, llrt•stnti:IS por homens C[lle 
jnmai~,como politico5, tiveram :1 lei por Jlll!'ma llc 
scns netos puhlicoi'. Sendo ll:H·a mim ~n1,:rad~ a 
Yitla in!im~ c pntlicul::r dos meus cont·íd:J(~:·:os, é 

a comarca um juiz uc dil'clto, que preznssCl o scn. 
cargo e :1 lei, senuo immedialamonte interessado 
cn1 favo!' dos accus:ulos. Esse juiz, quo em vez 
do pnut:u· seus actos na jnstiça, entregava-se como 
instrnmcnto nas mãog do nm partido, bem de • 

v::ricat1or,anteriormentc acdusado na imvrcnsa por 
actos de vonalidade em seu car::;o, eonsentintlo 
qu~ os mandatarios do ronho da úrna em Itnjubá 
t€m o kntnc o contra n VH a e mmtc>s c1 a aos, e 
commcttendo ferimentos julg:.~dos graves, fo:;~cm 
rronuncindos no nrt. 201 do codigo. e não con
tentt3 de por este modo ser agt'ntlnnl :1os man
tlantcs, lllanifeston·se p~rcial em todos os termos 
do tH·,;ccsso, até o ponto tle jnlg·;1r inepto o libello 
dos :mlJres, fJutmdo e:n primeiro julg-amento o 
ti nmt como bom ll... Este .in iz crn enso tlc prosegni
mento ex-officio, que ~c d:.wa naquelle processo, 
j lllgou o crime por perempçiío, desde que os ltbe-

. ' 1 

' " Jh:wam para a lcgnl punição de ~eus offcnsores 
degistir<1:a do proCC$SÜ eom o protesto de que assim 

·o faziam, lOr ni.ío en<:ontrar ·nstka. Prna a Deus, 
Sr. presidente que sernclhnntejniz, .hoje com as
sento na relação de S. Paulo, tenlHl comprchcn
ditlo,j;\ bem t<ltdc, a s:mtidatlc de sua missiín, 

l 
L l I "" ._) 

praticou com ;:;acrificio ua ju~tiça, fnendo esque
cer este qnc ac:1bo de referi!', e o niio menos 
eseandnloso, de ter no jmy elo termo Llc Pouso 
.-\le~re, no jnlg:1mento de Costa llios, cin 1." de 
l\l:lio de 18ü:l; dndo nma scntençn, qnc é o [1:1<1r~o 
da mais :I! ta immoralid::dc e conupç~o. N% elevo 
privar :1 cnnH1ra ele ter conhecimento llestc f:1elo, 
q Ut~ sol1 n respons:1hilid~ tlc dn 1J1·. Fernando An
tonio tlc ll:1rro~, c com dowmentos, foitm!Jlícado. 
no CIJI'I"t!io.Mercantil de 1." de Jalho de 18G1-. C h:: mo 

t"nctos dc~:tgTndnrci~, 'tuc alli ~c 1lcnuu na n1:1tlru· • Em A::;o:;:.lo de 18G2 foi processado o fazendeiro 
g:1d:1 de il do Novembro tlu anno Jln~sndo. Aquellc Antonio dn Co~l<l flios pcln morte de dous escravos 
partido tem pas;:;:~tlo JlOl' L:1c.~ Yicissituclcs qnc, a seu~, qne sucumbiram debaixo do 1Jaca!húu, com 
p:~r de sua inlolcrnncia extremada, c:Hla dia com- intcrvnl!o de Jloncos di:1s um d0 outro. Depois de 
promene m:1is o seu passntlo não invl'jnvcl. minuciosas deligeacins pcs~oalmentc feitas pelo 

Si ao menos os precedentes de smt vidaJ10lilicn Dr. Brilo. ex-juiz municipal; depois 1le cxpcn
fosscm honroso.~ ]1arn a historiu <la provincin, po- dicln a opiniiio fundamentada fie dous illustrnàos 
deriam agora ser cridos, nté que o~ f:1ctos fossem mcdicos sobre n nnturcz.n das lesões constantes elo 
julgados prova:.los. l)rech:o dcixnr gt':lvado, nas corpo de delicto, dcsonvolvido em nm luminoso 
paginns dos annaes desta camar:1, que o partido rclatorio, em cada um dos processos, foi o réo pro
c:onservallor de Itajubá não teve, em época al- nnnci:~do 'em ambos; os qunes, versando sobre 
guma de sua ex.istcncia e sob o comuwndo de la h- fac lo~ c circumstnncias quasi identicas, por bro
tos chefes. que o tem dirigido, o menor n!speito ú yidMlc sú tratarei de um delles, cnja pronuncia 
lei c aos direitos dos seus arlvel's<trios. con~t:-~ dl) documento n. 1, o nele tambcm se v e por 

Jáláviiol!lannos,quc c::;scpnrtido,rcconhcccndo c:orli•l<io o :lUto 110 corpo de dclicto c o dc:;pudw 
na urna a prova de sua impopulariuadc, concc!tcu do Dr. l3riLo mandando [ll"ocetlcr a ontr:~s rlilgcn
c executou o snnguinario tllauo de inntiiis:n· uma cias. O dcspach•• ele pronuncia foi 11rofcrido pelo 
c c1çao, sen ., ac o seg-ni a n mms csrespc1- cap1 110 "' o cs o n 01110 :qcr conscrl'a or, 
tosa profannoiio do remplo ~agr:~dtJ, cnhindo ~ob ns porém honrado), assessorado por um lwbil juris-
:mnns c cacetes, os inermes cidadiios que<\_;: :ll10r:~s con~ullo. . 
rla_ maclrnf:"ada :-:c nch:n':Jm nn m::~triz, qunnrlo c~t-. • No rr a 30 d, i\.br"l 1, 1St33 roi snlmwttido a 
fo1 nssaltntln :to mando Jos chefe~ cnnserratlor·cs . • · , r. e ~ 1 

t t, . !':. 1 • • 1• 11or umn mrlm ccscnfre:nla) fJllC enm :1~ fncl's .JI~l.~~mutlo? p.roccs~o ti~ qn~ lalh~, -;111~ o Jl!'z ~: 
l)•111t"t1·1s dn"rn1110, 0 , .. 1,.,.11 , do· .1 .. ·, es•·111 .. 1 )~ d11u.o n 1h .• \ntomo L:lntlu.lo tl.l I,t d1:.1, t,plO 

" ' , 'l ' , ••.•• ,, ..... (, :- 1• ,.Js " ,,( t, ·t· ] . ·r J ' r - ·. 1 s· t" ... 
scctarios do partido Jibcr:Jl. São ainda estes os ho- muur 1 n Jn:; l(;:l 0 •10 ,a:;S!.IIHH c :m t:l::-0 • 

meus que n5•l cscond(•ra;n :1 snn protecç~o :10s I • Formatlo o ron~clho do melhor modo que foi 
seus cnmaradüs, mandat:wios d:lqucllcs c1·imcs. ps:;:;h·ci (c pr<'sitlido po1· r1uem o espírito do col
Proccs:sados ]Jot· queixa uas victimns, pronundH- lcgnis:no o ~tmiz.adc me m:mtla caku·), respondem 
do!' p~la vaicntc )n·ova colhid<~, hem ,·nnt:l\';nn as jllrndos :lOS qw!SitGs propost.•)S tla fôrma se
êOlll a Im{'nniuad(•, perquc infeli;.;mente não ti11ha guint~, e q~~ :;._, adw por eerti{t~io uo (}ocumento 
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Sessão em 19 de Setembro de 1879. 

n. 2, onde tamhcm se vem as cone! nsões do pa
recer medico e sentença do juiz de direito: 

• Eis as respostas :-• Ao L o sim, por un:mi
midade de votos: o réo Antonio da Costa Rios, em 
fins de Agosto de i8G2,no districto .de Santa Anna, 
man ou por escravos seus i., •. r , , 
Hnphael, produzindo estes castigos as ofTensas 
physic<~s que refere o libello. 

G). o • ' r • - ro-

tença que deu o actual desembargaclor Dr. An
tonio Candido da Rocha, como juiz de direito 
da qual devia por dignidade propria appellar, 
mas não o fez. 

Os documentos são os seguintes : 

duziram no pa~icnte m·ave incommodo de saude. a justiça e réo Antonio da Costa Riús, pela morte 
(C. Criminal art. 205.) do escravo Raplwel anm de certificar a'' pé deste 

• Ao 3. o sim, pot· H votos: o pnciente morreu o seguinte: i.", o auto de corpo de delicto feito 
não porque o mal causado fosse morta.!, mas por- no cadaver do escravo perante :1 autoridade po
que ·mio se ctJJplicott a necessarin diligencia para licinl do destricto de Santa Anna de Snpncahy, 2.•, 
nmwvel-o. (C. Criminal art .. :l9lJ:.) o dcsp~cho do meretissimo juiz municipal revo-

Até aqui tudo vui rohercntc, e, admittindo-sc gando a pronuncia dada pela subdcleg1\CÜ1 d<HJUelle 
que a faita de npplicnção dn nece~snria diligencb di:;tricto, 3. 0 , finalmente, o despacho de pronuncia 
para remo'l'er o 111111 fosse :itnputnvcl ao pobre es- contra o réo Antonio da Costa Rios.- E. R. M.

etalhado em vida vai-se vêr Jor ue modo Pouso Alegre, :1.8 de Abril de :l86L-Passe. Pouso 
pô_de. o réo evitar a sancção do art. 19-l do codigo I Alegre, · e r1 e · :.~:.- . . . o •• 
crumnnl. • Luiz llodrigues de Miranda, :L o tabelliiio vi·-

• Ao 5: o não, por H votos ; não. existem cir- · talicio e escrivão interino do jury desta cidade e . . ' 
• Ao G. o sim, po1· 7 votos : o juey reconhece I fnz menção a petição supra e seu despacho, nelle 

serem as olfen>as dns nadeg·as e regiões gluteas, <1 fls. 4 e 5 se acha. o auto de corpo de delicto do 
' · e delicto e relatorio me- . theor c fórma seguinte : 

dico, o resultado de castigo moderado, mandado • • Auto e corpo e e H! o e1 o e , , 
fazer pelo réo 110 escravo Haphael, como seu se- escravo de Antonio da Costa Rios .-Aos 31 dias 
nhor. » · do mez de Agosto do anno do Nascimento de 

« Combine-se este com as respostas 20 2. o e IL o Nosso Senhor Jesus Christo de :1.862, nesta !regue
quesitos, veja-se o-corpo de rlelicto sob o doeu- I zia de Santa Anna do Sapucahy, do município de 
menta n. 7, e ndmire-se l . ! Pouso-Alegre, Min3s e comr,rc"s do Jaguary, ás :1 

• Castigo moder;1do ! Retalhar em vida uma. horas da tarde, no ccmiterio desta freguezia, ahi 
creatura humana até tirar-lhe com as forças o presente o juiz de paz do districto, tenente-coro
ultimo alento chama-se cnstigo moclcrado ! Em nel Manoel L:IJanio Teixeira, comigo escrivão de 
nome da lei c do Brnzil, rn-otestamos e appellamos seu C(lrg-o adinnte nomeado, os peritos notificados, 
para o < xm, r 

0 
• • ( L ( J • ( • - -' • 'r , • 

0 

contrado a :30 de Agosto de 1862. • os exames e investignçõ~s ordenadt1s c ;1s que jul-
• Faltou ainda um quesito essencial, para que o garam necess~riM; conduidas as qttaes declararam 

j nry declarasse por que modo Raplwel morreu pri- o seguinte: que do exame que procederam ver i
meiro? Si porn:io ter applicado a nec:1s:;arin dili- fic:n·am achar o vescoço do morto deslocado, apre
!!CI!ria para rc~mover o nwl {fJUCSito ~."), ou :;i JWlo sBntnnclo um sig-nal de corda ao redor, cujo signal 
~nil'idio (ctttc•silo8.o)? tinha mn dedo de l3rgnr:1; l11113 esfollndura no 

Ah ! mis;:\\'0 t1c::;;ra~:Hlo 
Que depois de~ morto foi enforrndo. " 

Tenho, Sr. t1resiuent•), rc!rlidõc~ das pcrns desse 
processo; não ns lerei ng-orn m:•s puhlicorci no 
lUCU di:;t~tl[:;O, para que O p~IÍZ COJt!te!,"a ~~ Sl.'ll· 

peito de nmu c meia pollegnda ele extensão, c 
i outra pe1·to da mcsmn, t"(Jl\l um~ l'Ollegnda de ex
ten~~o, uous fllrimentos nas costas que penetraram 
súmente :1té a cDrne, senuo um novo c out1·o mais 
velho: touas as duns nadegas esfolla.uas, sig-nal de 
qüc fôra graVl'mente at;.outado de alguns dias, 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:25 - PÃ¡gina 15 de 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 Sessão em 19 de Setembro de ·1879. 

prolongando os mesmos sig-uaes de açoutes até :J j ceder, etc., mostra-seprovado: 1.0 , quc·o mesmo 
curva, uma cicatriz meio palmo acilna do calcnnhat 1 réo em dias do mez de Agosto do a uno proximo 
do pé e~querdo que mostrn ter sido de pêga; ê 1 passat.lo mandára castigar <:om açoutes o seu cs
que, portt~nto, r~pondcm uo ·primeiro quesito que 1! cravo llapbael, co_m tal excesso de rigor e barba
houve com etrcito a morte; :lO seg-undo, que foi o ridade, que llw resu!Lan1rn as g-ravíssimas lesões 
deslocamento do p:·~coço a can~a immecli:lla da \· observad:1s no cada ver c- descl"iptas no auto de 
morte, si !Jcm, que os açontes por si sós a po- ' corpo de d~licto a lls. 6:, e melhor explic:1das pelos 
dessem prolluzir ; ao terceiro, que o meiü cmpre- I proprios peritos que o tizcr:nn c testemunlws que 
gado foi forca; no qt~arto, que a ~norte J~ão foi 

1 
assisLiram, quando depoi;S fort~m inq,uíridas como 

ca 1s" l ~ ; e ~ , e 1 1 , (. 1\\ _, .._ .... ~ ... \. :s. ... , . u , ::; . 
quinto, que 11ca prejudica, lo com a resposta dada :Jl v. e Jls. !16, além das mais que cont1rnwm ter o 
no q11Csito quarto; ao sexto, que era m0rtal o mal mesmo cadavm· ns 11~1degas horrivelmCilte dilace
cau::atlo; ao setimo, que lica prrjudicado com a j rndas até :ís curvas; 2. 0

, que poucos dias depois 
• "resposta d:1ua :10 quesito sexto; e llnalmento, . t.le lüo dcshum:mo ca;;tigo, vindo o paciente n suc

IJUanto ao valor do damno eau~ndo clle:; o arhitrmn cum!Jir entre agonias que :1 razüo repelle sú de 
em 800~, e süo estas 11s declararües que em sna roncebcr, mandilra o réu colloct~r o caúaver pen
consciencia e debaixo do j urnmeuto prestado têm dur:Hlo por um cipó a uma arvore, onde fura e n
a fazer. E por nada mais haver, den·snpor findo contra do no dia 31 do mesmo mez dr. Ag·ostô pelas 
o exame ordL·nndo, e ele tutlo se lavrou o presente testemunhas Joaquim 1\l;~rques da Silva, Josó 1\ia-

• o • <>.. .. • .. • • • i .. • • • • 

juiz;c :1ssignado pelo mesmo, peritos c testemunhas proposilo S11 achavam em casn do réu, dcclnr<nldo 
'eomigo Justiuiauo da Co~t:t Torres, escrivuo que o os mesmos, l.Jcm como us peri<os do cc.rpo de dc
:miJ~crevi, Jo que tudo dou fé. :Mnnoel Libaaio licto, que o cadnver tiuhu o pescoço d6~locado. 

mesmog autos a ils. 22 v. até 23 se nclla o dcs- legt1do de Sm;ta Anu:J,< subsistia o estado de duvid~ 
padw do thcor :oeguinte: sobre dons pontos, não de facto, pnrém scientitl· 

• Snppo. to que neste processo foi'scm tom<Jd:1s . crs, cuj::~ ~olu~ão pouia, un corroborar ou cnrr:~
as declaraçues de doze pesso:Js, comtt11Jo é certo I quecer <ts provas existentes, a s:1her: Lo. si a dos
que apeiWS qU<IIl'O poJem ser COUt.adas COIUO tes- ]OC:JÇiiO tlo IJC~CO!;O SC pudia COllSidcr:,r COmO ~igual 
lemuulws do numci·u prescripto peln lei, as qu:1cs nccPssario de cnfurcatneuLo praticado em vid:1, 
siioJo:1quim M:1rqnc5 da Silva n !1. 8 Y., C:mclido dando a:;sim lo~·ar a SLlpposiç-ão de tlm suicidio 
Antonio de Limn, di;~·o Josú l\íathi:1s tlc Furia a ou ~i antes <:Omo um :.1rli!lcio empregado com o fim 
n. D, Bernardo Joat]nim Pereira a H. 10 v., 0 t.lc cnroiJrir avcldadcira cnusa dn morte, como se 

· · , i 1 • · i m, a 1 • c twnlo ás revela )Cll1s novas inda ,.a õcs f c i t.:.1s ? 2. o si ·-
mais, umn é referida (a ll. :18) cus outras s~o clttidtt a possiiJilidndo ou probabililladc de suicidio, 
simples informantes por serem uns e;;cravos e ns ofícns;.ts e dil:.1cenwões observadas no cad:.lVcr. e 
outros p:~rentcs do réo, em cuja qualidade suo ex- pruccc~ente~ do casti~o que sofrren o paciente, ·só 
C Ui' S ,t:l 'l , ~ , t. 

üo codigo do processo. Por isso niio só Jlara que se 
complete o numero leg:'ll de tc!'temunlws, com0 
para melhor a-rcriguaçüo do facto, nwndo que se
jam n0Lilkados p:n·a compnrccerüm pcrt~nte mim 
no dia :30 elo corrente, ús :lO horas da mnnhii, em 
c:1sa do minha nposentalloria, afim de deporem o 
qne souberem o capitüo Ill:mocl .TOMJ.Uitn do N:~s
eimento, .Toüo Feneim :Maiu, .Jonquim .Tosé Fer
reira Gonçtd\'es e João Chryso:;tomo Corrêa De
nildo, por terem feito e ns~istido ao corpo de de· 
Iicto, visto que vor isso niio lw impedimento al· 
bum de serem testemunhas, c ante5 mell10r pod~m 
circtunst:mciar o facto rnulerial que examinaram 
para se poder chegar a conhecez·, si elle é de na
tureza que demonstre sc1· resultado de um erimc. 
Assim mais sejam not.ilh:adns as tcstemuuh:1s já . .. .. · . ... . ., .. ~· ..;: ;, . 

' .. l ( :.; " . 

mesmo paciente ? Para csrlnrecinwnto des1cs pon
tos duvidosos (para os profanos da scicncia), rc· 
correu o juizo :.i autorid;Jde de dons illust~cs me· 
dicos, os quaes em seu minucioso c a::s:ís 1umi· 
noso relatorio de 1ls. 52 em di~nte. razem desnil· 
pnt·eccr toda e qual,tncr duvida nc.:.rca dos pontos 
at~ entfío duvidosos. estabelecendo em suas cnn
elnsücs de diversas OIJSC1'Y3(;ÕL\S fcttas por aba
lizados medicas legistas, como Orfiln c outros: 1:", 
qnc a deslocação Yertebral do p3scor.o é um facto 
illllJI"lssivcl no suicídio por enl'orc:imcnto, e que 
por isso a cxistcncia Ja deslocnção no cadaver de 
Uaphacl vem a ser anlcs uma provn ncg-:1tiva do 
snicidio ; 2.0 , que as offcnsas c sevicÜJS obscrv<Hlas 
no cach1Ycr segundo <l exposiç~o feita pelos peritos 
e testemu!1h:!:>, nilo podiam ddxnr Je ser n;ortaes, 

" -.. •' r• • •I · -. ':\ .. 

de l.''aria, llcrnaruo .To:HJUim Percirn cCandido An- paciente. 
tonio de Lima, para se1·cm de novo reinqueridas , Estando, portanto, estas conc1usões em per
eom mnis indivillnnção c p1·écisão. Santa Anna, 28 feito 3CCi)rdo com as provas, desapparecc tocü1 a 
de Outubro de :l8õ::!.-Alves de Brito.-CerLi!ico llm'ida .. sem embargo do defeito do testemunho de 
mais que dos mesmos autos a fls. 65 c fls. 6ú v., dguns informantes, pela razão de serem cseraYos 
~c nclla n sentença do theor e fúrma scgllintc: do proprio réo, visto I!Ue entre si se confirmam pel::l 

-. Visto:; estes autos crimes instaur<1do ex-officio perfeita concordancia não só em pontos es~en
conira o rêo Antonio da Costa Rios, nuLo t.le corpo ciacs, como mesmo em factos circumstanci:1es n 
de delicto, depoimento das testemunhas c infor- acciJentaes, que exclue qualquer presumpt·ão de 
nwntcs prestados não sú na subdelegada do di:;- sugg·estüo; e de tullo resulta a bem fundada· cou
tricto de Santa Aunu, como neste juizo, rclatorio vicçào de qne o escravo Raphael succumi.Jiu nwr
medico legal que ullinwmente se m~ndou pro- 1 tyrisado delr.lixo do azorrague de seu deshumauo 
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Sessão em 1.9 Ll.l! Setembro de 1879. 201 

senhor, npplic::~do por espaço de cerc::~ de tres dias 
successivos 110r outros escravos ::eus, e por elle 
proprio, segunuo se collig·e das declar:!ções 
daq uelles. Portanto couvencido da responsabili
d::~<le legal do réo pelo homicídio de seu escravo 
Haphael, revogo o despacho de n::io pronuncia de 

~ ~ ~ . .. . 

xação lias vertebras cervicaes uo cndaver de Ru
plwel, exuberantemente provada no proce~so, longo 
de explicar a morte, prova evidentemente que tra
ções e manobras foram praticadas. sobre a co
lumna vertebral do cadavor, com o fim de produzir 
a delaceração e luxação das vertebras superiores, 

art. :1.93 c~nbinndo com o ::~rt. 4: do codig:o crimi
nal, sujeito ú prizão e livramento. O escrivão lance 
o nome do réo no rol dos cu! )::Idos )asse mnn-
dailo para ser preso, c devo! va o processo ao juizo 
uonde veiu, pagas pelo mesmo <h custas em que o 
conuemno. H.ecommendo ao subdelegauo·uo dis
tricto da culpa a vigilan,;ia que recommcnda o 
aviso ue 25 de Novemuro de :1.852 a res1Jeito dos es
cravos que depozeram neste processo, inl'orman
tlo-sc do modo por que são tratados em casa do réo 
afim de evilae que se pratique qualquer at:to de 
vin!!anca contr<t os mesmos. Cidade de Pouso
Alegre; 5 de Alml. de 1863_.- illodesto .tJntonio 
. . (. ... 

wwontos qnc bern e fielmente para tl(jUi os ex
tralli por curtidtio, e aos quaes me rC[JOrto ao pro· 

· u · ri m meu )Odor e cartorio. Cidade 
de Pouso-Alegre, 1." de i\laio de 186L E cu Luiz 
Ilodl'igues de Miranda, 1." tabcllii.io e escrivão in
terino do jury o escrevi c assigno.- Luiz Bodri-
Y . 

DOCU~!ENTO N. 2 . 

'• Ulm. Sr. j u\z municipal....:.. O bacharel Josú An
tunio Alvos de Brito precisa que V. S. ordene ao 
esc ri vão elo j ury que lhe passe por certiduo: :1. ", 
:1:> cone! usões do parecer medico legal nos autos 
erime:" pela morte do preto Haplwe1; 2.", os que
silos formulados p:!lo mcritissimo Dr. juiz de di
reito; 3.", as respostas dndas pelo jut·y de sen-

o .. . ... • • 
. .: ' . ' .. . 

absolvemlo o réo Antonio da Custa lHos; 5.", li
nalmentc, si desta sentença fot lntenJOsta appellu
oito : pelo que 

• Luiz 1.\odrigucs de Miranda, escrivuo interino 
1lo ju1·y, L 0 Labellião do publico, jtldidal e not::~s, 
desta. cid;1dc c seu termo. Certilico que, revendo 
os autos ue que fn mcnçuo a petição supra, nelle 
a li. 61 :1té a ll. 63 verso, se ncha a conclusão do 
parecer mP.dico lcgul, que é do teor e l'úrrn:1 se
guinte : ~ :J." Quesitos 11ropostos nos quacs ternos 
de responuer. Antes, porém, de o fazermos, pare
ce- nos muis logico c natura I respondermos ús se
guintes questões : i.", foi Hapllile1 eufurcado em 
vida ou depois ela moete? 2.a, :si roi em vida, set·ia 
um suicidio ou um tomieidio? 3.a, c si foi depois 
da m0rtc. qual a causa neste caso qnc a produziu? 
H.cspondendo á primeira questão tlizemos que, 
como já Ilcou i.lemonstrado, a deslocaç~o do pes
co~o é um racto im JOssivcl t:mto no individuo 
morto. pc a suspen~ao como no c;.~c."ver que fosse 
suspemo: no 1. o c:1so, porque o:; L1!cidos resis
tirinm pel:1 força de su:1 vitalidade c pela natui·r.za 
c dispo~ição dns partes, c porque a morte teria 
Jogar millnlo ::~ntes que a ueslor::~ç~o succedessc: 
no ::L", pOl'lJUC a de~loc~~·ão das vertebras ccrvi
cnes de um c:idtlVCt' que fosse su~penso, segundo <~S 
cxpericnci:1s direct:ls de Onila c de outros medicos 
legistas, júmais se ciTcetunria, excepto si inter
viesse Ullln vio!enci:1 exteriot•, como pancml:~s e 
outras lllauobt·as, donde concluímos com A. Luiz, 
Orfila e outros, sem medo Je crrarmos.-que a lu-

A· 26. -TOMO v, . 

. ' .. . 
• ·À, segunda questão, respondere~o; qne d~ 

solução dada á primeira segue-se inevitavelmente 
c ue a deslocar:ão do lesco o ·aluais oderia si«ni-
liêar homicidio, e muito menos suicídio ; ào qttal 
se.rin antes um signal negativo, concludente e 
terminante. A' terceira, responderemos que, si 
são reaes e veridicos os ferimentos das nadegas, 
constantes do peocesso; se siio exactas as circum
stnncias de havct· sido Raphael açoutado por 
horas con~ccutivas, e com pequenas interrupções 
no espaço de cerca de 48 horas; destes ferimentos 
certamente dever-sc-ltia attribuir a causa da morte; 
pot·quantu, nào era possivel que Raphae1 pudesse 

o • .. • • o •• 

(. o l l v 

lencia da dor e1u tão longo tempo sem que a n1orte 
sobreviesse com Hlais oti menos promptidào. Si 
bem e do PllC levamos dito este·am contidas 
as re~pos1as aos quesitos propostos pelo meritissimo 
juiz municipal, com tudo pa~samos a respon~el·os: 

• Ao primeiro, respondemos neg-ativamente, . . . . ... 

tranll~ pelo proprio pe~o do cadaver, se~ia it~lpos
siv·el a ucslocaç<IO tias vertelms, e ainda mtJis a du 
pcscoco uo VIVO, cujos tecidos e ligamentos re
sisteuJ muito mais, c mesmo 11orqu.e :1 morte se 
auteciparia. 

• Ao segunllo, respondemos que, para provar 
a morte por suspensão, n sciencia [)Ossue signnes 
mais ou menos constantes, cujo valor depende da 
natureza de cada um delles c da reunião de um . . 

' ' Li10mia patholo):ica, além duquclles que se pódc col-
ligir exteriormente ; que unicos, reunidos, muit<~s 
vezes odem estabclecet· 1roba bilidade da morte 
por enforcamento; roa.s no caso e que tr<ttamos 
~:"lo lodos negathros os signae5 referidos no pro
cesso, e, por conseguinte, a outro;; c não a estes 
sig-unessel':i atLribuid::t <l causada. morte de Haphnel. 
A)- rc~posta do terceiro quesito, que cstti contida na 
ultima parte tl:~ que foi dac.l:J ao segundo, accres
cenlaremos. entretanto, lJUe o signal un corda, a 
impres~ão dclla no pescoço de Raphnel, unico que -
poderia tcr algum valot·, além de niio ter sido cs~ 

. Ludado convenientemente, alim de ser distingttido 
dnquelle que póclc ser produzido pela corda no 
pescoço do cada ver, e o que tem Ioga r nos in di· 
viduos· que so!Ieem este genero de morte, púde 
ft1ltar algumas vezes, e que, porttJnto, a sua signi· 
llcação é qnasi nen!tuma e:-..cepto si ollerccesse 
caracteres positivos c distinctos da vm·dadeira 
schimoses, que no cadaver nunca fôra observada; . . 

' . :::, ( ' ~ 
significa !·ia tcrm in;1n temcn te o enforcamento. 

• Ao quarto, 11nalmente, rcctificando os quesito!; 
segundo, terceiro c sexto do ::~uto de corpo de 
ilelicto, responderemos que, quanto á c:msa imme
diata da morte, como licou d1to, proveiu "dos feri
mentos das nadegas; que, quanto ao instrumento 
empl'cgado, não podia ser senão o que commu
mente se us:1; cujo modo de obrar se exerce por 
tnl modo, que o mal causado, participando dos 
caractetes das schimoses e contusões em seus di
versos grãos e tambem das feridas por amnca-
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'>09 '"" ... Sessão em H) de SetenJbro de 1879. 

mento, tnnto mais gr:we;; qu:mto maior for n dn
J'(Ic~o <.los nçoutes. l.Jem como a extcns~o dos tc-cidos 
inicressaclos, quan:o foi a for~n de quem infiingin 
os castigos, condições estas que, apezar da feliz 
disposí(ião das rcg!ões l.c::ada~, se conservaram 
" ' \ "" •:\ .. \ .. 

n:io existem circumstnnci:1s altcnuantes a f:wot· 
tlo réo. Ao G. 0 quesito: sim. 110r 7 votos; o jnry 
reconhece serem r.s oiTensas d:n nadegas ou regiões 
f.dntias de que fallnm o corpo de àclicto e rcr:itorio 
medico, o resullado do castigo moclcrado mandado 

•"'\ 1 .i ... •~Tr J '•."l " 1 

cução, visto como se sub~tituiram os agentes nhor. Ao 7." qncsilo : sim, por 8 votos; o jnry 
quando fatigados; o mal caus:Jdo d0veria ser reconhece não sc:r a qualidncle do cnstig·o coa
mortal, porque, repitiremos, os abalos e repe;·cus- trnria ás leis em vigor . .Ao 8. o quesito: sim, por 
sues que c cv1a experm1entar o centro a mervnçao 1 votos: o JUl'Y recon,JCce ser a morte c o escr<~YO 
darbm em resultnclo esgotar-se a sensibilidade c P.nph<:et o resultado do suicidio, enforcando--se em 
extinguir-se a vida de R:1plwcl, niío concorrendo umn at'Yor<:l oade foi cm~ontrndo, a 31 de Ag-osto 
menos o seu estado moral; a falta de qualquer de !862. Snln secreta do jury da cidade do Pouso
allivio por melhor trato, o seu cst11do intcriror, A!egi'e, em conlinuaç~o da scssiío do dia :mtccc
que nüo deixaria de ser mais ou menos depravado, dente i.• de Maio de 186:3.-Antonio J1Iuniz BaJ·
e, romo alt.!sta n Jurga cicatriz tla pega sobre o 1·eto, presidcnte.-0 secretnrio. José Feliciano de. 
toruozello; Enphael viven uma vida de tl"ibulntõcs, Paiva·.- Vital Fernand:!s de I'rloJ·aes.-JMé Daniel 
ccrcauo de con<liç:õcs deprimentes, dellili!antes, Leite FeJ'I'eim de },lello.-Jilsif.!oaqni1n Vieita de 
cem o se collige do processo. Pouso Alep:rc. 2 de Carvallw .-Catlos Augusto .Rocha.-Elir.l Benuo·-
~ r •• ~ • -. ~ • • ... • • r • . . 

:...:ur Joiio vias Fer~·az -tla. Lu;:; . .:.. Certiílco m:ti~ m.;s Nogu"il·a.-Elias Ribeh·o dn Valle.-Joaqn'im, 
que ao mesmo stwnuario, a fls. 89 v. se adwm os . Candido Villela.-Antonio Gonçalves Martins. 

uesilos do teor e fórmn sc(Tuintc. formulados Jelo . (T 

merilis~imo Dr. juiz de direito: n1·. :tuiz de direito, <lo teor c ft';rma segnintc: Em 
• Quesitos-1", o réo Antonio da Coslu Rios, em confonnitlalle elas decisões do jury, absoh·endo <10 

fins de Agosto de 1862,no districto de Snnta Annn, réo Antonio da Costa Rios dn accnsaçilo qnc lhe 
man ou por escravos ~cns cas.1gnr o seu rscra\·o 01 mtcnt;H a, m:m o que se 'C c Jarxa na cu pa 
llaphncl, prouuzindo esse C<1Stigo as oll'ensas c se ille passe. :1lVtll"Ú pnrn, findos os di~s da lei, 
physicas que rereren~ o libello ?-2:'· c-stas ofiensas s~r posto em libcrdad:~, si por tnl não se achar 
prodnzirnm ao paCiente grave mcommodo de p·cso, pagas ns custas pcl:l nmnicip:llidadc.-Sula 
saude '?- :3°, o pndcnte morreu 110r ser mortal o dr.s ses~ões do jury da cidade uc Pou:;o-Alcgrc, 
mal cansado"! -6:", o paciente morreu, niio porque em conlinnaç;~o da sessão do dia nntec:edentc, :l. o 

o mal causado fos:::c 1110rtal, mns porque niio se de :1linio de 186a.-Antonio Candido da Rllcha.
appl!cou todn nece::.;;nria dilige!:.cia?- 5°. c-x.istem ?\;1d:\ mais continha ntl dita conclns:.io do pnrcccr 
circumstancias attenuautcs n f:n·or do réo? quucs met1ir·o le!:ral. quesitos rormnlatlos pelo merit.issimo 
sã~ e lias? 6°, o j~I·J:_ rc~:onh~~·: ~erem ns .o~ensns Dr. jnJz de direito, rcspost:~s aog mcsmos,_e a seu-

' I "'=' .,_' 0: ~ .~ : '- \ (. ; ( ( • l • 

corpo de dc!icto c relato rio medico o rcsultndo pnrü aqui fiz copiar. O· refcr·ido é Ycrilnuc do qnc 
do castigo m:mdado fnzet· pelo réo no cscrnro dou :é.-Cit1at1e de Pouso-Alegre, 29 de Setembro 
Ra 1liael como seu senhor? -7;' o ·ur reconhece d\~ i863.-Di;.;o o mesmo. n5o tendo sido :n cll:1da 
não ser a quaiidadc do r:astiç:o contrnrio :ís leis a decisão do jnry pelo mcrclis::imo Dr . .itliz de 
em vir;or?-8," o jury r·~r·onhecc ser :1 morlc do dircito.-0 referido é Ycrd::tdc, no que mo reporto 
escravo Rnphnel o rcmll:1do de suiciuio, cnfor- nos proprios autos em meu poder c cartorio .
cantlo-se em nmn nrvorc onde foi cncontrnt1o a :H Cidade de Pouso-Aleg·re, 29 de Sclt'mhro de :l.8G:J .• 
de Agosto de 18G2? Sala dns sessões do jlll'r da -E eu, Luiz r.odrigucs do :Miranda, c~cri·:ã0, a 
cidade de Pomo Alegre, :10 L o 11c i\I:lio de loG:J. sniJ~t.Tevi, cou!'eri c ::tssig-no .-Luiz fl.odl·i{JNCS de 
-0 juiz de direito, Antonio Crmdido da Roclta.- 11lirarula. • 
Certitico mais qne na mesma folha vc;so até fi. 90 Aincl;r qn1lnto aos conservadores l!e It~jnb:í, 
v. se ncha a resposta dada pelo jury de scntenr.:::t direi que são os mesmos qur. scn1pre, em nll'ronta 
ás questões éle ra~to c a·sentcnça proferiua pelo á lei, rcunirnm, em 18Gã., fiCO homens armado~, e, 
meritissimo · Dr. juiz de d il'eito, as quac~ são do em :.:rnnrle alarido, . nl to di ::I, cn tr:1ra :n 11aqut:!la 
teor c fórma seguinte: o jury, depois de hnvcr dtladc, dundo 1110lTn:> :i" autorid:\des, cnpitane:m
nomca<lo ilc enLre si, por csemtiuio secreto e por do esta sedi~;)o os chefes (taquel!c p:n'Lido. . 
maioria nbsoluta de votos, o seu prc~iclente ·c Sfio os mesmos homens que, em acto contmuo, 
sccrclnrio, c de leitura rccommcndnda pela lei, c 0 sem que dc:mzessem as arma~, ::prc,-eHl:~r:Hn 
mais formalidades <lc::;ta, rcspouucu pela m;mcirn ao dekg:t<lo de polit:i<1 de cntrro, u H:l<lllO tenente
seguinte: coroad Caetano Fcrrcirn dn Costn, um olllcio fal~o 

., Ao :t.o quesito: sim, por unanimidade de àe ticn11S~<IO {.0 seu enrgo, seno o scn JlOrLl1UOl" o 
votos; o réo Antonio d::t Cost:~ Ui o~, em Iins de Dr. José Manoel Pereira Cnllral ; ofilcfo este, Sr. 
A ~rosto de l862,no districto de Santa Anna, mandou prcsidcnlr, qnc trnzin n l'nlsn ~s~lgnnl.ura do 
por cscraYos seus casti:rur o se11 escrnvü R:1phael, ehcfe de policia, o Sr. Quintitiano José da Silv::; 
lll'Oduzinr1o i]Cstes C;)Sti(Tosas o:ITcll~as phvsicn:; que I factos e,;tc:> li:o r.;ravcs que ciwmnr:nn ('~ta :mlori
rcftlrC o lib~llo. AQ 2.0 qu.~sito: sim pm··10 ,·oto;; I ilnde :'iqun!la ddnde, por ordem do prc>'it!cni.r, 
CSl..'lS ofrcnsas produzil•am no pncien!.c gT3VC incom- I o honrat1ú Sr. ue.scmlial'gad:)l" Cr:l''lUCira L~'I!C. 
mouo.uc sauªe. Ao~." quesito: não por 7 votos; Voz2:; :-Com cücito! 
o pactcnte n:10 morreu por ser mort<ll o mal cau- ' 
sndo. Ao 4:.0 quesito: ~im, por ii Vütos; o pa- O Sn. AunRLIA:xo !líAGALITÀES:- Aqucllc pnl"-
ciente morreu, niio porque o m:>l c:msado fosse tido é o mesmo <JUC mandoa t~l)C11rejm· n c:1sa uo 
mo1'tal. mas porqn.~ n!io ~c np11licou t0<l:l a n.~~cs- e'i:-jniz mnnicip:ll dar,nr.llc termo o Or. Franr.isco 
s.1ria dilig.:nda. Ao 5." que~it.o: n;:io, ~}Or 11 voto:;; , tl•.l A:>~is Olivl.'ir:~ Bntg:,, e (1ue ;1Lé h••j1: ll:ío se 
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Sessão em 19 lle Setembro de i87D . 

.i ustificou do espancamento do delegado de policia, 
França Lima, e nem janwis se Iivraní do cpitheto 
de s:mguinario, desde que os seus chefes, excepcio
naes em tudo, chegaram a fundar naquella cidade, 
uma sodcdad~ secr~t?, com fins sinistros, con~ra 

referente a este ponto. 
• O S1·. llioreim 11lagalluics : -O delegn do de 

Ita"uiJá cum lriu o seu dever chamando diversas 
pessoas a depor sob juramento, e a primeit·n, n~a
noel Felix de Alvarenga e Silva, inquirida disse 
que ha muito tempo tem ouvido fnllar na existen
cia de um[l socierJnde secreta, cre<lda entre os ci
dadãos que se appellidam de conservadores, e que 
ultimamente procurando saber de alguns soc:ios, 
qnc se tem despeitado com os membros dessa so
ciedade, verificou u existencia de lia. 

I( Disse mais que Antonio dos Snutos Silvn Junior 
dissera a elle depoente, que sendo soc!o dessa reu-·- . . . . . . 

' C. l L { ' 

110r conhecer que é umn :;oeiedacle mui perigosa, 
l30l' isso mesmo que CX.ige·se jurnmento para SI) t~r 

· s 1 o ·1e s m"mbros delb olm-
p;am-se por esse juramento a gu(lrdar segre1lo 
ele tudo quanto nclla se passar; que a sodedade 
tem um directorio, o l}twl se compüc dos seguintes 
indivíduos: Tenente coronel :i\fanocl José Pereira 
.Tnniot·, Dt'. Americo da Silva c Olivcirn, Vicente 
Ferreit•n Dnmaceno Sallos, Ft)licio Germnno de Oli
veira llf::tft·n, p:1dee Antonio Ct~c!ano Ribeiro c Olim
pio Paulino Augusto Ribeiro, os qu<1es qnJ.ndo es
tão em sessão, sempre é de pot·t~s fcclwdns c eom 
todas as cautr.las, de sorte que nm socio pnrn en
trar na snla da reunião, é preciso dar nm si;,;nal 
pnra ser conhecido, o qunl é o numero vinte c 
quatro, isto é, qn:.mdo tle dentro se llergnnta qncm 
e que batc.ü porLn, o sacio lia de responder: dnto 
c quatro, etc. . 

• Disse mais quo não sú o dilo Santos Silva lhe 
dissera tudo qmmto j<i foi escripto, como lambem 
:nn a 10n em, c c c seu 1rmao •r, i • · 
dos Santos, que tmnbem é socio, affirmarMll a ello 
depoente, que a sociedt:de não levaria muito tempo 
n clissolvcr-se, porque não só os segredos delh1 
estavam-se corrompenclo, como porque grande 
pnrle dos ~ocios estavam muito massndos c arre
pendidos de f:lZCl" pnrtc de uma sociod:~uc pe
rif):o:;a, a qtwl si uiio for dissolvid<~, ou si a auto
ridade· não lant,::tr snns vish1s sobre ella, tat•:cz 
aindn se tenha de h1stimar 3lguma ;;cena de horror. 

• Disse mais, que o me,;mo S3ntos Silva Junior 
lltc contara, quo encontt·;mtlo scn cnnhaJo 1\Im·
celliueo José de T(lledo um dia c.lwr;1ndl), e 11rvclt-

rnndo saber a c.msa, este lhe dissera qnc tendo 
prestado o juramento, e cntrndo no conhecimento 
da dita socicd:ule e seus Iins, estava arrependiuo, 
ao que rcspQndeu o dito Santos, que si clle o Li· 
vesse consultado, o desvaneceria c lhe explicaria 

r. l :"" .. ~ .. 

que igual arrependimento se dnva com ellc. 
• . Di,;sc mais que estando h ontem com o dito 

Santos c seu irm<io Xnvier, a estes. disse ellc de-
pocn.e, q ~ es • a i, :, : . i 
que na reunião da sociedade se tinha. discutido, e 
votado se mnndnr um capun::;n Inçar it Braulio 
:Muniz e nrrastal-o na chinxa de um animal pu
blic<nncnle, e que parn isto já tinha vindo de 
S. Jos·S o dito capangn, que esteve escondido em 
cnsa do socio José Jo:~quim dn Silv2, assim como 
que ignnlmente tinham decretado mnndar dar uma 
sova de pún ncile depoente, em Joaquim Fran
cisco PeTcil"íl_ _Junior, Lidl}ardo . R~drigues de 

por a motivo, porque o ühO unwr nao 01 
o autor de tal lcmbranç:1, e que si 11ão obstou 
essa sentença, foi porque não te,•e forçns, acres-

.. 1 • ,. - .,. .. .. .. •• 
:, 

cau:;a dessas e outrr~s é que ellc já htl. muito não 
frequentava as reun.iõe:-, que estava disposto a 
não se importar com o juramento que prestou, c 
nem do ser perseguido, como mandnm os esta
tutos. 

• Disse mais que o r~ !fores Antonio Pio Carlos de 
:Mendonça conttíra a f\l!e testemunha fJUC em uma. 
das reuniões dessa sociedtlde, el!e presenciou dis
cutir-se, c votur-sc se nwndnr dnr pancndas por 

rr ., n-·1 • n ., lri o-n s 
de Souzn, é outros, ()de sccmnndar Vil" um C:Jpan~a 
do fóra p:~ra Ja~ar c arrastar na chinxa a nraulio 
Muniz ... (.~ensarcio). 

« O r. r1yano t vctm:- om e ctlo. 
• ·o S1·. J)IOtl'i1·a Jllagalhiics (continuando a Zêr): 

- ... cujo capanga lênclo vindo elo S .. losó por 
convite do socio José Joaquim da Silva, em casn 
do qnal e~teve e~condido por nlg-uns di:~s, c ao 
depois de jú ter feito o trncto ~oni o directorio, ll 
de se lhe ter mostrado o dito Braulio, retirou-se 
sem dar exr.cn~ão a e~lc ]1lano horroroso, por ter 
o delegndo de policia mandndo pôr na cadêa o dito 
Braulio! » 

• O Sr. l1Io1·cira ele },fagal/ui:~s:-Devo dizer que 
o Sr. Draulio é um pll;mn:ltcuLico muito intclli
gcnte c illustrauo; sofl'rcu todas as perseguiei:íes 
por ser liberal, c com o ag-grav:mtc de ter :1 ho"nrn 
rle ~cr irmãn de um dns vultos m:1is sympathicu;; 
do parliüo liberal, o Exm. Sr. Dr. Dias da Cruz. 
A. 1oiados muito bem. 

• O Sr. 1Lbreu, e Silva:-Só por isso merecia n 
forca (Risadas). · 

• O Sr. llforeira de !;lagallu7es: -Continuemos, 
Sr. p:·esiU.enle (lendo): • Disse mnis que tuuo 
auanto se referiu. a Antonio dos Santos Silv<~. solm3 
sigmes, segredos e outrns cireum:,;tanci:~s, ioi tudo 
conllrmau0 pelo nlfl~l'es Pio. Disse mais que este 
mesmo :llfcrcs lhe ccmtúra tnmbem que os socios 
mais influentes c sanguinnrios são o m;1jor Fran
cisco Jo:;é Pereil·a, Dr. José l\Ianoel Pereira Cabral, 
Fclicio Germano de Oliveira Mafra, Dr. A merico 
da ::;:Jva c Oliveirit e alf.:.rcs Pc•1ro de Alcantara 
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204 Sessão em 19 de SetemlJro de -1879. 

Fcu <.le Curvalho. Perguntado si niío s:tbia. de " Disse mais que julg~mdo que esta socir.dnde ti
mds algum individuo que !1zl's.~e parte des~a so- nha um fim licito, de boa fé elle respondente fez 
ciedaue, respondeu que por ouvir no dito alferes por nlgum tempo ptll'te tla mesma sociedade, porém 
Pio e Antonio dos S:.1ntos Silva Junior. siio SoOCios reconhecendo o seu eng-ano, por· isso mesmo que 
c freq ucn tnm- no, além dos .icí referidos, os Srs. ficou com·encido por algumns reuniões que ~lS· 

itão José :Manoel dos Santos Per i ':1 'I ui r si::.ti .· tl ·a . r i . . 

dizer, as;;igna o seu jurnmcnto ao depois de ser 111ouve uma proposta que foi approvada, pnra que 
lido por mim Luiz Joaquim Villas Boas du Gnma, se esptlllC:JSSC tiOS ddadões Liduardo no.!rig-UC'S <le 
escrivão da subdelegacia que no impedimento dos Souza, Manoel Felix de AI varenga, Dr. Braga c 
tabt,lliães o escrevi.-Campista.-Jlanoel Fc:lix de outros que posteriormente seriam dc~ipudos; 
..:llvarengct e Silva. • · sabe lll<IÍS que tambem se deliberou que fosse la-

• o St. Netto:-E são 05 liberaes os desordei _ ça~o e ~·rrastado pc_las ~'LHIS em. um dot~ling~, pu-
, •1 !JIICamente, o bot1car10 l3raulJO .Mull!z Dtas da 

ro:s. · · · Cruz, por tt>i' o mesmo feito umt1 correspoudencia 
• O S1·. Me1·ei1'a Jllagalluies :- Lerei agora o contra um soei o major Francisco José Perein1 c 

• , . q a ~ . .. " ) .... ' 

subdeleg;1do do Itnjubú, tambem vereador dn ca
mara, que niio pódc se1· suspeito, pois é ainda 
arente da fmnilia Pereira, e sempre foi con-

sen'a ot· . 
• O St. No1·onha:-Apoindo, e a família ignorava 

o seu depoimento. 
.... .. .. : ;:, .1'-

« O S1·. 1líoreira jJJagallules : - Creio que tidos úquelles soei os q11e corromperem algum 
lendo o depoimento do Sr. Santos Silva vou ex- segredo c abnndonarem a sociedade. • 
110l-o ao adio dos seus co-religionnrios, mns niio • Disse mais que esta socicd~1de linha r:mlifi-
importa, porque a estas considerações anteponho cnç;ões em diversos pontos, não só dl~stc município 
o cumprimento do mbu deYCl' (.4.poüzdos). Vcj~llllOS como tnmlJem da Campanha, mo de J~neit··~, Trcs 
o que diz o Sr. Santos Silva (lendo): "Jura e~cla- Pontns, c que tamhem estú persuadido que o al
rccer a JUstiça no que lhe fosse perguntado, e feres PP.dro de Alcantnra Feu de CarV;1lho é um 
tivesse :ciencin. Selfllo-perguntndo -si st~bin da dos socios em Ouro Preto. a::.sim como tamb('m 
existencin de uma sociedaclc secreta creadn nesta está persundido que o D1·. Lttiz Gados da Fonseca 
cidade? Resr1ondea que sabia. ue aceitou o titulo de socio corres ondcntc 

• Disse nwis que ha o juramento, e que a so- ig-nora <los plnnos tenebrosos que t,~m-sll dtscn
cicdadc tinha um:1 senha, cuja era usada, indc- tido na dita sociedade, c que não tem :;ido cxccu
pcntlenlc de reuniões, cuja senha eram as 11ala.- tac1~s por m~tivos independentes da vontade dos 
YraS \in JUU o, i0 ' l rj • :.. • , • • • • 

• Disse mais que deixou de frequentnr t1 soei e- • Disse m~Is . qu~ ,.O cnstt~o ~le Braul~~ f~ r ~p-~·o~ 
tlatle pela obrigação que impõe o jurnmcnte ~c ~~~-sto PC}~ D~ ·. Amc~LCo, a 1~9~1d9~ do nl<~JOI I wn. 
perseguir-se aos soei os, que não quisessem mats j c~:>co Jo. e POI etra. Nada illdl" due, ne!ll ll;c fol 
sel-o, c que de$CObri~sem o srgredo da soeieclade. pe:gu_J~tado, c f.cl~m!do con~?n;10 o ~c~1 dcpo~m~n
Dissc m;li~ que se recorda que o presidente dessa . to ~·~st,na ~om ~_.1~ 1~· de?o•:s l•C set hdo P?~ mw! 
socicd·1de é o tenent'-coronellllanoel José Pereira I Luiz Jraqmm \til.::. Boas da G~ma, _cscrn .10 que 
Jnnio;. c vice-presidente o Dr. Cabral, c outros. I o e~crevl.- Camptsla.- .ilntonw Pw Carlus ele 
Di~se Úlais que é verdade ter ui to a l\Ianoel Fc1 ix i i1lendoaça. • 
na conversa~~o que ti-reram que a sociedade é má I • O S1·. Pinto Coelho:- At1~ o vendar da c~sa 
c peri~osa, e que por ess;~ razão d6ixou de fre- ! de Sua Mag·estade o Imperador faz ptlrLe dessa soCLe
qucnt~•l-a. Disse mais que o depoimento da teste- 1 dade! ... 
munha Manoel Felix de Alvarenga e Sil':3, quando i • O Sr. NL·tto :-Senhores, a historia do rwrticlo 
se referiu a cllc depoente, é vcrd~u1e1ro por ter 'i conservador é tene!Jrosa. 
til! o com ;1 mesmo divetS<lS conversa· ões a respeito _ 
desta sociedade secreta. E po.r nada mais lhe ser I • Vozes :-Ouçamos, ouçnmos. 
pcrgunludo. :1ssigna seu juramento com o juiz, « O Sr. 1lforeira 1lfagalhcles:- Agom, Sr. 11re-

epo1s c e ser i c. o c ~e Ial con o r n .- tti~ · s1 ent.e, nao queren o lrcar em ~t 18 com o 1 us-
qui:m Filias Boas da Gcrma.-Cmnpista.-Jlnlonio trado St·. Dr. Vaz Pinto, vou mostrar ... 
do.~ Santos Silva Junior· « O Sr. Pinto Coelho :-Não conte,; td. 
: ? ~r. 1l!orf.ira M~~alluceR:- O~Jçam _al!ora 0~ , < O S1·. Mm·âra J1fagalhãcs: - ... um depoi-

m;~" 1llnsl1ados c"l.le,~~ UJ~ ~U!10 d~,;Olment ! mentoqueaJ,lmdosfacLossobreasociedndesecr~t~, 
pr_e::,tnd~ .P~~ An.Lonto I !o _I.~Ilo::. .. de }'cn~Qnça \ prova o ap•'di·ejamento da casa do,ho11!'::tdo ex·JUIZ 
(h.n;do). Dls~c que sab~ s~I exncl~ a Cl en(dO de uma I municipal do llnjub:i, Dr. Urafra. Vou ler o de
S?CICdad~ secret.'1, cxtgll1 :o-se JUrament? dos 5.0 • 1 poimento ilo Sr. Francisco de Paula Xavier Ma
CIOS, sendo _a mesma C<tlllpnsla de um ~~~·ectOJ'JO, ! chado 
sendo presidente o tenente-corond Jnmor, srcre-~ · . 
lario Olympio Paulino Augu~to Hiheiro e membros « O Sr. Moreim Magallt~les (lendo):- • Dtssc 
Felicio Germano tle Oliveira Mafra, José Manoel I que st~be da cxistencia dessa sociedade e que é 
Pereii:a Cabral, Americo dt:l Silva e Oliveira, etc. 1 verdade exigir-se juramento e segredo dos so-
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Sessão em -19 de SeLemhro ele -1879. 90,... .... <) 

cios. Disse mais fiU•l formou o seu juizo de con
sciencia, e ficou convencido de que a sua bon 
fé fôra ill:.tquenda a respeito do fim dn sociedade, 
pois que comc(}ava a vêr que ella trahia os sctts 
estatutos e prog-rammtt, illudindo o fim licito . . .. ~ 

cuou de fazer parte da sociednde. 
• Disse niais que as suspeitas delle rcspondente 

:ícerca da mesma socicdadr. ficamm inteiramente 
con Irma as. 

• Dis~e mais que tem ou·vido dizer que os con
servadores desta cidade, ou alguns delles, têm 
aconselhado, insuffindo, ar,orocoado a dcsolJedicncia 
e rcsistcnciâ {ts ordens das ã utoridt1dcs liber:ICS, 
sondo certo que ao ex-juiz municipal, Dr. Ft·an
cisco de Assis de Oliveira Braga. insultaram em uma 
noite tom pedradas em suns vidrnçns, g-ritos e in
jurias selvnticas, c ultimamente l>Oube clle respon
dcnte que o major Francisco José Pereira, de sua 

"' • r • \: ,.. . .;; • 

. se oppGr á prisão de Doming-os José de Salles e 
Vicente Ferreira Damasceno Snlles, ordenada pelo 
subdelen·ado o cidadão Fr.~mcis•~o V r.z Pereira, de 
CUJO COih wto resu tou ser o mesmo su e ega o 
qur.si afo!!ado no corredor da casa do di to major. 
Nada mais disse, nem !he foi pergun.tado_, dau-

pel~ juiz e te~temunha, depois de lido por inim e 
o ~cfwr conforme, elo que dou fé. Eu, Ign:tcio 
Theodoro de Araujo Junior, escrivão interino que· 
o e~crevi. - Fen·eira da Costa.- Franr.isco de 
Panla Xavie1· :Machado. • 

• O Sr. Corrêa Rabello:- V. Ex. possue docu
mentos preciosJs. 

• O S1·. Lessa: -V. Ex. magoou·me; esque
ceu-se de ler mais um depoimento. 

mente. 
« O S1· .. ll'Ioreim de Magalhães:- Vou sem de· 

mora satisfazer ao mru nobre nmigo, lendo o de
poimento do conservador Frandsco Xavier dos 
Snntos no que refere-se ao Dr. Bocl1•1 (pausa). 
Aqui está (lendo): «perguntado si não s:1bia que o 
major Francisco José Pereira, Vicente Fet·reira 
Damasceno Sallos, Drs. Americo, Cabral e. tloclw, 
c o alferes Pedro de .o\lcr.ntara F eu de C:~rvnlho 
perten'cbm a esta sociednde, e faziam parte de um 
directorio que ha na mesma? respondeu que sabe 
que as pessoas referidas menos o alferes Pedro, 
fazem pa.rle do dito directorio. • · 

Com ta.es precedentes, Sr. presidente, com esta 
tendencia para o ar~ilrio e todos os actos v.iole.ntos: 
viveu sempre o parttdo conservudor de ItnJUba, nte 
que eu-se a _mu a · . - · ~ .. 
.limeiro. Os liberacs, que subzram respettar.~m os 

-conservndores que desciam, mas estes já mais olha
ram seus adversarios com bons oJhqs. Procuravam 
um pretexto para um rompiment~, e esse eu o dei, 

· jO.norando que os home.ns do parlldo da ordem se 
a"trrontas$elll com ns providencias, que, em bem do 
munici \)i o. solicite~ da . camara .municipal quanto 
no dispendio dos dmhe1ro.s P.ubltcos, e tr•mhem do 
Ex:m. presidente da. provmcw quanto aos mesmos 
factos. 

Aquillo que no cumprimento do meu dever, 
entendi fazer, foi bastante para ser apontado como 

continúa no m.ero e infructifero CXIledie~te, ~em 
proveito maior para o publico. 

• Por muit, beneYolos ue ueiramos ser ara 
o exame elos actos desta corporação, não podemos 
pnra sua deresa, eneontrar em seu:; trnbalhos. deli~ 
llerat:ii? nlguma .que venha consultar qualquer 

• Vivendo do enf<1donho expediente· de ler e 
appt·ovar sur.s actas, arranjar este ou aquelle em
prego pnra os homens de sua confianca, a ca· 
marn de Itajubú parece e se tem tornado· surda e 
indiOerente nos reclamos da opinião publict1. 

• E' lHlStante que se chame sua nttenção para 
este ou aquelle melhoramento urgente, para que 
a eamara jamais cuide da necessidade que lhe é 
lemlJrada. 

ns ·ttra u x 
ahi como lettra níorta. 

• Encastellada no mais impenetravel segredo 
quanto as deliberações que -toma, a camara es-
( · a :, a . ·~ , i" , 
mun,tra quilo procedentes foram as queixas que 
formulúmos ha mezes. e sempre continuar·emos a 
fazer, emquanto não attender as justas exigencias 
do publico. · 

• Por emquanto, as suas sessões apen:~s registr:nn 
que em tnl dia foi chamado um supplente para 
uccupae um Jogar que não lhe pertence pelo voto 
popular. Em outra acta provavelmunte constará 
f!U•l se abriu inquerito para saber em quem votou 
O ti~cal ll<JS proximas eleições passadas. 

• J::m outra sessão ouvido o parecer da com
missão de syndh:ancia, e vencendo-se que a pa
trona do fiscal devia como Pilatos lavar as mãos. 
dá-se a sua demissfio pelo grande crime de n~o ter 
cerrr.damento votado na chapa bafejada pelos 
illustres vereadores. 

' é o que não_ fnz. Já que não pó de emprehencler 
melhol'amentos publicas, já que niio póde ser util 
ao município em medidas que possam trazer sua 
Jdicidade, preste oo menos a camat·a o relev:mte. 
serviço de dizer aos seus municipes no que a 
municipalidade desde :1.868 tem gasto a :1lta quaP.
tia de-cento e vinte contos de réis-approximada
mente. 

~ Corra a dar contn dos seus actos, que é do 
seu dever, para que uma corpor:~ção como a actual 
c mesmo ns pas:::adas, que têm em seu seio homens 
de toda a probidade, não fiquem manchados com 
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206 Sessão em 19 de Setembro de 1879. 

ns imputações e nccusaçõcs do pul_,lico quq como l dentro da ~.atriz. ~o sahir~ fez-.se acomp::m_bar do 
nós pe<.le, in:;ta c roga que venham a publico e a cor_Po pohcwl, ex1steate na ctda~e •. e dr~·ersos 
limpo as contas da receita e deSl)Cz:J. da cumara no a~tgos seus o acornpanhar<llll. ate a matnz, em 
decennio de :1868 nté hoje. CUJO numero tambem_ me acher. Tenho em meu ' .... .. . . . 

» .C.. .,. ..3 L ' 0 ::; 

competentes, o presidente c vice-presidente, se-1 
nhores da um honroso pergaminho, têm todos os 
recursos em suas cultas inte!ligencias para cx
Jllicarem esse m ysterioso jogo de se ver evaporada 
uma renda de 1:ZO:OOO*, sem proveito ao muni
cípio. 

• Para essas explicações, tal é o interesse que 
temos de ver a verdade, que por \"ezes tem•>S oiTo· 
recido francas as co!umnas deste pcriodico. 

• O silencio tem sido a nonna de proceder da 
mumcrpa t a_ e. onsttlüt a em scn rc ucto, en
tende que não deve explicações dos seus actos. 

. • E' bom expediente pa~~ uma causa má ; tcqws 
lo "" • "]. I ~ :\ • • .. , 

... t:\ , - c.1 

provincial, que recl:~moua presença dn autoridade 
na matriz, para conte1· o tumulto e vozeria, exis
tentes dentro do templo. 

O delegado de policia Dr. Domiciano Junior 
hesitou em ir á matriz,reccinndo que o seu acto,ou 
sua. presença fossem tomados como de interven::;ào 
no pleito eleitoral, m~•s a bem da ordem publica, 
send:o de novo requisitada a sua Jlrcstnça, JlOr 
offiçiO 4o Lo juiz de paz, dct<'rminou comparecer 
na IgreJa para saber ia ordêm lle que autol'itbuo, 
aquelle grupo desordeiro se conse.-vava aru1ado 

rleste ollicio (LC): 
• lllm. Sr.- Na qualidade de primeiro juiz de 

pn da parochia desta cid:~de e em exercicio, com-
mumeo a . ~- que na IgreJa matr1z se ac am 
muitos homens :1rnu1dos, c que em perfeito tu
multo se dizem vigias da urna eleitoral que alli 
se acha, e sendo esse ajuntamento sem ordem e 
requisiciio da competente autoridade e estando 
elles cãpitaneados por Jo~é Ferreira de Oiiveira, 
que se diz official de justiça deste juizo, estando 
j{t tlemittido por mim h a tres dias, por dcsobedien
cia que mo fez, sahindo desta parochia para o mu
nicípio de Pot1so-Alegre, sem licença deste juizo e 
sem ser a servico or mim ordenado e correndo 
boatos aterradores da perturbação da orilcm pu
blica por parte desses amotinadoi·es, que na igreja 
se acham, e por outros que os açulam, requisito 

-... . . . . :"' .. . ., ' 
dade, que syndicando do facto, oruene áquelles 
homens que al!i se acham armados, sem ordem ou 
requisiçflo legal de qualquer autoridade~ nem 
mesmo o pres1- ente a mesa paroc w , que - e
ponham as armas, parn que,quando queitam guar
dar a urna o façam, só com a sua pre~ença, como 
faculta a lei, substituindo V. S. aquelles suppos
tos guardas, pelas praças do corpo policial da pro
víncia, que se acham destacadas nesta cidade, para 
que terminem os .boatos de que acima fallei e seja 
respeitada a inviolabilillade da urna eleitoral, fa
cultanuo-se a cnt1·ada a qualquer cidadão que 
queira pacificamente guardur a dita urna. 

• Sou insus Jeito Jnra fner á resenle rec ui-
siç:ío, porque V. S. sabe que, como autoridade, eu 
devo contribuir para o respeito à lei, embora re
clar~e providcn_cias contra h?mens que in~rip.gem 

A ' •• 
.... .. "' .;t. ' 

tjual como cidatlão tambem pertenço, pois que é 
bem publico nesta cidade qne tenho militado 
sempro e milito ainda n3s bandeiras do -partido 
conservador .-Aguardo a resposta de V. S., a_ 
quem Deos guarde.-ILajubá, iO de Novembro de 
:1.878, ás :10 e meia horas da noile.-Illm. Sr. Dr. 
Domiciano da Costa Moreira Junior, digno dele
gado de policin, em exercício neste tern1o .. -Dr. 
Amcrico da Silva e Oliveira, L o juiz do paz da 
cidade de ltaJubá, em exercicio. • 

(E.~tá a firma competentemente 1·econltecida por 
tabellilio.) 

Em vista desta requisicão, Sr. presidente, o de
legado tinh~ o dever de Ínanter a ordem pertur
bada por homens illegalmente armados (Apoia
dos). E de facto, ao chegar á igreja, vimos quanta 
razão assistia ao :1. 0 juiz de paz. Aquelles turbu-
en os, m erroga os pe a autor! a e a or em e 

quem alli se ar:havam armados, responderam, em 
gritos drsrespoitosos, que estavam á ordem de 
seus 1latrões, prompto:> para matar e morrer, ex
pressões suas ; que só a elles obedeceriam, e não 
á autorid:ide. 

Em seguida, com suas armas em punho, voei
fer:avam sempre. O delegado de policia, por este 
modo desrespeitado, chamou-os á ordem e inti· 
mou-os p:~ra que dopnze!'sem suas armas. Domi
nados, porém, por sinistros inlcntos, a naàa 
attcndiam. Todas us 11alavras de ordem c trun-
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Sessão em 19 de Setemlwo de f879. 207 

(;uillit.ladc que o uelegado pedia, e outros cidadãos 
que como eu, al!i se achavam coutpletumente des
armados, cr~tm desattendidos com os gritos de 
saiam, saiam, seilão ris.:mnos fogo. 

O mais im · ~ • " •· o •· 
uma garrucha, tomou s minha frente e a do de
legado que :to meu bdo se achava ... e tentando fc
rir-n9s, ~e.não assassinar, ~ui o!Jsiaílo por amigos, 

v • ~ e seu raço, 
procur~:ndo desarmai-o Nesta confusão, corren
do imrninente risco a ordem publica, ouviu-se em 
acto continuo o estampiuo de :.:.m tiro, e logo 
Anto11io Fr:mcisco de Oli\rcira, que nos aggrcdira 
com uma arma cngatill:ada, gritar 4ue estav:t fe
rido. O offendido recebeu o tiro na região lmnbar 
parte media, e no mesmo acto, aos gritos de que 
em luta, para não ficar desnrmado, elle proprio 
disparara a sua arma, foi esta examinada allfê
scntando-se descarregaua, e trazendo o calor da 

• ã • 
O delegado, ainda usando de toda a prudencia, 

ordenou que os demais desordeiros entregassem 
s:1 .... rr 1 , ... 
aquelles homens illegalmen te armados, e tendo 
restabelecido a ordem publica,ficava a urna vigiada 
pela força publica á disposição do presidente da 

· • , · ri a e, que, es e 
aquelle momento, a poderia dbpensar, accrc·scen
tando que era licito á todo o cidauão conservar-se 
na i~rc.ja, porém de5armado. Esta é a verdade 
dos factos e sómente o que se deu, como faz certo 
o inquerlto, que fez o delegndo, em cumprimento 
do seu deyer, e cujo teor transcreverei, em meu 
discurso, não o lendo porque não devo cançar por 
mais tempo a attent:ão da camara. 

O Sn. PRESIDENTE :-Lembro ao nobre dcpatado 
• • 1 

urgencia; peço, pois, a V. Ex. queiraresumü· sur.s 
observações. 

O Sn. 
tender a V. Ex., mesmo porque jti por <.lemais 
tenho a!Jusado ela attenl}ão dá camara (não apoiados). 
Chamo a a aLtenção do nol.Jre senador Hibeiro da 
Luz para este documento. 

• Portaria.-Pela presente ordeno ao escrivão 
Souza, que autoando esta, bem como a cópia do 
auto de corpo de. deiicto que soiTrcu Antonio 
F1·ancisco de Oliveira, e os :mtos· do dcsobedieacie~, 
rcsistencia e apprehensão de armas, que do mesmo 
e de outros foram tomadas na igreja matriz desta 
cidade, intime as testemunhas constantes deste 
ultimo nulo para, em casa de minha resideucia, 
hoje as 2 horas da tarde, proceder-se ao respectivo 
inquerito com o depoimento das mesmas. O que 
cumpra. 

• ltajubá, :12 de Novembro de :1878. -Dt·. Do
~~qiano da Co~t~ .llforeira Junior, delegado de liO-

• Dou fé ter intimado as testemunhas Cnndido 
José Rodrigues, José Francisco Pereira de l\Inga
ll!ães, .José Joaquim Pereira Seraphim, Henrique 
Adeodato Schumaun, l\Iathias Correia de 1\Iiranda, 
Vicente Ferreira dos Santos Bicudo, José Pinto 
Paulista, e Amaro José de Campos Souza, o con
tendo da presente portaria. 

• Itnjubií, i2 de Novembro de 1.878.-Liãuarão 
Rodrigues de Souza. 

• Aos :1.2 de Novembro de :1878 nesta cidade de 
Itajubá, em casa do Dr. Domiciano da Costa Mo-

reira Junior, delegado de policia do termo, onde 
eu escrivão vim, ahi pre~ente Candido José Ro
drigues, idade de 6:0 annos, casado, natural da 
cid<tde da c~mpanha, morador nesta, onde e co-

" José Francisco Pe-reira de Magalhães, illade de 
117 anno:\ natural e morauor desta cidade, onde 
vive de a"cuci:ts. 

• Josú Joaquim Pereira Seraflm de idade de M 
annos, viuvo, natural de Lorenn, e morador nesta 
cidade, trupeiri). 

• Henrique Adeod:1lo Schumaun de idade de 20 
annos, solteiro, natural e morador nesta cidade. 
'l'ypographu. 

• Ma thias Corrêa de Miranda, d.:l idade de 29 
annos. casado, natural do Carmo do Pouso Alto, 
moradot· nesta cidade, onde é olllcial de justiç:.t. 

a Vicente Ferreira dos Santos Bicudo, de idade 
d : ,. . 
dade, onde é lavrador . 

• José Pinto Panlista. de idndc de 30 annos, 
casado, natural de Guarátinguetá, carpinteiro. 

"' . ~é m pos e ouza e 1 a c c 

mento aos Santos Evangellíos, em um livro del
les, em o qual cada um de per si poz a sua mão 
direita, c prometteram dizer a verdade do que 
soubossem c perguntado lhes fosse. 

• Sendo inquiridas, disse C:.tndido José Rodri
gues, que tendo em companhia do delegado de po
licia ido it il:("reja matriz desta cidade, para alli 
manter a ordem publica perturbada por parte de 
div.:rsos homens, oue na igTeja se achavam ar
mados, sem ordem· e nem requisigão legal, con-

• ._ ·· · • smo 
delegauo, do juiz de pn desta cidade, alli 
chegant1o com a autoridade e diversos cidadãos, 
acompanhados d:.t forr.:.t mblica a autoríd d 

eu-se a conhecer e intimou ao gmpo que se 
aehnv<~ armado dentro da igreja para que lhe 
e;;clarece~se it ordem de quem alli se achavam ar
mados, cuja onlem foi formalmente desobedecida 
por todos do g-rupo que alli se achavam até a ponto de 
empregar toda a prudencia que foi de mais, para que 
aquellcs homens se desnrmassem por si, e que 
neste acto !lo grupo armado Antonio Francisco 
de Oiivcir;:, a principio armado com um p:ío 
em uma das müos e na outra uma garrucha 
eng:atilhada, avançou para a autoridade e diversos 
cidadãos, d.izJndo que alli e:'tando CEm seus com
panheiros por ordem de seus patrues, nenhuma 
saLisfacão tinha a d3r á autoridade, e fazendo um 
ro·esto "com a arma como quem queria desfe
~hal-a contra o n'r. Aureliano l'r~oreira Maga
lhães, que acompanhava a autoridade, elle tes
temunha (l"ritou:-Dr. Aureliano olhe ue 0senhor 
morre· neste acto elle depoente com o cidadão 
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208 Sessão em 19 de Setembro de 1.879. ·-

servir-se de uma faca que na cinta trazia, cuja 
arn\a lhe foi tomada> estando afiada que nem un)_a 
navalha. 

• Disse mais que o o/fendido resistiu por todlls 
os modos, declarando com a arma. na mão que ris
cava fon-o · e ue de )Ois de ferido cu·o tiro n não 
ter sabido de suas proprias mãos, ignor·av:1 quem o 
desfechou . porque nenhuma ordem de prisão ou 
d~ fogo bouv:e da autorid:~de, c até este momento 

' tiro. 
• Disse mais que com este facto todos os outro~ 

que na i:rreja se acharam armados, e que a princi
pio tambem desobede inm t~ autoridade, entreg-a
ram as armas sendo as quo constam deste auto 
em poder das pessons no mesmo referidas, e que 
tem ouvido rlizer que .José Antonio, e Domiciano 
dos Santos tinham dnas garrul'lJas c~condidns. 

• Per~untado. si na igreja houve qualquer ou-

' . 
qualquer ficar na igreja em v.igia della, com sua 
presença, mas não armarlos e que dnlli em 
diante a guarda da urna feita pela força puhliea 
ficara á disposirão do presidente da mesn parochial, 
unico que poderia dispensai-a, e que nada mais 
tem acrescentar. · 

• Inquirida a segunda tcstemunlw, José Fran
cisco Pereira de Magalhiies por elle foi dito de
])aixo de juramento prestado, que tudo que acaba 

• . . ~ . • ' ·1 

factos succedidos na matriz desta cid:uie na. noite 
de 10 para H do corrente, cnji."•S f:1ctos elle assi:::tiu 
e confirma como verdadeiro desde que é e:xncto 
que e e epoen am j m oi ú ip:I·eja con ,
gado para mnnter a ordem publica, e nada mais 
dizendo, foi inquirida a terceira te.,temunha . .José 
Joaquim Pereira Serafi m, que declarou que ú brm 
da verdade nada tem a acrescentnr do que foi ju
rado pela primeira testemunha, pois esse depoi
mento é completo em todos o:; factos tacs qunes 
como se deram, e que elle depoente assistiu por ter 
ido á igreja com o delegado de policia. 

• Inquerida a te;;temuuha Henrique Adeodato 
Schummann disse que nn noite de 10 do corrente 
tendo ouvido o Dr. Anwrico da Silva e Oliveira 
dizer que tinha requisitado a presença do dele
gado na igt·eja, contra um grupo de homens que 
alli se achava armados, e que o delegado f!onfir
mando-lhé- estes factos, elle depoente acompa
nhou o deleg-ado á igreja_ e viu dar-se os facto:; 
c ' 
mu.nha, nada ma i;; tendo n nccrescentar. Ouvindo-se 
sob jurna.e:nto a testemunha Vicente Ferreira dos 
Santos·Bicudo, disse que t11mbem estava na igtcja 
na noite referida, onde foi intimado pelo dele
gado de policia, que se não fõra a prudencia deste 
e dns pessoas que o acompanhavam para m:mter a 
ordem publica, o gruro que :~lli estava armndo e 
que vciu encontr.1r o delegado de garrucha aos 
peito~, tinhnm feito muitos crimes, no que foi 
evitado pelo proc·edimento da autol"idade, contado 
no juramento da primeira testemunha ~ue são 
todos verdadeiros. 

« Presente a te~temunha Josü Pinto Paulitas 
disse que a primeira testemunha jurou comprida
mente a YOJ'dade, mas que sô necreseenta CJlH~ 
nunc:1 viu ir Utua autoridade cumprir o sen de\·er 
e ser t:io desrespeitada como foi PBlos homens que 
na in-re'a se achavam armaclos illen·nlmente c sem 
requisição de antorid:1de 2lguma. 

Pel:1 te~temunlw l\I:1thias foi dito que, como 
official ~e justir,a foi á ig-reja com o d_clegaclo; al_li 

mei,t·n te:;trn;unhn, e' jura que siio· elles ;,erda
ttciros, não só qnanto ::ís 11essoas que estavmn 
armndas, como quanto· ás armas fJLle foram to
madns. 

Finnlmente a testemunl1a Amaro José de Cam
pos Souza disse debaixo de juramento que o que 
jut·ou a primeira testemunha foi presenciado por 
nl:lis de cincoenta pcsso~s, e que todos. como elle, 
hüo de,n b~m tla verdade> dizer q' os factos que se 

. • .. • r. ' 

grupo armado qnc a !li se achava, onde dentre elle 
Antonio Francisco de Oliveirn, conhecido por 

Antonio Serrador, mostrou por seus gestos.e com 
uma arma nga. 1 1a a na ma , q r "zer ma 
no delegndo e ao seu irmão Dr. Aureliano ~IorPira. 
de l\Iag-a~hães: que nn ig-:·ej:l este~ cida.dãos fornm 

('I" ~ • ' 

pre e convencendo das pacificas intencões que ti-
nlw n autot·idade. • 

• Que é verdade que houve esse tiro no acto de 
tomnr-se a ni·ma a Antonio Serrador, e que G 
crença geral dos quo na igreja se achavam, que a 
arma disparou em suas proprias mãos, contra ma 
vonta.rle. sem re>:ponsabilidade de uinguem, e 
principalmente dos cidadãos conceituados que, 
desarm:!dos, entraram na igreja J:ledindo ordem e 
att.enção. e nada mais declarando, manrlou o de-
egn o avrar este, que,'lSstgnn com as teglcmun 1as, 

e ordenou que eu escriv:io tirasse copin deste in
querilo, par:~ s;r remettido ao_Dr. ~hefe de po~ieia; 

1.. o (. (. (_ c. 

culpa> na forma da intimacão que na i!:rreja foi 
.ftlita aos desobedientes e rcgistentes. Eu, Liduardo 
Rodrigues de Souzn, escrivfio que escrivi.-Dl". 
Moreira Junim·, Candido José Bodl'igves, .José Fran
cisco Pel·eira de llfagall!ães, José .!oaqttim Pereim 
Sera[im, .4maro José de Campos Souzrr, . .José Pinto 
P,.ulista, Vicf'll.te Fen·eira Picudo. Jll<Jthias COI·
reia de Miranda, Henn·que Adeodato Schumann. • 

O devei' imperio~o em que estou de arredar de 
mim e do partido liberal do Jogar de minha resi
sidencia a re~pou~abilidade destas lamentaveis 
occurrencias, me força, Sr. presidente, n sol i citar 
de V. Ex. e da ramara o favor de attender-me por 
mais algum tempo 

ALGUNS Sns. DEPUTADOs:- Continúe, nós o ou
viremos. 

- -como narrei, no dia seg-uinte recebeu o delegado 
de policin, do presidente da me~a parochial, um 
officio por cópia, cujns palpaveis contrndicçõt>s na. 
sua expo~ição deixo ao criterio desta. camara 
avaliar, bem como a resposta, que ao presidente 
d" mesn, Dr. José Pereira dos Santo!', dera o Dr. 
deleg-ado de policia, immediàlamente, para que 
nuncn se podesse desvirtuar o seu procedimrnto 
de nutoridade, não tendo por fim intervir no pleito 
eleitoral. O teor desses officios fariio parte do meu 
di~curso, já que não me resta tempo senão para 
offerecel-(ls ::í consideração desta camara. 
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Documentos.-Illm. Sr.-Participando-me neste 
momr:nto o o~cia! de justiçn do jui~o de paz, José 
Ferre1ra de Ohvcirn, que V. S. a uma hora da 
noite, á frente da força policial, e outras pessoas 
armadas, invadiu a igreja matriz, onde ~e achava 
a urna vigiada por aquelle officinl de justiça, á 
m!n a reqUM>tçao e por ou ros c1 a aos vo an es 
que nlli espontane,nnente compareceram e que eram 
de nossa c9nfiança, dando-se ness:1 occn.sião a triste 

dn escol tn de V. S; o. ci_dàdão Antonio Francisco 
de Oliveira, e quo igu:1lmente depois de dispensar 
ao dito official e mais pessoas que alli estavam, 
mandara cercar a porta principal· e violara-se a 
llrnn que deixara intacta, dirijo-me a V. S. no 
intuito de saber si, em vista destas ·occnrrencins, 
:~cha-se livre o ingresso do consistorio da igreja 
mntrii :'i mesa e mais cidadãos votantes, visto que 
cn, a .unica autoridade competente para zelnt' a 
urnn durante n eleiçfío ·e manter o respeito e ordem 

en1ro a IgreJa, nen mma orça reqUtsi ei e 
V. S.,. porque nlio precisava, bastavn-me a boa 
vontad~ dos cidadãos votantes, qu~-mansos e paci-

' rizei a dispersão da gente que alli ~e 2cll:~vn sob 
minhns ordens e confi:mça. J!:sperG respostn de 
V. S. para saber si poderemos continuar a exerc('r 
1vremen e o mms so ernno tre1 o e c1 ar <10 

brazil13iro. 
Deus Guarde n V. S. Cidade de Itaj ubá, H de 

Novembro de :1.878. 
Illm. Sr. Dr. Domiciano da Cosln Morcirn Ju-. 

nior, dignissimo deleg-ado de policia.-0 presi
dente da mesa parochial, José Pereim dos Santos. 

« Resppsta.- Delegacia de policin da cidade de 
Itnjub<í., H de Novembro de 1878, ás 8 hor.1s e :30 
minutos dn m:mhã.-Illm. Sr.-De 1osse da có1ia 
do officio de V. S. datado ele hoje e neste mo
menta recebido, e em attenç1io á pessea de V. S. 
respondo : tendo denuncia de que na igreja matriz 
... (. b (. (. ~(. l l: 

entre elle~ ~lguns camnra.das de V. S. sob o pre
texto de VIgiar a urna eleitoral, quando nenhum 
pleito houve entre os pnrtidos politicos no cer
tamen de hontem, pois que os liberaes, não com
pareceram á L• e 2.• chamadas, aguardnndo-se para 
votar na 3.•, entendi que o npparató de forca era 
i!legal e affrontoso á lei e ás nutoridndes, ·mor
mente por não se lhes . ter requisitado) nenhum 
contingente da força publica, ás minhas orden~, 
nesta cidade .. Em vista de um officio archivado 
nesta delegacia, que me dirigia o primeiro juiz 
de paiz, em exercício, Dr. Ame rico da -Silva 
Oliveint, pedindo providencias a evitar qualquer 
desordem provocnda por homens de reconhecida 
má índole, capitaneados por José Ferreira de 
Oliveira, que falsamente se diz oficial de jus
ti a do 'uizo de az unndo do officio deste 

e nos cidadãos que me acompani{aram ; entre 
elles o subdeleg:Hlo de policia .ém -exercício ; 
notando-se cntfío · a arroganciá do indivilluo 
Antonio Ft·ancisco de Oliveira, que nem qua
lificado votante. é tlcsta parochia, que apresen
tou-se com garrucha e faca na cinta, cujas 
armns . e oram ma as, ::11 o- . c 
a explosão de um tiro, do qnal queixou"se ferido 
o mesmo individuo segundo diversos testemu- · 

:- ~ . . . 
em vista dos autos de resistencia em meu 
poder. Ignoro si está nctualmcnte ou não violada 
a urna; vou, p0rém, tomar conhecimento do footo 
que V. S. denuncia, pois acredito que sú com 
algum fundamento isso.avançará, porque á missão 
de V. S. mpug-na allegnr factos t~o graves, si 
elles não existirem, maximc quando V. S. hontem 
á ·noite, confirmou cpe alguem pertencente ao 
partido de V. S., pretendia violar ou roubar a 
urnfl. · Qunnto ao ultimo topico do officio de V. S., 
cum re-me iz r r e ' . • · 
inquirir-me e eu tnmiJem incompetente pnra res
P?nder, poi~ só a, prevençi.io pó de obscuTecer_ a 
r , • ' 

. n t. -· " < 
queix:n;;, para nlio sómente annullar uma eleição 
legnlmente concluída pelos liberaes, com todas 

' • • arJco: como ainda mandar res ·ou~ 
snhilisar ao Dr. delep:ndo, que para manter a 
ordem puhliea e a dip:niclade do seu cnr.g-o, niio 
hesitou no cumprimento do ~en dever. Vê o hon
rado senador por minha província que o delegndo 
era incapaz de ir á igreja :l frente de homens ar
mados, para.'éommctter violencias comtra o pbvo. 

ALGUNS Sns. DEPüTADOS :-O delegado era in- · 
capnz disso (Apoiados). 
· o Sn.JG~Acro MATITINs :-0 Dr. Domiciano Junior· 
é um caracter distinctissimo (Apoiados). 

O Sn. AunELIA~O 111.\GAtuÃEs:- Não quero, 
Sr. presi.dente, entrnr agora ná questão de snber 
si o senado obrou com justiça annullaucro ~a clei-

. ção e approvando a do Paraiso, · em que se provou 
que n urna andou ã noite em mão dos pnrticulnrcs 
pelas runs; somente offereço <i considera~~ão do se-

consta sua demissão ha tempo, fui acompanhado 
de algumas praças do corpo policial e diversos ci
dadãos que espontnnearnente se offereceram, á 
igreja para saber a ordem de quem elles alli se 
achavam, e dando-me previamente a conheet'!r 
como autoridade, fui desobedecido de modo 
grosseiro e incivil 1ws perguntas brandas que 
com toda prudencia fiz ; e formnlmente as· 
minhas ordens for:n:1 des:~ttendidas, qurmdo orde
nei· que se conservassem üa igreja desarm~dos e 
pacificamente como cidadãos, na fórma da lei, o 
que deu em resistencia ~ameaças á minha pessoa 

na o o se~rum e o um , ~ • 
cidacFio Francisco Theodoro de Araujo, me~ttrio 
liberal, intervindona cleiçlio,'não deu causa ásun 
nullidade, porque .tem, contra~ que diz, o-parecer 
do senado, as qual!dndes de ele1tor. · . 

Não duvidorrue outro documento em contrario 
possuísse -a commissão do senado ; 11orque o se- -
cretario dn ramarn municipal de Itajub:i é pessoa 
que se amolda a todas as cxig-encias. Offerer.o esta 
certidão, extrahidn do livro competente: 

• Certi!ko.que revendo o livro ue qualificação de 
votantes, correspondente ao anno de 1876, n ~uo 

A. 27.-TOll:tO Vi ' 
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210 · Sessão em 19 ~de Setembro de 1.879. 

se refere o supplicunte, nelle u fls. 4: v. c 5 sob 
n. Si, encontra-se o seguinte : Frmcisco Theodoro 
de Araujo, ~O :11mos, casado, <:om a profissão de 
~gencia.s, sabendo ler e esct·evcr, filho de Ignacio 
Theodoro de Araujo, rcsi!lcnte á rua Duque de 
t:axias, com a presumitl<1 renda. de qna.tl·o ceutos 1nil 
réis · ~ · 
eões. Nada mais se contem e.m o dito livro, ao qual 
ine reporto e dou fé. Cidade àe ILajniJ:i, 30 de 

rr - u o o:; é Joa uim da Si! va Fortes 
secretario da cumara, o escrevi e assigno~-Josd 
Joaquirn da Silva Fortes. » 

1\Ias si não devo, Sr. presidente, occupar-mc ua 
nullidade das eleições, nem por is!;O devo deixar 
de mostrar que o delegado de policia niío póde 
responder a dou5 processos pelo mesmo· facto. 
Os conservadores de Itajubú, quer<!ndo antes 
molestar aos seus adversarios, carregaram para 
o senado toda a culpa contra o delegado de policia; 
mas or certo não informaram que, victimas do 
despaito e ào capnc o po IIICO os c 1e es conser
vadores de Itajubá, o delegado de policia, o lm
milde orador~ que neste IDOJ:?l~nto ~e dirige ít ca-. 

. .. .., r _ 
' ~ xados, com um processo. crime, em que, por 

desavenças polilicas,um meu ~dversario, porém 
meu colleD'a e a uem consagraY<l amizade, tudo 
esqueceu, para,por vergonha da c .-.sse, 1tar em 
uma petição de queixa. a mais impudente mentir3, 
de que na igreja matriz eu e o delegado de 
policia seguramos a·um homem para que fosse 

- assassinado. O melhor conceito e desaf1'ronta que 
. ·como cidadãos podiam os desejar, nós os liberaes 
· alcançamos nesse processo político contra ·nós 
instaurado, por queixa de Oliveira, oifendido den

-~- tro da matriz, mas no qual foram· verdadeiros 
autores o me?-_ collega Dr. José MniJ-Oel Pereira 

. ' 
gumenos Eempre, entendem que os libcracs de 
Itajubá são capazes das desordens que só elles 

am Nesse roccsso Sr. n·esidente, 
foram arroladas comó testemunhas somente os 
aggregados e dependentes do capitão Hennó c uc 
outros conservadores ; os mesmos homens que 
fomos encontrar em tumulto dentro da matriz, e 
por honra nossa, essas mesmas testemunhas, ho
mens pobres, foram as que mais abonaram n con
ducta e o procedimento ordeiro dos accusados. 
Em singular ·contraste com seus patrões, se en-

. carregaram d0 contestcmente proclamar a nossa 
innocencia, depondo somente a verdade, e não 
aquillo que com certeza lhes foi insinuado. Não 
faço injuria em convencel'-mc, como estou certo, 
que essa.~ testemunhas foram iusinuadns :rwra 
jurar contra os liberaes, porque os dous cidadãos 
cujos nomes ba"'polico referi tinham immediato 
interesse na causa contra nós·. E depois, para 
elles, a lei é palavr~ vã~ um ttlma-se sem1~re de 

. ar carranc , · · 
rchgionario ; outro, é ingrato á aifeição com que 
sempre foi distinguido, e ambos esquecem que 
dos :~ccusados nesse processo nenhum lhes é in
ferior erp. caracter e honestidade (Apoiados). 

Sr. -presiaente, o dever de defesa é bem sagrado. 
Nesse processo contei _sempre com todos os re
cursos da intolerancia politica dos meus adver
sarios, desde o primeiro assomo de co lera, até o 
acto· menos digno de diclar-se uma petição. de 

. queixa mentirosa, e depois não haver coragem 
para assignal·a e seguir os seus termos. Este sys-

tema de snlvar apparencias já não approveitv M · 
juiz de direito avulso Dt. José :rtranoel Pereira Ca
braL S. ~- •. _gue é {!residente da c amara de It~j ub<i, 
e que ali na o resHle, porque advoga e é cidadão 
jurado no Yisinho termq do Paraizo,. facto este que 
deve merecer do prewlcnte de lVImas, qualquer - . . . - .. . ~ . ,., 

que jü uma vez, por tlrbitrio, mandou con{e juf~ 
;:mnidpal, em 1.0 de Agosto de 1.863, intimar ao 
subdele•rado da v~'rgem-Grande p:u·a perante 
S. S. ser processa o em crime e respon 1 1 :1 e, 
estou certo que em um processo político e cupri
choso não teria grande embaruço em insinuar 
testemunhas, quando como advogado S. S. já en
tendeu em seus articulados ser cousa licita e legal 
o empenho e transacção com os juizes pura a ab
solvição ou condemna~ão. Niío fallo, Sr.IJresidente 
sem provas, não aproveito-me da immunidade 
desta tribuna para injuriar, e nem isso é do meu 
cat'acter. Tenho o direito do apreciar as opiniões 

... ,. .. - .. 
' ' vogados. Em uma cmsa civet de restituição, pro--

posta per Feliciano Silva, qne, absolvido pelo jury, 
· iicou isento de re arar o damno ou satisfação do 
mal causado, o Dr. abra!, como a voga o e 
outra parte, mostrou que suas theorias não o 
isentam do juizo quo liz de sua insinuução, ou 

. o 
instaurado. . 

O documento tem o seguinte teor, que não devo 
deixar de transcrever em meu discurso. 

Documento. 
• Liduardo Uoclrigues de Souza, segundo tabel

lião desta cJdude e seu termo, etc. Certifico que em 
meu poder e cartorio, se acham uns autos de li
bello civel, entre partes como autor I.<'eliciano An-. ... .. ,. .. .. ;; 

' - ·' Pereira, e são os proprios de que trata a. petição 
supra, e revendo os mesmos nelles a 11. 9~ se acham 
os artirros oitavo, dccimo primeiro e decimo se-
gu"!l o, na contrane a e, os quaes sao o eor se
gumte : 

«Art. 8.0 Provará que pela transncção acim~ 
referida, comprometteu-se o réo, alem do desistir 
do referido processo, recebendo objectes, que não 
equivaliam metade do valor do cscrnvo Laurindo, 
a trabalhar em favor do autor do me:;;mo proces~o. 
e p.uxilial-o no seu livramento, jú deixando de 
apresentar provas de que dispunha, jú empe
nhando-se com seus amigos, para que quando jui
zes do autor o ubsolvessem daquelle crime.__;Di· 
rão testemunhtis. • · 

• Art. H. Provar:.i. que nenhum direito assiste 
ao autor para annullar a transacção de que se trata 
c nem reivindicar os objectos que recebeu o réo 
legalmente, e pelos meios competentes, e que 
consta dos do"cumcntos de fls.; primo, porque o 
autor na o a egou. um so a c o que em n 
nullidade dessa transacção; secundo, porque -~endo 
o réo tombem transigido, digo o réo transigido 
tambcm sobre a absolvicão do autor no referido 
processo, isto é, tendo-se éompromettido a não 
apresentar mais provas que tinha, e empenhar-se 
pela. absolvição do autor, não podia o livramento 
posterior do :mturprcjudicar aquella transacç:to, 
visto quQ uma de sJlaS partes era a _absolvição ; 
tertio, porque si não fosse a desistcncia do réo da
quelle processo, e o trabalhar este em favor do 
autor, teria este necessariamente sido condemnado, 
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vlsto que tinha o réo mais provas a apresentar, \ hoje correm pressurosos como vereadores da ea
:rlém das constantes dos documentos de folhàs c mura e como cidadãos a proclamar que o juiz que 
folhas, e mesmo pela influencia que tinha, podiu ! proferiu essa sentença merece o seu preito e ho
fazer com que o réo fosse condemnado. t! » I menagem, como magisttado modelo para quem a 

c Quarto, porque, extinguindo-se o processo em jiei é um sacerdocio e que tem sabido fazer justiça 
• 11 ~ii · ell tomava o réo ela sua e executar a lei sem u e t ha at · ho ·e le nn-

desistencia, e sendo logo em seguida despronun- tado uma só queixa oü censura-. 
ciado o .:mtor pelo jniz municipal, niio póde o réo l A opinião publica já jul~ou esses acontecimen
respond_er pelo procedim~nto 9fficial, ql}-e sobreveiu tos, e por honra do partido liberal, m~is uma vez 

.c. • 1 

apezar disso trabalhou o réu em favor do autor, e de suas felicitações, só mesmo as ago-ressões da 
até no tribunal do jury, em cumprimento da trans- ignorancia despeitada ou da maledicen~a despre
acção qne havia feito.- Dirão testemunhas. • I sivel, poderiam querer desmerecer o valor da 

• Alem disso-art. :1.2. Provará que, sendo o sentença desse processo, de cujo resultado deu 
autor homem sem protec~ão, sem amigos e adhe- conta o periodico Itajubá de 8 de Dezembro do 
rentes, necessnriamente teria sido csndemnndo, e anuo proximo passado, no· artigo assignado pelo 
estaria até hoje soffrcndo os effeilos de uma con- humilde orador, que ora se dirige a esta camara, 
demnação, si não fosse interceder por elle o réo e pelos membros do pnrtido liberal, entro e1Jes o 
para com seus amigos, pedindo que o absolvo3s· Dr. delegado de policia, processados, por-capricho 
em e bem assim si o réo não desisLisie. ! ! !.. .. • e des )Cito olitico. Chamo a atten ão da camara 

u Assim mais. E' o que ·consta dos ditos ar- para as peças do processo ahi ·publicadas, confiad-o 
tigos, os quaes, certifico, estão a~signados pelo Dr. de que o honrado senador, conselheiro Ribeiro da 
José l\Ianoel Pereira Cabral, no caracter de advo- Luz, mais se convencerá, de que prestigioso chefe . . . .. . .. . . . " . 
~ . . • ' I. , • • • 

é verdade, o consta dos· mesmos autos, aos quaes tem andado quanto ao desamor que vota aos seus 
me reporto em meu poder e cartorio, e delles co-reli:;çionarios de Itajubá~ que ainda desta vez 

a;:; ei a r sente certidão ue vai sem cousa ue abusaram de sua credulidade na ex osi ão falsa 
uvida fa1:a, em cumprimento do despacho do que deram a S. Ex. das occurrencias naquella ci

Dr. Fr:mcisco Antonio da Luz, juiz muqicipal do dade. Por estes·docurnentos, Sr. presidente, estou 
·termo, lanrado na petição retro. Escripta por certo que o meu honrado comprovinciano, com 
mim e assi~nada nesta cidade de !Laj ub:í, aos 22 ·a lealdade de adversario honesto, verá que ao 
de .Agosto de :L866. Eu, Liduurdo Rodrigues de Dr. delegado de policia de ILajubá repugna pelo 
Souza, escrivão que o escrevi, conferi e assigno. seu caracter e dignidade do seu pergaminho, ser 
-Liduardu Rodrigu.es de Souza. • necusado de actos contrarias á Jei, pois os que 

praticou em cumprimento do seu dever, merecem 
a solidariedade de todos os homens desprevenidos Sinto, Sr. presidente, não ter tempo de analys::tr 

convenientemente este documento e outros que 
lossno ara convencer ao honrndo senador de 
quanto !oi injusto n::ts accnsaçõcs ao Dr. deleg•Jdo 
de polida de Itajubá; estou poi·ém certo que o se
ll~do e mesmo S. Ex. inspirando:~e no valor juri-

..... ' 
este processo, praticarão unr a c to de justica, rnan
dnndo por sua delineração sustar esse segÚndo-pro
ccsso contra o delegado de policia; já por sentença 
julgado isento de qualquer responsnbilid:•de e em 
processo em que fomm rcspeit;Jdos todos os termos 
e os dictnmes da lei por dous juizes, que se recom
mendam pela imparcinlidade com que procedet·am, 
convindo notar. que a sentença do juiz do dit·eilo 
é a prova mais sincera do pouco valor e nenhum 
merecimento desse processo. S. S. que tão hon
rosamente e com justiça acaba de ser felicitado 
como magistrado integro, a cuja felicitação me 
associo, na intimid:.~cle de sua conscicncia, verit, 
que a sentença que deu nesse processo politico. 
foi a expressão da justiça, hoje reconhe_cid" pelo 
Dr. Cabl':Jl e todos os conservadores de Itajnb:í, nas 
mnnifestacÕ" li a s o J; m d mm rcio 

Entre os sjgnatarios dessas manifestnções, con
templo os nomes dos chefes conservadores Cabral 
c Rennó, os mesmos que no Jo1·nal !lo Commetcio 
de 19 de Novembro, dando conta deste:- aconteci
mentos, disseram que aguardavam o procedimento 
da autoridade e o curso do processo, com pouca 
conQ_anç{l, porque a corrupçãolavrava fundadánas 
regtoes do poder. Ainda são elles que no J01·nal 
de 1~ de ·Janeiro do corrente anno, despeitados com 
~s senten!1:JS proferidas 11esse prQcesso, escreve
ram ,com irrisoria reticencia que ell(IS não impor
tal'am a ultima palarra naqueUe acontec-imento, c 1 

e de espirito ju::ticeiro (Apoiados). · · 

DOCUMENTO 
A SUA ~fAGESTADE O IMPERADOR. 

Os abaixo assignados, victimas de um processo 
político a que acnbam de responder nesta cidade, 
vêm hoje provar que não desmereceram do justo 
conceito dos seus concidadãos. 
· Pressurosos correm á imprensa, não para apre
goar a sua innocencia jámais compromettidu, mas 
para denunciar ao paiz a quanto pó de levar o d~s
pcito politico c a intolerancia partidaria ! ! 

Repudiam com as sentenças que hoje publicam~ 
com participnção no crim~, consequencia da mais 
culposn dcsle:1ldade. -

Dennnciam a pequenina vingança que não foi 
além do vexame, que não os humilhou perante a 
sociedade. · 

Informam á opinião publica que .não se arras
taram a solicitar uma desistencia, que só serviu 
para esmuscarar a suppos a vm 1c e um 
direito. 

·certificam. nas folhos dos autos que não foram 
réos, que fugiram da pro~a de seus actos, e antes 
chladãos que se empenharam no descobrimento da 
verdade. 

Como liberaes cumpriram o seu dever conquis
ta.udo a verdade nos proprios depoimentos que o 
queixoso abandonou e que a justiça. publica 
adaptou. -. 

Em vez da um snmínario de culpa deixam nos 
cartorios a mais completa peça de. defesa, 
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2'12 Sessão em 19 de Setembro de 1879. · 

. A c~sus uprego:~das provns de culpabilidade res- jlevantar hem nlto a veriln:Ic em prol de seus di
. pondem com M sentenr:.ns onde nem leves indícios I rei tos c queirnm uindn curroborar c patcntt'ar u 

de crimm:llidadc foram colhidos. todos og ponto~' Sll".l innoccncia tmtc n lei, o paiz e 
• Na conscicncia d~ bon1 direito, proclmnnm I seus amig-os, p~dem que 1:. S., ouvindo no mesmo 

incpt..1 a pl'i~1~ira pctiçiío de queixa, m~ntirosa a promot?r yn~lico, ~~ d1gn; . pela ,se.gun~a. vez 
:s , , 1 .a o onta o om.mcrc1 1 • • ' ' • • • • ' ' • ' 
bas servindo ã interesses inconfessavcis. ' nllas ultimas, que tambcm ~ão das arroladns pelo 

• Esperando o qtleixoso cncontrarnm o.desis, CJUCiX050 e que tem deixndo do COllll)at'cccr, afim 
· · de uo do onham o ue do facto souberem e de 

• Procmarmn a luz c o despeito político nhoca- sn::~s circumstancins, enn1in c hora quo forem de-. 
nhou reputações nas publicnções anonymas !. . . . signado~. Os supp~ic:mtcs pedem a V. S· .. dcf~~ri

i\'estn luta em que s:1hcm com honra c dign.i· 1 monto. JUntando-se a esta nos :mtos, pas::;~ndo-se o 
dnde, agradecem ao,; bons cidadãos a j ustioa e. -~~mp~tcntç mandado; _:;o!J :ts pe1ws .da lei. -.tl ure
bom conceito que lhes fizeram. lia no üfqJ'etra lli~lga.lrwes:- Olympw A tt_qtt~!o de 

• Itnjubá, f) de Dezembro de i878. _ Aw·elit'UlO Maga~lwes.- .Tose Fr;mcmo Pere1.ra 11Iagf!l~wes.-
11Ioreim !llagal!tàt>s, Dr. Domiciano da Costa M. Fünn~lte ~-(~eodato _S~rmma~!:L--: Dr. Dm!u~wno da 
11fnior, José Francisco Pm:ira de 1lfagalluTes, Eva- C9sta. Jiol eu~ _Jttmm :--:: Gcl~lldt~1~ ~a Stlv~. C~m
hsto da Silva Campistn, Olympio 111t(lusto de Ma- I JllSt~_. - J.llat.tu~s COJ1 ea r/~ J1f~J anda1- ~ta_llSto 
alheies llentic tte Adeodato Scltumam~. Geraltlino da Sll~a Cmnznsta.~ Cand!do .Tose 3nclli(JUes.--:-

da Silva Campista, llfat!tias Co1·rêa ele 11Tiranda, 
Cmulido José Jlodrigucs, Antonio José ela Nascimen
to e Josi Joaqt~irn Pereira Srwaphim. • 

Dr. Aureliano Moreira Magalhães e outros, pelos 
ferimentos que sofi'l·eu na igt·t•Ja ma triz d e3tn c i
dadc, em a noite de lO para H do conentc, quer 
d:1 mesma desistir e por isso vem rerll1erer :1 V. S. 
se digne mandal-a tomar por termo. c julgai-a 
Ilara produzir eJieitos legaes.-n. M.-O pro. 
curador ad\rog-ado, José Pt:'reim dos Sántos. 

Despacho. 

• Nos autos, tome-se llOr termo a ucsistencia rc-
qucn a e c 0· se VISta ao premo to r pu l tco, o que 
feilo, voltem conclllsos. - Itajub:·:, 2q de No
vembro de 18i8-Cuuha. 

' (, .... ( ' ... 
quit·ição reqaercm, mas não julg-o neccssario o 
~cto, uma vez que jaravam outras em numero le
gal, além de d nas informantes. · Antes requeiro a 
conclusão do processo, ú bem dos in!cre::ses so
ciaes, de que sou orgiio; V.· S. porém decidil'lÍ. 
como julgar mais neert:1do. ltaj·nbft, 27 de Novem.
bro de 18i8.-0 prometor lJUblico, Jorlqnim Fmn-
c.isco Pc1·eira J uniot. . 

• Pa,·ccer-Os autos est5~ regulares, visto terem 
' ' ::. 

cesso, como condições garantidoras _da verdade, 
que é o fim da justiça em prol da communhiio 
·i\ri ·o-s i• dos di llo:; ' cauu um dos mcm· 
bros que a compõe. 

c Sendo o crime capitul~do na petirão de queixa , Quanto á p:·o\·a ententle u tn·omotoria que ella 
inufiançnvel c gr:~vc,, requeiro por parte da justiça foi totln neg-ntiva do f:~ctn impuLmlo pelo queixoso 
publica que se contmue a formação da culpa, in- nos inuiciados, cuja defesa t\ pntente em todos os 
querindo-se as testemunh:1s urrolndas pelo pr0- actos dn fonnaçào da Clll pa, porque sois testemu
prio queixoso, embora a desistencia deste. nhas do numero e as duns infornwntes que fot·mn 
. • Itnjub<í, ~5 de Novembro de 1878.-0 promotor inquiridas a lls., faliam a favor da innocencin dos 
publico, Joaquim.Francisco Pereira Junior. l querellados. 

a Assim tambem os documentos offerecidoS por 
parte dos in.digitaclos, qnnndo interrog-ados, si.io o 
corol!ario do enthimcma demonstrado. Julgo por sentença a presente desistencia pnra 

que produzn os devidos cffeitos, pagas as castüs 
peló queixoso até o presente.· Deferindo o reque
rimento do [!romotor publico mando que se_ lli'u
siga_ nu inq uiriç~o dus testemunhas, hoje, ao meio 
dia no pnço da camara municip:Jl. 

Petlfão. 

. mm. Sr. Dr. juiz municipni.-Dizem o Dr. 
At<l'eliano ·Moreira l\fnhallüies e outro;; abaixo ;JS
signados, que na queixa conte:~ ellcs offerecidu por: 

·Antonio Francisco de Oliveira, não obstun.te ter 
este desistido, o premotor publico requereu a. con· 
!inunç~o da formnçllo da culpa, em que já foram 
mquen~las seis testemunhns Q:e vista, do numero, 
c duas Informantes, todas :~rroladus pelo _queixoso 
c como os abai"o assignados tenham interesse em 

. • Isto posto, é cnusec(ucnte e nccessari:.1 a impro
cedeucia do snmmario ex vi do art. i<Ui do cotl. 
do proc. (Pimenta Bueno, Appont. Crim. n. 2:3!) 
pag. 1!17; Filangieri, vol. 2. 0 Lit•, 3, cap. 10 e 15 c 
Jllitlel'!nayer, T1-ctt. da ]Jrova, pa(J. !i-2 e 125.) A p_ro-

( • I. .. (. (. -

de 15 de Fevereii·o de 1855 e 18 de Junho de 1861. 
Itnjubü, 27 de Novembro de 18i8.- O promotor 
publico, Joaquim Fmncisco Pereim Junior • 

Sentença elo Dt·. juiz municipál. 

• Vistos e cx:.1minaclos estes nutos, etc. 
• NcÍles o olfondido kntonio Francigco ·de Olivei

ra, queixa-se contra o Dr. Allreliano l\I. Mugalhães, 
Domiciano da Costa 1\Ioreira. Junior, Olympio Au
gusto de Magalhães, Henrique Adeoduto Schumann, 
Gcraldino da S. Campista, 'l\Ia thias Corr<\1. de :Mi-
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randa, Evarislo da Silva CampístnJ José Joaquim 1 uo meretissimo Dr. juiz de direito da comarc~, 
Pereira Serafim, Antonio José do Nascimento, para quem recorro ex-officio, ma forma da lei, 
Candido José Hodrig1tes e José Francisco Pereira desta sentença. Itajubü, 28 de Novembro de 1873. 
de Magalhães, pelas olr(;nsas phvsicas graves que João Vietm da Cunlw. » 
'recebeu na igreja matriz destn • cida_de conforme 

queixas de fs. 
• Considerando que o Dr. Domiciano da Costa 

Moreira Junior dele"'ado de Jolicin nesta cidade 
foi á igri•ja mnlriz, a requisiçiio do 1 o juiz de paz 
desta l)arochia para manter .o tumulto que lit 
existia pol' um grande gTupo de homens armados, 
sem ordem ou requisi~iio legaes, nem mesmo do 
presidente da mesa parocbinl (testemunhns c in-
terrogatorios de 11. ú f1.) : . 

• 
• Consideranào gue o.mc~moDr. Domiciano en-

trou na igreja, e deu-se préviamcnle a crJnhccer 
que ia no caracter de U.elegudo de policia desta ci
dat1c e usou d0. toda a . rndencia tJara manter a 
or em, uo _que foi secundado pelos dennis accu- · 
sados, como ilcou plenamente IJrova~o : 

• Considerando c ue as intenc• - · n 
nunca foram de c?mmetter rl.elictos de natureza 
alguma c antes manter a·ordc•n, o que é dever de 
toda a au~orídado e de tollo o ~id~d.iio prnd~n~e; . 

. l 

t:h:de ~ppatece:n contl":l os :~ccn;;ados da [)rova 
testemunlwl offerccida pelo proprio queixoso e da 
depois sep;uida ex-of!iclo; · 

• Considurando que com :1 desístencia do quei
xnso depois do depoimento de dn:~s testemunhas 
CjUC nbonam o procedimento dos necusados, ficou 
provada a improccclencia e injustiça dr. queixa; 

• Considerando que o mesmo queixoso foi ga
rnntido em _seus direitos, para proseguit s~mp~e 

igTeja mntriz, não são por 9ste responsavcis os 
accusados: . 

• Considernndo, JlOrlnnto, que nem o Dr. Domi-, 
ciano da Costn Mo!'CÍI'<t .Junior, DI'. Aureliano l\1. 
l\Iagnlhiies, José Fmnciseo Pereira de Ma.gnlltãcs; 
Candido .José Roclrigtws, :Mathins Correa de 
:Miranda c Antonio . osü do N:tscímenlo são os 
mandantes {autores do crime pelo CJUal são, nccn
sados) sendo indigitado como mandatario o ül-
timo: . 
· dConsiderando que os accusados Henrique Adea

dato Schumann, José Jouquim P. Sert~fim, Olympio 
Augusto de Magnlhãc:;, Evnristo da S. Cam
l)ista c Geraldina da Silva Campista niio são cnm
plices em f<rce !los autos, necrescendo que· nem a 
queixa_juriuicament~ foi d~1da coutra o nccusad~ 

.. lo'- (. ...,, v 

entrou n&s conclusões ela mesma queixa: 
~Consiqerando, linalmcnte procedentes as razões 

do promotor publico, com ns quaes me conformo, 
pelos s~us fundamentos : 

«Por todus e~tas rnõcs,e pelo m::tis qtw dos nutos 
consta, julg:mdo como julgo improcedente o pro
cedimento omch•t contru os mesmos accustJdos. 

• Vistos ele., etc. Nego provimento ao recurso 
ex-officio c sustento o desptteho de uespronnncia 
~~ ls ) is n s a 1:- " • • • 

leves da culJJabilidade dos réos, não obstante terein 
I sido inquiridas seis testemunhas juradas, das 

quaes duas fornm conduzidas· dellaixo de vura, 
n requerimento dos mesmo-ª réos. E pngue n mu
nicip~ilídado ~~s cugt:ts de Us. em diante. Ita,inbá, 
5 de Dezembro de 1878.-Adolplto Augusto Olinto. • 

Sr. presidente, depois destes documentos, ne
nhum vnlor pódc-se dar ao irriso1·io prote:;to cJUC os 
mens adversarios m~ndal'~nn public:tr no Jor1wl do 
Comme1·cio lle31 de Agosto proximo passado, em que 
o part1 o conserva c o r e lnJ u Ja que so por 1rnsao 
se voderà dizer mantenedor da ordem publica 
(ap~i!;!dos) vci~ desculpar ~ua dc~erção _nns u!timns .. ,, .. .. ,. 

gado que tanto :lámentam não ter soffrido seg-undo 
processo, e isto com a mais impudente inverdilde, 
porqueo dclegntlo ha mais de sete mezesacha-sc 
::msen c aaque. a c1 a c e. ", r. prcs: ente, nM 
occunencias dada:; em llnjubá, um ponto que pro
vado, como se acha, destroe todas as accusaçõcs 
fcitus no Dr. delcg·ado ; é que não só nCinelle grupo 
nrmado estava na ma triz sem requisição legal, e 
nem por ordem a~ mesa pnrochial, conio tambem 
que o delegado não foi praticar os factos de que é 
inj ust::mcn te accusaclo. Além dos documentos já 
poe mim referidos, chamo a attenr,ão do l10nrado 
senador por Minas para a seg-uinte confissão, assig· 

~ . .. . . ... 

sidente ele Minas. 
a Illm. e Exm. Sr.- A mesa parochial desta 

cidnde leva no conhecimento de V. Ex. ue 
tendo sido eleita no dia 7 do corrente, e dado co
meco aos trabalhos eleítoraes no dia :lO, fazendo 
nesse dia a primeira e segnndn chamadas c tendo 
recebido :1.5:3 cednlas nn urnn e não tendo · compa
recidoo partido !iber:tl, lnvrou o euital llarti a. 3;" 
chamada. confiando n guard:t ela uma no oillcial de 
justi1:n uo .i uizo ele p::z José Ferreip de Oliveira â 
ff'IJtâsip/o do seu presidente, e achnndo-sc diversos 
cidadãos mansa e pacificamente guardando a mesma 
urn:1, n um:.. hora da madrugada appureceu o de
legndo de policia Dr. Domicinno da Costn :Moreira 
.Junior. ií frente de uma força policial e outras 
pes$oas armadas em numero de cem mais ou 1m·nos, · 
e cx[wlle o dito oficial e ns. cidadãos que alli se 
acbavnm sem orclem e nem 1·equisüxla do presidente 
da 11wsa, dnndo-se ness.e :.:c to um. grave ferimento 
dado llOr tiro no cidadão Antonio Francisco de Oli-. . . . 

• " ' t (,. o . 

· por falta nbsolu1.:1 de provas e indicias, condemnõ 
a municipnlidadu nns cu~Ltt~, da tlesistcncia dn 
rwei:\a em diante. O escriviio rcwclta estes nutos 
~10 escrivão do jury pára este fazd-os conclusos 1 

vedou o ingresso its pes~oas do l)<~rlilio ~outr~rio, 
nomea!lumante no mes<II"IO Antomo Jose 1\f:JXImo, 
achaado-se todos sob tal pressão, c não podendo 
entrar vot:mte nlgum. officion o presidente da 
mesa ao dclegnd.o de polici<J, que lhe declnr.~8sc ~i 
podiam continuar nos trnhal!ws da eleir:ão e niio 
tendo ohtido resposta até tis 10 horas, deliberou a 
mesa sonJJ"endtl" ([) os trallnlhos _,em vista de t,1es 
occurrcucias, lavrando o competente edital p:~rli
cipnndo. circumstanciudamente aos ministros do 
impcrio e da jns.ti_ça. Ei~ que clll'gn ao nosso · 
conhecimento haverem __ êóucluido a eleição antes 
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2t4 Sessão em :l9 de Setembro de i879. 

Documento. 

c i>. • Testemunha, Vicente Alves Pereira, de 33 
annos, solteiro, natural e morador U.esta cidndc, 
onde vive de ser feitor do capitão Antonio Jo.~é 
Renó, jurada aos l5antos Evangelhos e inquirida 
sobre a qúeixa disse : que estava na igreja matriz 
desta cidade na noite de iO pnra H do corrente, e 
achando-se armado de um pão, em companhia C.e 
outras pessoas, que tambem se achuvam armndas 
}Jara guar~arem a uma e isto o fizeram voluntm·i-

delegado de policia acompanhado dos accusados 
presentes .. ~ de outras pesso:•s que neste acto niio 
se recorda', foram <í igreja e Jogo que entraram, o 
e e~a o e po lCHl cz-.>e con 1ecer como au o

ridaac que e, e J)erguuteu a elle testemunha c a 
todos os seus companheiros {l ordem de que auto
ridade se aclwvam armados, c como elle c outros 
respondcs~em que se achavam armados sem onlem 
legal, o delegado ordenou-lhes que depuzes:;em as 
armas, visto como esta\·am incompetentemente ar
mados, e elle testemunha obedecendo á ordem da 
autoridade depôz a arma com que estava, isto é, um 
cacete, ouvindo-se nesse acto um tiro, quando 
Oliveira resistiu á ordem do delegado, e que o 
otrendeu, sem saber absolut:~mente quem fosse o . 
autor de lal tiro; que quando a autoridade entrou 
na igreja, seguida.dos seus companheiros, não lhes · 
ameaçou e apenas ordenou-lhes, que se retirassem 
ou depuzessem as armas, por que não consentia 
g_ue aq11:elle grupo_ esti_ves~e armado sem ordem . ' 

tem unha sobre um banco uma foice lI. com cal.Jo 
pequeno. . 

• Perguntado si na igreja, fui maltratado pelo de
legado ou pelos que o acorúpnnhavam? respondeu 
que eltc roi bem tratado por todos, pois que ne-

. ' 

" ' guintes verLas: 
• Deixo para se1· applicados ás obras e conser

vação da igrejn mo.triz da ciuadc de lt<ljuuú, 11a 
província de Minas Gernes, Imperio do llra.til, 
20:000;$000. 

• Deixo para melhoramentos c conservação- do 
cemitel'io da mesma cidáde 5:000~, cuj<1s qu<mti:iS 
acima. legadas para a m<~triz · e cemilcrio, seriio 
entregues a quem abaixo menciono p11ra lhes dar 
a app waçao que cu csejo. 

'Deixo a meu mano Constnncio, e na falta delle 
a m~u irmão Aloxanure, 5:000~! com a obrigaçtio 

, 
tamenteiro, o importo dnquelle:' legados e despen
der os ditos legados, debaixo de su:i. administra
ção, afim de serem o mais brc.vc que for possivd 
empregados, cujo pedido tamlJem aqui faço ás 
autoridades brnzilcims para que fa~nm de sua, 
p:trte o que fôr justo }lara o bom emprego do;; 
legados que deixo e de sua prompta execu~ão. • 

O Sn. AunELIANO :MAGALHAEs:- De f<Jcto, Sr. 
presidente, esta quantia foi rccchilla 11esta cêrte, 
em :1.7 de' Mnio de :1.877, por Constancio José Men • 
des, o irmão, em primoiro logar designndo pelo 
testndor, segundo a quitação dada em juizo ao tes
tamentelro commendador Antonio Dins Guimarães. 
o presidente u~ 1\'linns, informado da entrega des· 
sa quantia por oficio do Dr. juiz de direito da 
prov~~doria de cnp_el~as e resíduos da cô~·te,. com-

o • • .. t. 

companheiros, co:no falia a queixa, agarrar ao procedesse üs deligencias legaes, no sentido de ser 
otrendido. · - cumprida a vontade do testador. São passados 

c Perguntado si póde com l'recisão dizer quem dous amws e qnatro mczes, c até cstn data ne
deu o tiro, e si o delegado c seus companheiros f:!S- nlmma providencia on mclhor:nnentos tem re
tavam armados, c quaes ~~s nrmns? Uespondeil ccbido as abr<1s e~pecillcnuas no te~ ta mento. O 
que não póde precis::r quem fosse o autor do tir(l, cid~duo Constando l\lentles tem cm·seu poder c 
bem como-não viu o delegado e seus companheiros gozo essa quantia, fruiuclo pelo menos j11ros in
arma'il.o::;. Disse mais <JUC sabe que parte dos devidos, quando é certo· que aquell:1s obras, j:í. 
companheiros delle testemunha cst<~va amwda, e bem adiant:1das por auxílios da província c do 
com6 as armas estivessem em alguns escondidas, 1 povo, instam pela promptn execução daquellas 
nada )'lóde dizer quanto-á natureza dcllás, sendo J verbas. O directorio creado pelo presidente de 
certo que antes do delegado entrar, viu el!e tes· lllinas e o Dr. provedor U.e llajubá tem feito to-. 
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Sessão em ·19 de Setembm de f879. 245 

dos: os esforços para que aquelle cidadão, sob sua 
administração, empregue o dinheiro nas obras, 
ou reconhecendo a competencia legal do dire
ctorio c do juizo, entregue a importancia datJuel.:.. 
les legados. 

Tudo tem sido balda o, porque, moran o ons
tancio :Mendes no termo de S. Bento do Sapucally
mirim, da. província do S. Paulo, tot!as as precato-. . . 

' primento do seu dever, ficam sem expediente e 
andamento, porque naquelle termo, pouco pro-
curado pelos juizes lettrados, sempre estú em pleno 
exerci cio dtls func~ões de juiz municipal, orphãos 
c provedoria o mesmo Constancio, .corno supplente 
que é. Nem cumpre as precatorws contra n sua 
pessoa ex:. pedidas e nem passa ilquell c:; que em seu 
impedimento devam desp(lchal-as. Tem aquelle 
cidadão nssim impunemente procedido, porque diz 
rue. Jelo ro Jrio testnmento, é exorhi!ante n in-
tcrfcrencia legn da auton n e, no JOl11 cumpri
mento dessas verb::ls. E assim, o honrado juiz pro
vedor de Itajubú tem visto suas prcc:lt(!rias desat-. . .. . . . 

Parec~l'. 

• -No testamento de qüc trata a consulta, se 
dcixnm dous legndos de dinheiro para as obras da 
matriz de It11jn1Jit e llo respectivo cemiterio, que 
yisto, nnturalmcnte se1· catholico, deve ser cousi-

. dcr~do como uma de llendencia della; e o irmão 
do test:H.lor, Constancio e na sua falta o outro 
ümiTo Alexandre, é encarregado de põr em exccu
~~5o a vontade do testador, allministrando as obras. 

· •!.•-Do exposto se segue que·a propriedade dos 
ditos legados pertence á matriz, que como pessoa 
jurídica, capaz dos direitos e dos bens, é Jcgnl
mente representada pelo rcspcct n'o fabriqueiro. 

• (Cavall. Inst. Jur. Can. P. 2.• C:Jp. 36. § 1.0 á 
.• c nosso n·. CIV. rnz. . :~: ap. !J, ns . \C 1g.~ 

~uas, esta propriedade é limitadâ, visto que tem 
o destino especial acima mencionado. 

, • Ao fabriqneiro pois compete requerer o que 
conyier para que a matriz e, cemittlrio rcceb:zm 
este Ir gado de dinheiros c seja convertido cn1 obl'ns-
Jlclo modo determinado no testmnento. , 

• 2."-Do exposto tambcm se segue (!Ue os dilo3 
irmãos do testador, um na falta do outro, são por 
elles constituidos executores desta sua disposição 
tle ult_imn vontade c por tanto tcst<Jmcntciros cs
}Jeciaes para o fim mencionado na verba testamen-

tár;a, recebendo como premio de seu trabalho a 
quantia de cinco contos de réis; ficando sujeitos ás 
oi.Jrigaçõcs que em geral cabem aos testamen
teiros. 

' · • g,_o_A. este juizo cabe pois ex oflicio ou á re-
querimento do fabriqueiro mandar citar o refe-

~ rido test;~menteiro especial irmão do testador para 
vir em prazo breve, mas razoavel, q.ue lhe mar
cará, dar cumprimento á dita verba testamentarin. 

• ~.0-Si o dito testamenteiro nspecial fõr revel 
il citação, deverá o juiz provedor mandar seques· 
trar·lhe os bens, tnntos quantos sejnm necessarios 
para a segurança ~os ly?ados d~ixndos á ~?atriz, 

pecial ú que este perllerú o direito (Ord. L. :1..0 

'l'. 62 * § 12, -14o e 23); passando-se para este fim 
carta precataria executaria, si nccessario fôr. 

·6. 0-Assim mais mandará logo o juiz provedor 
fazer as obras ordenadas na verba testamentaria, 
d:mdo·ns de emprei~ada ~.elo melhor preço que 

. ~ .. 
• Como 110rém existe um directorio das obras da 

·matriz nomeado pelo governo da província e o 
directorio .i<1 celebrou um contrato de empreitada 
sobre as ditas obras, será acertado que o juiz pro
vedor approve este co_ntrato, si o·· julgar digno de 
npprovaçiio e· incumba ao dito directorio de velat· 
sobre sua fiel <:xccução, prestando de tudo contas 
ao juizo da provedoria. 

7. •-Si, . po~·ém .a o dito . test~~ent~iro especi!!l 
(. .t'(. ' ( • '.I~ 

do juiz provedor os contratos de empreitada que 
·forem necessarios para as obras determinadas na 
verba testamcntaria c velnr sobre sna fiel ex.ecu-
ção, prestando afinal contas <le tudo ao mesmo 
juiz. 

8. •-Qu:mto no plal1ú d:~s ditns olms; deve cllc 
ser org:mizndo de accurdo com o vigario, como 
representante do hispo dioces[<no, a quem compe
te a alt:J <lirccçüo e inspecção sobre todos os tem
plos catholicos. 

(Cnvall. cit. § :1.. 0 • circ. de 27 de Abril de i85a 
e Av. de 5 de Novembro de -1858) e com o di
rectorio nomeado pelo governo da província, 
visto este Lambem concorrer pecuniariamente 
par:J as ditas obras. 

· 9.•-Cumpre finalmente obseryarmos que, uo 
caso que o testamenteiro especial se recuse tanto 
a executar a verba testamentaria, como entreg-ar 
as q~anti:Js q_ue para .este ~~ recebeu, na fórma 

• "' .t ' "-' "' L 

criminalmente na fórma do art. 11:7 do cod. 
criminal •. · · 

E' este o meu ·parecer. Rio de Janeiro, 21 de 
Agosto de !878. -Antonio Joaquim Ribas. 

E' tempo, Sr. prcs~dcnlc, deu ar por cumprido 
o dever 4ue me chamou <1 c:;ta tribuna. Creio que 
depois das contestações, que oJTereci ao discurso 
do honrado sen:tdor Ril;~iro da Luz, niugucm 
poderá di:zer com verdade c justiça que as autori
d:.Jdes de Minas sejam conniventes ou responsavcis 
por alguns crimes que alli se têm dado. Ninguem> 
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216 Sessão em '19 de Setembro de 1879. 

}Joder;i dizer tambem ·que o digno preside11te de 1 cupa a attençüo da camara, como creio qucaquasí 
1\Iinas, D1·. l\Ianoel José GomesRabello Horta, tenha ' totalidade dos meus dignos collegas enten
U.dx.ado um só momento de cumprir o seu dever, I dem que seria preferivel, que a iniciativa parti
)JClo que para S. Ex.. e para nós que somos seus cular tomasse a si os :mxilius á lavoura. 
amigos, admiradores do seu severo caracter e cir- - . . 
cum:;·ec ;:to ·amais 0 Jaiz dirá ue S. E:c ci- OSn.BuLCAOEOUTnosSns.DEPUTADos.-Apmado. 
dadão tão conllecido e respeitado, esteve em j O Sn. BuARQUE DE IIIAcEoo:-Masdiante do Jacto, 
cGacção para esquecel' a sua missão, na moralisada diante da cxpcriencia, me parece que nada mais 
c digna administraç~o que tem reito, co.m applauso ha n fner neste terreno. · -

. • assnn, que o conse 10 que o 1gno epu a o 
(llluitos apoiados da deputapiio mineircL) nos deu de doutrinar. os ct1pitalista~, ~fim de con-
. . . vcncel-os de que esta no sett propno mtcrcssc au-

l!J- o. d1s~e um notav~l parl<1men.t.ar, que o pn- xilhn· a luvoura
3 

esse eonsellw, quando fosse por nús 
merro msllncto .do p~rttd~ que sahe do poder_ c quer I acccito seria sem resultado. 
a elle logo slll.J1r, c,mfelJzmente para a naçao, eu- r:- ' • " • , ·.. . • • 
fraquecer o principio c o prestigio da autoridade ~'10 ha ptupaoanda mais nc~tva n~m m~ts cuu-. 
? que _portanto ao partido, .fJUC governa, corre 0 st":1te ~o qtrc ~ ~ue se tem f~1:o d,urante h~a,nn,?.::; 
unperwso dever de . ter. a liberdade de todos por p:n ~ ,ra~cr. do 1 c, ul~mcn.to .d~; 3 ~e Junho de i8.~;!· 
!Jase c por moral a JUS'.Iça, com este programma, .SO}H?. ~oet~dade~ 0~ c~~dito real, uma c!ea\/,10 

· · , , · · · m s • n c c rovcito pratlC<1, mas ncnhu,n resultado temos colll!llo. 
nlg·um tira o paiz nas accusaçues infundadas c in
justas aos deposit::~rios da ::1 u toridade publica 
(apo{adps) que cumprindo o seu _deve~ c re~peit::~ndo 

. s :s ' !Sd.L ..... ' (. o l 

confhm~a llo governo, assim como este tem sido do 
sinc~ro apoio q!Ie llw prestnmos .nesta ~::~ma.ra. 
I' J •" " • } ''J "~1 do 

por muitos Srs. dezJutados .) 
'.:\, Continúa a 3." discussão sobre am:.ilios á I a

voura. 
Vem a mesa, é lido, :~poiado c entra conjunta

mente na dis~ussão a seguinte 

E:1IEND"\. 

Acrescente-se : 
Em J,linas Gcl'aes,com um capital não excedente 

a 3 . 000: 000;~000. 
Em i9 <lc Setembro de 1879.- Cesatio .. Alvim. 

- Affonso Pe1ina. 

OSr.Buarque (le 1\lacedo::-Sr. pre
sidente, o discurso proferido na scss5o lr::m::acta 
pelo nobre ministro de estrangeiros, dispensar
mc-hia talvez lle voltar á tribuna si não fosse um 
dever tle cortezia rcspontlcr aos nobres deputados 
que se occupanun na. :3.• discussüo com o projecLo 
relativo aos auxílios á lavoura. 

Digo, que dispensat·· me-h i<~ de voltar á tribun:J, 
por que jú estando o projecto aceito, em duns 
discussões,. peln m:rioria da C<Jmar:1, c recebendo, 
com a pa avra o no re mmis ro, o apoio " 
veruo, poderia eu deixar de adduzir novas consi
der::~ções 11ara sustent:tl-o. 

.·O nobre deput.1do pelo :Maranhão, ·o illustr::~do 
Sr. Fabio dos Reis, que encetou esta terceira dis
c-ussão, tmtendeu que, hr!tn. longe de vot:~rmos uma 
lei concedendo auxílios tJirecto-s :i lavoura. deveria· 
mos, úe llrefcrcncia, pt;omoYer a iniciatÍY:l parti· 
cular; e neste t~rreno fez considcraçuc;; muito 
criteriosas, muito aceit-a.vçis, mas pouco prnticas. 

Não careço, Sr .. presidente, clemonstrur, que 
tanto o humilde orador que neste momento oc-

' até hoje: ~ Não temos garantias sufficientes, · c 
poi'L<tnto não nos empenhamos em semelhante com
mettimento. » 

O nobre àeputauo acrescentou, que tinha tanto 
mais razão no conselho comque nos honrava,qu:mto 
os factos, diz S. Ex., tem revelad.o ultimamente pos~ 
suinuos ca[JÍL<le:5 disponíveis no paiz; c para provai-o 
trouxe· nos como um grande exemplo o governo ha
ver contr<lhido, em pequeno periodo de intcrvallo, 
emprestimos no vnlor de 90.000:000~000. 

Senhores, õ possível r1ue no pniz haja c::1pitacs 
para as instituiçucs de credito real, e nós mesmos 
vawos, em ultimo caso, tentar uma expel'icnci:J ; 
mas o acto a que se soccotre o no )l'C eput;l o 
n5o prova isso. 

Sr. presid_cnte, ha um.u distincção c;1pital :t fazer 
l. (. ' c. 

deputado. 
Quando, senhores, n{rs, partidarios do 11rojecto, 

entendemos ou SUSlleilamos que no paiz não lta 
capitacs sufficientes para a fundaÇ<iu de estabeleci· 
mentos desta ordem, não queremos dizct que não 
fosse possível <llcançar a somma de 40,000:000$ 
que é o capital do banco de credito real que se 
projccla; mas a c:nnara sabe perfeitamente, que 
além dos 1,0,000:000~ que servem do fun.do no 
banco. ha operaoões a realizar e que Lraduz~m 
exactamente capitacs disponíveis na importa.ncia. 
de 4,00,000:000;5. 

Para que o nobre dcputa:lo pelo Maranhão liü· 
<lesse sustentar que havia necessariamente no paiz 
capiLaes sullicientes para csL<lbelecimentos desta 
ordem organizauos pelo plano da lei de 6 de No-

_} . .. ,.. ... ; . .... ' " . ~ . -~ ~ 
que possui mos com certeza economias ou capitacs 
jisponiveis para empregarmos 6:00,000:000$ em 
lcttras llypothecarias. · 

Foi-JlOr isso que nesta cnmara e no senaçl.o se 
disse que n prcsnmpr~o é que no paiz nfto e:--istcm 
capitacs; c qne somente no c:1so da teutaLJva :.-:e 
mallogT;tr na Europa, é que, na fali.:\ (lc ouLI·o rc~ 
curso, tratarimnos de cst:tbelecer bancos <lc credito 
real com capitacs nacionacs ou nntcs com a cmissi10 
de !ettr;ls bypothecarias .no lmperio, o . que ali~ts 
não exclue e antes admttte tambom a 1mporta~~ao 
de eapitaes estrangeiros. 
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Sessão em ·19 ele Setembro de 187U. 
---· 

2i7 

N<io ó porque teuhamos a certeza de encontrar 
os capitaes no Impcrio; mas para fazermos o LlUe 
for possível. . 

Senhores, não é tambcm verdadeira a propo"" 
siç<io do nobre deputado, quando nos disse qne 

r • • 

Si o nobre deput3do entende simplesmente por 
capitnes tudo quanto póde·servir nas transacções, 
nas troe~s talvez S. Ex. tenha razão · mas Ra 
hypothcse de que se trata a expressão capittles quer 
dizer n.umerario, qJleT dizer somm.a sufficiente 
para fllnd<lÇâo c maneJO do cstahelecnnento desta 
ordem; neste caso, senh01:es, o pdncil)iO não é, 
nem nunca foi verdadoiro. 

Si assim fos~e, a consequen.cia seria que nenhum 
povo teria necessidade de importar C:Jpitaes de um 
paiz para outro; e a este re:::peito o Braz i! é urn 
exemplo viYo c contmrio á proposição do nohrc 
uepntado, porque desde a nossa emancipação, e 
por ncc.essi 'a o, nao e1 1 ei o s não impor 
capitaes europeus, com o que muito temos lucra· 
do; o q~e n:uito te~n contribuído para fomentur a 

entre o mutuario e o cnpitalista, e as variações do 
mercado. 

~ E' preciso niio esquecer, disse o Sr. JossC<lu, 
que o banco territorial não I! senão um intermc
diat·io entre os capit:ilistns e os lH'Opl·ict:J!'ios. Pa1'n 
emprestar a. estes nos termos da lei, é preciso oiJter 
dal(llülles melhores condiçõet; .•. o b:mco 11iío tem 
o poder de domim1r os acontecimentos, as crises 
politicas ou financeiras que elov:mJ o juro do 
úinl1ciro ... como pois, obrigar o banco, que est<i 
sujeito ás cota~:ões do mercado, a nwnter de 
um modo permanente a mesnw taxa de juro para 
os seus emprestimos '? • 

A esta consideracuo ncresceutou o Sr. Josseau 
(contin.úa a ler): • 

~O em H'estimo em títulos deve ser o ob"eclivo 
d0 toda instiLnit•iio de credito real que se funda ... 
Deve-se pre\'Or a época CD,l_ que se deve realizar os 
cmprcstimos em letúts hypothecarias ; neste caso, 
pttra que servirá o limite do juro reclamado do 
mutuante? ... • 

D'ahi concluíram, tanto o conselho de Est3do 
como o n~bre dci)Utado pelo I\!aranhão, que o Sr. 
~ossNm ni'io tinha comprehendido o plano da lei. 
Houve nisto injustiça. . · 

Da exposição do Sr. Josscau nesta parte so se 
d~ve c&lchlir, que ess·~ eminente jurisconsulto 

A.. 28.-TOllO V • 

apenas disse ao governo, que época poderia vir 
em que as letras hypothecarias, tendo adquirido 
um certo credito, serviriam para pagar dírecta
mente os emprestimos. 

Isto ~ muito diver~o do que diz~r que desde já 
. 

O Sr. Josseau fallou em um futuro, que necessa
riamente chegará, isto é, nós havemos de mai"s 
tarde U""ar directamente com as letra.s h ' othe-
carias. 

Nesta parte a lei de 6 de Novembro de :1.875, serit 
provavelmente modificada dentro de alguns annos; 
não o será actualmento, nem em proximo prazo, 
mas sel-o-llil mais tarde, porqüe, como bem diz o 
nobre deputado pela Bahia, o pagamento dos eiDr 
p1·c:c:timos em letras hypothecarias é um desfde1:a
tum a que necessariamente havemos de attmg1r. 

Portanto não se póde concluir, que o Sr. Josseau 
i"norusse o )!uno da lei de 6 de Novemb1·o de :1.875; 
elle fallou e uma época que arn a e remota. 

Quanto á commissão, estipulando o limite de 
8 °[0 não podi~, Sr. pres!dPnte, por fórm2 alguma 
00 

A lei, é certo, limita os juros a 7 °[o; mas os .../ 
capitalistas exigiram que se acabasse com esse li-

. 7 • \ ., 
) ~ ... .. o ' • ... 

sabe, que mesmo em França onde ha taxa official, 
onde ha uma limitaçiío, hoje é uma das grandes 
questões, debatidas nos círculos financeiros, aca • 
bar inteiramente com a lei de :1.807, que fixa o 
juro normal, e que é a unica fJUe ainda prende o 
Credit Foncie1· nos seus emprestimos. 

A commissão não aceitou o alvitre proposte pelo 
Sr. Josseau; indicou como maximo o juro de !) •r o; 
mas o nobre depLtlado pelo Maranhão, apezar c~o 

J • ·i o cscl re id entendeu ue isto c uena 
dizer que se tel'ia de emprest<Jr necessariamente 
a 8 °[o e pelo espaço ue tempo de duração do 
banco, isto é, 99 <1nnos. 

en ores, eu acre tto que o no Jre e.pu a o nao 
prestou l!astanlc atlenção ao mech:mismo segundo 
o qual se rcalisam operu~.ões desta IJUlureza. 

O facto de se fixar um . limite maximo não quer 
dizer que esse limite seja aquelle segundo o €JUal 
se terão de fazer os emprestimos. · 

SI'. pt·csidcnte, o banco de credito real não é 
srniío, como jtt se tem dito muitas vezes, o inter
mediaria entre o C[lpilnlista c o proprictario qne 
contrahe o omprestimo. 

Portanto, o banco sujeita~sc ás variações do 
mercado ; embora o maximo dos juros seja de 8 "!. 
elle pótle não obstante, pela \lbnndancia do.s ca
pitaes, fazer uma emissão a 2, 11 ou 5°[o de JUros. 

As letras hypothecarias são emittidas por se
ries, vurium conforme as condições do mercado. 

3 ou 4: "!o, st' ha 11 hn 11dnncia de capitaes de fórma, 
que elle possa ai.: •. uçar dinheiro por essa taxa, em
bora. o maximo do juro seja de 8, el~e faz essa 
emissão pelo pr'lço do mercado, o assim proc~
dendo é claro que, conservando a mesma rqlaçuo 
já cstal.Jelecitta. na lei, elle ta mbem podera em-
prestar ao lavr:.~dor a 11, 5, ou 6 "I o. . 

Ha uma garantia de juro nlém da qual não se 
póde ir; mas não se segue que se· tenha absoluta
mente de fazer todas as emissões pelo padrão dessa 
garantia. 
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~ts Sessão em 19 de Setembro de 1.879. 

da garantia ?e ? nino Estado nada mais tem que i da gar;mlia do Estado: o 

pagar ao capttahstu; ~iv_irjo, Sr. prr:sidente, da opinião.:. que aqui 

p~ra se dize~·, que o btmco t~rá ·necessarinmcnte de amortização lenta e o juro baixo são d~us grandes 
· emvrestar por essa taxa, e Isto em gg annos ! males. 

O nobre deputado cons!dt>r~u que era um onus · S. Ex. entende que n amortiz_açiio lenta é um 
pesadíssimo. para o propnctarw ler de J?ag-ar 8 )• I mal por:que faz pezn.r ~obre. as ger:1çucs. futuras 
por um perJOdo de <JO a GO annos; mas S. Ex. 11<~0 J empreslimos, que· haVIam sido contrah1dos p·ela 
attendeu a que, cbda n hypothese de que se geraç~o presente ; e que o juro baxo tarnbem é 
tivessem de f;~z~r os cmpresti~1os pelo maximo um nwl porque provoca a delapidação. 
Jl~az~ fixado, t1~ha o _mu_tu.arJO a. seu f~v~t~ o Além d~ circumstancia, que ea h a pouco referi, 
d:rei\0 _de ~ag:ll a, su.1 ~m~a P~I' ::mtccip,.ç ... o. 

1 
c~ c se poder pagar por_ antecipaç~ão, facto este que 

"- to. (. ~(. ... (o"-

Niío se segue. que o empreslimo,.contrahiclo por debito que ella propria contrahiu; além desta cir-
60 annos, tenha neces~ariamentc de durar este cumstancia, admittindo mesmo que as ger:J{'ues 

razo. Si as condi ues forem tacs ue o )ro rie- futuras tenham de 1<1""31' o dr·bito contrahiuo 1cl 
tnrio não tenha mr1o:> e fazer pngamentos por presente, não é menos verdade, que aquellas 
:mtecipa~ão, elle irá satisfnzcndo a~ suas :::nnui- recebem uma propriedade .beneficiada, eni eondi
dadcs, que .seriio modicns em relaçiio ao prazo ções Ilwis prosperas, uma propriedade produ?.indo 

o o ,., ,., • • • .. o o o o 

Eu jú mostrei, que si o cmprcsrimo J)Óde em 
a}g'UJlS caso' SCI' de 8 °[0 , a VCl'ànrle Ó que na 
m:iior parte dos casos elle effectuar·se-ha }Jor l<lxa 
inferior. · 

Porlnnto e~te lacro niío se póde realizm·; mas 
:tdmillindo que St!j;l me~mo de 36 ou de 2ü 0

[.,, o 
nolm dcpnlndo consit.IC\ra lucro ell'ectivo ou diYi-. 
dendo <~~IUillo qne não é sen1o o re::ultado das 
opCI'nçücs, e que tem destinos divcrs.os. E' rcnl
mento com e:;ta somma de vant;1gens, c com todns 
e~sa~ g<trantins que o estabelecimento tem, que o 
Estmlo se j ulgH devida mente seguro, pura não 

· pllgar a sua gar:llltia de juro. 
Desta porcentagem tem de sahir todas as despczas 

de administração que não são pagas pela quota 
f .. :_ ':"' •. .. 4 o ; 

-. -. I (. I • 0 l • l-' " 

feitamente indifTercute, sinão ag'radavel, que me 
ueixnssem sobrecarregado com uma diyida qunl
quer, corntnnto que me déssl'm uma propried:1dc 
com vnntagens taes que eu pudesse nüo só pagar 
essa dividn, como auferir lucros. . . 

O nobre depúlado argumentou com as excepçues, 
com os :dJUsos, dizendo que essa divida conr.ra
hidn podia ser destinada a delapiuaçues, a esb:m
jamentos. A _id_én, o principio é cst~: quem con-

' a sua proprieCade agrícola e dar-lhe tal desenvul-
vimento que dclia venha a auferir vantagens que 
nté enlüo niio tinha . 

. Póde-se mesmo contrahir uma divida hypothe
caria para comprar um:1 propriedade agricolll. A 
cam:rrn sabe perfeitamente. que é este um llos 

·grandes resultados que se ésperam de estahcleci
men tos desta ordem; é cxactamente desem'ol ver, 
estimular o desejo de cada um se fazer agricultor. 
Até ·hoje, em geral, ha uma certa ~·epugnancia em 
se _ser agricultor pela fnlw de mcws; mas todas 
a~ vezes que um inuividno puder contral~ir um 
emprestimo, hvpothecancto a mesma propncdade 
que eompr:ú·, ·por certo que, tendo actividadc e 
desejos de trabalhar, ha de colher resultado. 

Dahi resaltará que o que hoje não tem valor, 
amanhã tcl·o-hn consideravel ; e é o que ]Ia t.le 
acontecer con1. n nos~a propriedade agrícola. Logo 
que houver racilid:tde lle capitnes, Jogo f]Ue cada 

.. • .. , 11 .. n ~ .... • ,o '" o 

~ " ~. ' I") ... ' 

por certo que a propriedudc agrícola tcrú muito 
maior vnlor do que tem tido nté hoje. Portr.nto, 
Se. pl'csidente, :ts gerações futurtt::>, quando tcuham 
de pagar a divida da ger:u;ão prvscn ti', t:un.IJl!-111 

. rPcei.lern uma somma comideravcl de IJenciicws 
das ger:1~ucs )JOr IJ.ucm re~poBt1cm. 

fundo de reserv:1, que nestes cstaLelecimcntos 
costuma ser considcravel quasi sempre de 20 "/n; 
o pagnmeuto de todos os prejuízo~ que porvenlur~ 
se tenlwm de .dar,e tantos outro!; encar~os; e SI 
fosse renl que os estal~clccimcntos rlést~ ordem dão 
um lucro. liquido de 20, 26 on 36 °/u, como disse o 
nobre deput~tdo, creio que não haYerb quem n~o 
quizcsse empregar os seus capilues em semeliwnles 
cstabcle:.:imentos. 

O jn!'o modico, senhores, est:i idéa de qncojuro 
ll10UiCO fJI'OVflC:il õl uel:-~pidação, d;Í Jognr :l ('!'IJ:lnja
mcn\os, é uma it.lb: jú hoje itl)nlll1on11dn; Nós niio 

Si esse lucro é falJuloso; por que rnzã'o é prc- podcnws argumentar cem ~lmso:; desta naturcz:1. 
~so ~inda que venha a g::~rautia de juns de 5 ''Tn 

1 
Em g·eral 11 m:1ior gar:1ntia que têm os estabeleci~ 

i1~1ra ~e crearem esses cstniJelecimontos ?· meu tos de credito real é o emprego reproductivo dó 
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capital, e esse emprego depende essencialmente 
do "ráu de instruccão que tem o lavrador. 
Qua:fto mais instruido for este, mclhor·se com
penetr:lrá da necessidade que tem de empregm· o 
capital, que tomou cmpr~~stado, nos melhoramentos 

a 1 E' n ess riamente ha de acon-
tecer, porque não havemos de f<1zer excepçãoá 
re"ra. Si um ou outro lavrador menos zeloso dos 
seus JlrOp!ÍOS i!lteres~es. pedir emprestado. para 

' '- o ' · ·o ~ • 
pelo menGs um<~ parte consideravel desse capitnl 
emprestado será empregado em melhoramentos 
da lavoura. Como pois dizer-se, só por um abuso, 
por h~ver um OI:! outro q~10 t9me emprestado para 
esbanjar, que o JUro modtco e um mal "l -

O juro barato será um mal para essa pequen~ 
fracção mas é um grande bem para a massa quas1 
total dos 1avradores; e só por meio do juro barato 
poderão os lavrndores benenciar a sua propri~tla~e 

• - )I .. .. 

"' tuições desta. natureza .. 
Assim, senhores, a proposil1_t1o de que .a amo!·ti-

. r;"' . "' -
mente inaceitavel. Nem ha meio nenhum de por 
outra fórma termos lJancos de credito real. 

Podem fundar bancos de ual uer outra natu-
reza mas todos de cre ito commercta ; mstltm
cões' de credito real tento por base do emprestimo 
Ó immovel :FUrai, ·s6 com amortização lenta e juro 
modico. 

TL·vtando deste assumpto, o nobre deputado citou 
umas palavras do Sr. Garnier. . 

Senhores, é certo que em uma dessas palestras 
que costuma haver nas reuniões da sociedade dos 
econvmistas em Paris foi dada, de momento, para 
thcma da discussão do dia a c uestiio ue cxacta-
mente se debate ngora mesmo em França- • por 
que meios se póde auxiliar o estabelecnnento do 
credito agrícola '?• · 

• u c evo tzer que em • ranç;a nao se ra a ~gora 
proprinmen te de credito real, porque este, n:to ha 
mais duas opiniõe~, eslá perreitamente f~?-ndado; 
trata-se sim do que gernlme~lte se denonu:w cJ·~
dito agrícola, que não é mais do que o propr10 
credito pessoal. 
· D'abi é que tem result~do todos esses emba
rar.os ; pelo facto de ser credito pessoal não se 
te1i1 com a instituição do credito agricola prestado 
á lav-our~ os bcnc1icios que se· esperavam, soiJre
tudo porque se· exige para garantir esse credito 
um intermediaria. E' essa ~ quesliío que se tem 

, debatido muito em França c de que ainda agora 
s~ occupa o ministro da agricultura daqnella 
republica, tratando dos meios porque o Estado 
póde intervir nesse assumpto. 

Discutindo essa uest~o na Sociedade dos Eco-
nonüstas, o r. Garnier isse com efleito, tratan o 
do credito agrícola, que em rigor só havia u~n 
credito, isto é, que o credito. agri~t<J~a era o prop:w 
credito pessonl ou comme:--ctãL F OL neste scntHlo 
que elle se expressou. Os meus nobres C?llegns 
podem achar a verd~1de à o que <lCaho d ~ dtzcr no 
numero do Jornal dos Ecmwmi.çtas do mez de 

- Julho, na parte rclativ~ á reunião da socie
dade. 

Mns quando as5im não fôsse, quando este Üão 
fü~~r. o pcn~amon to do Sr. Garnier, eu creio que a 
dislincção é tr.o I><~ I pavel entre credito commer-

cial c credito real propriamente dito, que não ha 
necessidadç de vollarmos mais a esta questão. 

O nol>re deputado, querendo mostrar quo:nós 
não lJrei:isavamos do auxílios do Estndo para o c:e
dito real,trouxe um exemplo do banco dol\fnr:mhao, . ' 

contra o noiJre deputado. Pois quem toma 
100: 000;$ a juro, ainda mesmo na h ypothese que 
o nobre deputado figurou de que o individuo deva 
possuir :300:000;5, quem f~z um emprestimo na
quell~s condi,~ões não está oberado com uma 
gl'nnde divida; não contra h e uma divida de difficil 
amortizaeão ? Por certo; tilnto mais que pelo prin
cipio legá! o valor do immovel niJo devia exceder 
a 200:000$000. 

Diz o nobre de utado: este individuo necessaria-
mcn te terá uma renda correspondente a 10: 000;) ; 
mas nesta hypothese terá de dur toda a sua renda 
para a~wrth;an:t divida. Em !:Jes ~ondições um es-

flcio real á lavoura, não resolve o problema do 
credito real. 

"' _nobre deputado, tirados da instituição que tem 
sido invocada como modelo-a sec0iio de credito 
hvpothecario do banco do Maranhão-mostram 
qúe temos necessidade de estabelecimentos que 
emprestem a longo prazo e a juro modico. 

Dissco nobre deputado que estes es!.~llelecimen
to só foram auxiliados pelos governos no tempo do 
feudalismo. :Niio é verdadeira esta asseveraçiio. 

. Citei no nobre dt:I?Ulado a propria Fran~~a~ quo 
' . 

iO.OOO,OOO de francos, e isto succedeu em iS52. _ 
Niio ficou nisto: concedeu ainda g:mmti:i de ju-

ros d · " · · ·1 · · ~~ · · · · 
f:umo exemplo de' auxílios directos nestes ui Limos 
tempos, citarei a propria Inglaten·a, q~e já in
voquei c fui conte~tado; c que subvenct~np_u em 
:l.8!!2 ou 18M, a lavoara com duzentos mllhucs, de 
francos· tudo isto não é do tempo do feudalismo, 
e o fact~ é tão verdatleiro que lambem foi invocado 
no seu a do pelo Sr. Visconde i! o Hio Branco. 

Os 1Jancos do Est:~do, como instituiçiio de cre
dito reul c os de curso forç;tdo, que silo mais vivos 
exem pios do que os auxiliados, não são obra do 
feudalismo. 

Observarei ainda, que em toda a parte onde a 
lavoura tein necessidade de subsidio do Estado, ~ 
este não se faz esperar, vem em seu soccorro. 

-Si ha necessidade do auxilies á lavour<í não po- · 
demos proceder por fórma diversa; si não lw, eu 
.. • • • • (. • "t. .. , .. -

puramênte de occasião. 
O que os factos. moslr:tm é que h a _neccssi~ade 

desses nm:ilios, e nós não pod~mos fazer ~11:JIS do 
que imit:1r os poíros qae, em c1rcumstanc!:l.s pe~
feitmnente idcnticas <is nossas. deram auxtlJOs dt
rcctos á Iavour:1 (~lpoiaclos). · 

Foram estas ns observações feitas pelo nobre 
deput::~do pelo Maranhão, a quem tep.ho respon
dido. 

S. E:c em uma parte do seu discurso deu-m~ 
um couselbo, para que_ eu, em vez de susteutur 
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este projecto, fizesse propagan_da _em Pernamb_uco, 1 . O Sn. 1\IoNTE:-:-Desejav.a evitar ~uvidas: o pr~-
convidando os meus comp.rovmcwno. s a segUir.em 

1 

jecto. manda :1pp!Icar a ler de 1875 no qnc fosse 
o caminho da iniciativa particular, couvencen· . appl1Cavel. 
do-os de. que elles tGm em si~ recur:;~s I-~roprios o sn.. 13uAil.C\UE EE MACEDO :-0 nobre deputado 
para auxiliar a sua .lavo~ra. Eu accmtana b~a- observou que~a província <lo Rio Grande do Sul 
mente o conselho, .SI daht resultasse alg~m ,P; o- ~ ' .. - · . 

• ' I. .. ::) ;' 

niio aceitariam a minha. propaganda, e me respon
deriam com os mesmos argumentos de que me 
estou servindo com exbtencia. dos f;lD\os ue 
todos observamos c com n certeza mais que. 
manifesta de que ~lles não têm economias suffid· 
entes para fundarem estabelecimentos desta natu· 
reza (Apoiados). 

Precisamos, senhores, esta é a verdade, que o 
Estt~do vtí em soccorro da lavoura. 

·O Sn. l\IAIJEDO:- Por que vai em soccorr~ de 
si proprio. 

o Sn. BUA:RQUE DE MACEDO: - o nobre ueputado 
por erg1pe, que 10ntem se occ.upou p _ wn~e
mente do :..ssurnpto, perguntou a commis=><IO SI o 
art. 2. o do projecto substitutivo, que cstabdece a . . . . ' ' - ... 
uejulgar o goverRo conveniente, a fundação de 
um só banco pura todo o Imperio. 

Sr. presidente, c n:mdo se tratou de ;~do )t:lr a 
et e 6 e Novembro de 1875, o pensamento foi de S. Paulo a iO.OOO:OOO;SOOO 

. crear um uni co estabelecimento com caixas filiaes ; Hio Grande. 
mas a iuéa que então l)revaleceu, com relação :.ís 
neccssid::tdes do paiz, niio é a mesn~a que hoje se 
aconselha no art. 2. 0 do substitutiVO. O pensa
mento deste artigo é que em cada uma das c:ircuns· 
cripçlíes provinciaes haja um banco espccral, sem 
relaeões com a caixa matriz. 
N~ art. 2.0 , pois, não está compre!Jendida a idéa 

de um unico banco, com faculdade de crenr caixas 
1 • • nii c iser que s . eva un ar 
desde logo todos que a.hi se acham indicados. 

O Sn. :l\IONTE: -1\fas revoga a lei de !.875. 

0 SR. J3UAHQUE DE MACEDO :-A lei de 1875 está 
feita [lara um estabelecimento unico com caixas 
fili:Jes, não ligura a hypothese da emissão de 
letrns hy[)Othecada.s no lmperio. 

Devo dizer corn toda franqueza- a commissão 
:1cceitou este alvitre porque entendeu que esw 
idéa é mais praticn; á yi;;ta das condições topo
g-raphicas do nosso paiz, das longas distantias e 
das condições das propriedades ruraes, cada cir
cumscripção agt·icola deve ter o seu banco 
(Apoiados). 

Si cstivessemos em um paiz pouco extenso, de 
communica~~ões, rapida.s onde fosse f<-~cil o exame 
do valor de cada propriedade agrícola ; si nuo es· 
tivessemos em um paiz onde cada uma das nossas 
províncias póde constituir um E~tado, poderia pre· 
valecer a idéa contraria; mas na twpothes~t em que 
nos a.c wmos,temos ma1s con I rança nos nmcos Iocne:; 
do que em uma eaixn matriz ramificnndo-sc em 
caixas filiaes .·O peusamen to do nrt.. 2." é a Cl'ea~,;i'io 
de bancos regionacs independentes. 
· O SR. MoNTE dá um aparte. 
O Sn. BuARQUE DB AfACEDO:-l\Ias tudo C::>ltl su

jeito á emissão de letras hypothecarias no esll~an-. 
geiro. Ha entre a lei de 18,5 e o nrt. 2. o esta diffe· 
renç-a capital : a lei trata da emissiio de letras hy • 
pothccarias no estrangeiro; o art. 2·o trata de letras · 
Iiypothecarias emittidas no lmperio. 

O f'n. l\IoNTE dá unutjJarte. 
O Su. DuAnQUE DE MAcEoo:- Vou agora. tratar 

dtslo ; é a nota Cl ue segue. 
A emenda dÓ nobre deputado refel'e-se a esta 

nota que aqui lenho:- • deixar :10 governo 0 ar
JJitrio na distrilmit_:ão, escolher as províncias u 
marcar as circunscri )cões. • 

Eu não sou suspeito, porque a camal'a sabe quo 
sou ~nni~o do gorcrno ; tenho a mais plena, a 
mais completa confi:mça no actual gabinete; mas 
o uo re eputu o sa e que a uma certa gara.n · 
titl ... 

O Sn. BuLcÃo:- Toda a garantia. 
· O Stl. BuAnQUE DE MACEDO:- ... uma certa 
segUI'ança em que medidas desta. natureza sejam 
votadt1s oelns c~1maras. Nestas estiio os represen
tantes da nação : cada um sabe quaes são as ne
cessidades de sua província t.üo bem GU melhor dG 
que o governo. 

O Sn. BuLcio:- Ap-oiado. 
O Sn. BUARQUE DE i\lACEDO : - O pensamento da 

com missão foi escolher os grandes centros de pro· 
ducção. 

O Sn. BuLcÃo :-Apoiado; escolh<!u muito bem. 

escoÍhe~ l\I;ranh~o, I>emambnco, Bahi~t, llio de 
J:meíro, c S. P;mlo ·agora com a cmeuu:1 que 
propoz. ~ 

rf-goyerno tertí a seu c:H·go f:tzcr a limitação de 
cada uma das regiões. l\lns, Sr. presidente, ter o 
g-oyerno o arbítrio de designar a província que 
dcv0 ter IJ:mco hypotllecario, eu confesso a V. 
Ex. que, apezar da ·minha immensa confiança no 
governo, profiro que o poder leg-islativo o faça. 

E não creio, senhores, que haja outros· centros ; 
porque, é preciso attender, a escôlha do centro 
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Sessão em 19 de Setembro de '1879. 

prod~ctor tem ainda uma outra importancia, que é 
immensa: vee a provincia qne se acha em condi
ções de receber a emissão das letras hypothecarias. 
Confesso que, quando a commissão redigiuo pro
jecto, a unica duvida que tinha era a respeito da 

rovincia de S. Paulo c ue tem o-rande movimcnt 
a commissão acredit:\va que essa província en
contraria todos os recursos na circumscripção do 
H.io de. J~neiro .. Ilr?s agora, desde que se attendeu 

. ' ( 

circunscripção aparte, não vejo que outras pro-· 
vincias possam exigir um banco hypothecario espe
cial. Isto sem prej uizo da idéa; porque póde-se 
estabelecer um banco de credito r.enl em cada uma 
das provincias; mas não é bastante esta conside
rar-ão : póde um banco ll.char-se em taes condicões 
qu·e não possa prosperar, póde acontecer qri'e a 
emissão das letras hypothecarias não se faça ahi 
em condições vantajosas, e,. portanto, não dar o 

~' , ·~ . -
.subdividirmos os bancos de tal fórma, que fique 
prejudicada a idéa capital. 

Por conse uencia a commissão não aceita a idéa 
de se deixar a distribuição ou collocação dos bnncos 
ao arbítrio do governo. _ 

O go.verno mésmo não pediu para si tal arbítrio. 
... on ormou-se m eiramen e com o IJensamen o n 
commissão. 

Parece-me preferível, <:(Ue a camnra mesmo vote 
quaes são os centros de cada um desses bancos re
gionaes. 

O Sn. ButcÃo :-Apoiado; nada de arbítrio. 
O SR. BuAnQuE DE ~!ACEDO:- O nobre deputado 

occupou-se de muitas outras questões interessantes, 
e principalmente pediu que se g:u·antisse :1 nmor-
iz ã · , i n s 1 n o cen raes. 

V. Éx., Sr. presidente, faça-me o J'a\"Or de mandar 
n emenda sobre cngenl10s centraes (E' sati.~{eito). 

t'. pr i , o no Jre e pu a o propoe na sua 
emenda que, além da garantia de juros que o Es
ta do concede :ws capitaes empregttdos nos engenhos 
centraes, tome tambem a si gar:mtir a amortização 
desses capitnes. E' possível que a idéa v~nha a 
facilitar ainda mais o levantamento de capitaes ... 

'·O Sn. MoNTE:- E' o unico meio de facilitar. 
O Sn. BuAUQUE DE MACEDO: - ... mas a com

.missão, considerando que esta idéa é estranha ao 
assq_mpto de que ora nos occupnmós, não póde 
tomar a si a responsabilidade de aceitar seme
lhante medida. 

O Sn. 1\IONTE:- Não é e~tranha, porque trata
mos dos meios de fazer exequivel a lei ·de 6 de 
Novembro de :1.875 e justamente os auxílios a-os 
engenhos centraes estão incluidos nessa lei 
comnnssao cogttou -e tornar exequivel a lei no 
seu artigo L o, não assim no seu artigo 2. o 

O Sn. BuAUQUE DE MACEDO :-Individualmente 
cu entendo, que esta amortização nl.io é necessaria. 
Não sei_ qual possa s_er o pens_amento do governo 
a resperto dessa medida. Parecw-me que a garantia 
de juros paru o levantamento dos capitaes era suf
ficiente, por isso que a. !Jropi·iedade, o engenho 
central, é a maior segurança que póde ter o capi
talista para o seu dinheiro. 

No caso çlas letras hypothecarias a amortização 
precisa ser ganmtida, porque t1Ssas letras, sendo 

emittidas na razão do decuplo do capital realisado 
só tôm de ser amortizadas com os lucros, com as 
nmla~Kens qne resultarem das operacões, com as 
annuidades que têm de ser pagas por "aquelles que 
tomarem dinheiro emprestado. 

, T -. , : .. ,. .. 

o inclividuo q~e emprega o seu ·capital tem-no se~ 
guro na propnedade ; esse engenho central repre
sent:l o proprio ca 1itnl · a "arantia u .: t· ·-

sar1a e propriamente a do juro do dinheiro em-
prestado. · 

Todas as vezes_ que a socied~de tiver d~ liquidar, 
tem para garantta do seu cap-!tal a propnedadê ; si 
os lucros forem taes que se tenha de formar um 
fundo de amortização, o que é objecto exclusivo 
dos estatutos, es~e capital refazer-se-ha dentro de 
alguns annos; mas em todo o cnso essa amorti- ' 
zação sahc dos lucros dos proprios accionistas c 
não é prodncto _de uma garantia do Estado. 

_Eu. acredito que a medida tenderia a facilitar' o 
levantamento de c:tpitnes, mas não posso nceital-a 
pela min11a pnrte por considerai-a onerosa ao 

Sopponhamos que o Estndo garantisse a amor
tizaçãG, c que a empreza tivesse de distribuir um 

• • • • • ' o , se a amor 1zaçao 
se tivesse de fazer apeuas com 1 "/o, teríamos que 
o engenho central deveria produzu· 8 % de lucros, 
porque consignava-se 7 o;. de dividendo e :1. "/ode 
nmorliznção. 

Tod:ts as vezes pois, que não produzisse os 8 "/o 
e sim 7 °/n o Estado teria, por est:~ emenda, se
gundo eu entendo, de perfazer a quota de i o;.. 
· O Sn. ~ur.cÃo:- Quando 3S. emprezas só duo 

. tiram uma parcella 
pital. 

• > 

mas por qÚe ~razão o Egtado além da garantia· de 
juros ha de refazer o capital da em preza? 

O Stt. BuLcÃo:.- Para garantir o capital. 
O Sn. BuARQlTE DE 1\L\cEoo:- A garantia de 

juros tem uma razão de ser ; mas a garantia dól. 
amortização existe de facto na propriedade per~ 
petua. 

Individualmente não aceito a emenda do nobre 
deputado; o governo, mais competente, poderá pro
nunci<~r-se sobre el!a, e dizer si aceita; mas eu 
acho inconveniente, não vejo essa nece~sidade. 

Sr. presidente, as medidas lt>mbradas pelo nobre' 
deputado com relação ao ensino profissional para 
a agriculturame parecem :~ceitaveis. 

• l. • - ir 
comt:(emenda ne~t:t lei. 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO :-Não Vejo que seja 
de uma grande utilidade aqui na corte a cre:~ção 
de um curso de agricultura annexo :í escola poly
thechinica; ·mas sou inteiramente partidario da 
diffusão do ensino agrícola, e não terei duvida em 
aceitar a idéa do nobre deputado desde que se 
ofl'ereça occasião de traduzil-a em lei. 

Tambem sou partida rio, tenho mesmo idéas 
assentadas, quanto ás escolas praticas de agricul
tura. 
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222 Sessão em f 9 de Setembro de ·1879 . 

O Sn. BAnÃo DE VrLLA BELLA :-Disso é que nós 
precisamos. 

O Sn.BuAnQtiE DE l\IACEDO :-Foi pensamento 
do nobre presidente do conselho fundur algumas 
c~colas Jlraticas do agricullúra em c01·tns proviu-

r • - " ..- .. .. . . ~ . 
algnns estudos preliminares a respeito. Anle
hontem o nobre ministro de estrangeiros decla
rtiu c ue é tnmbem ):lt'titlario dessas escolas; eu 
t~nnb~m o sou, e e~toa prompto a prest;Jr o a a 

-minha cooperaçiio a realização de semelhnnte idéa. 
Creio, porém, que é preferível apresf~ntar a me
dida em um projecto· em scpnrudo, e eu mesmo não 
terei duvida em o fazer dentro de poucos dias. 

Niio sou soctario da medida lembrada 11elo no
bre deput:1do 11ara isent:Jr os trabnll1adores ngri
CD!as do recrutamento. Hoje, como o nobre depu
tado sabe, nós não temos mais o r·ecrut~.mento, a 
leva forçada; temos propriamente o ulistamento 
ou a couscripç.ü . 

Si fosse possivcl neste paiz al)olir comiJletamen
te o :::!ist11monto ohrigatorio, deixnndo simplesmen-
c o a 1:> amen o YO uu uno, u v an . 

tade por semelhante medida. Creio, porém, que 
aincla niio é cheg-ado o momento, de, neste ponto, . - . ~. ., \ . . 
tamcnto obrigatorio ou a conseripç:ão. E desde 
que temos de uwnler o alistamento obrígutorio, eu 
declaro francamente que sou infenso a toda e 
qualquer exceptã.o; Jú sustentei nesta casa uma 
opi.nifto qne. ao contrario do que se pensn, consi
dero venladeiramente liberal. Não aceitaria se 
fosse.possivel isenção alguma em ma teria de cons
cripr.~lio. Por :1mor das artes c dos olficios, das 
~pti(~ões em fim, aceitaria, quando muito, em easos 
determinados a substituiçiio pessonl. H.ecusaria in 
lnnw.c, e sem ncettar IScussao, a ex:oneraç:1o ou 
remiss~o por dinheiro. 

Or:~, nem tem estas idéns niio póàc abrir uma 
excep~~ão,emborn mmto sustent~I'C como o no re 
t1epntndo mostrou, em favor dos trabalhadores da 
lavom·n. Quero Cill tnnteria de rccrut::~mento in
teira igual.Jude. A lei é uma para todos, sobretudo 
em m:1teria de i+nposto d~ sangue. 

Antes de sentar-me devo · emittir a minha. opi
nião sobre o substitntivo que foi olfereCJdo pelo 
illustrado deputado peio :Maranllão o Sr. Dr. Ta
vares Belfort. 

De tudo quanto tenho dito, deve-se concluir 
desde jil que não acceito o suhstitntivo do nobre 
deputndo. Primeiramente esse substitutivo vem 
inaugurar um regimen diverso daquellc que tenho 
sustentado nestn. casa .. 

Si eu entendo, que não podemos fundar estabe
lccimen tos de credito real, seniio com os auxílios 
directos o E:>ta o, com n gar~mtra e .JLUO para 
ns lc:tr:~s hypothccaria:::, niio posso vir hoje a e::ta 
casa dizer q uc o projecto do nobre deputnuo, 
apeznr dos fa,·or,:s que ncllc ·foram consignudos, é 
lll"atica.vel ; quanto a mim seria ~·JlCU"-S o adiamento 
da questão. . 

Em 2.0 Jogar. algumas das medidas lemhrad3S 
pelo nobre deputado, ou estão consignndas no 
reg:uh1mento de 3 de Junho de i86ti, isto é, já con
stituem lei do paíz, ou se achan1 no projecto 
substituitivo da Cl}mmissiio, ou são, a meu ver, 
C~!nplet.amente innaccitaveis. 

Destas é a dísposiç;ão que o nobre deputado 
consigna relativa á cobrança judicial do credito 
bypothecario. 

S. E:c insiste na sua idéa, isto é, que tratando
se de adjudicar a immovel l1ypothecario, seja este 
tle 1rel'erencia levado á raça tantas vezes uantas 
forem necessnrias até encontrur lança or. 

Eu sou forçado a manter a opinião quo já aqUl 
externei, isto e, que uma medida desta ordem 
npc a rm ::1 a a e~ ; , 
in tcirn dependencia do· credor ; rnz com que a pro
priedtldc tique reduzidan um valor insignificante 
e ate mesmo niio haja meio de liquidação., porque 
pôde-se dar o caso de não haver lançador. 

Senhores, eu continúo a pensar que a lei de 6 
de Novembro de iS75, ainda nesta parte, :~ttendeu 
as objecções que foram aqui levnntadas .. 

Niio é ve1·d:1de, como se tem geralmente incul
cado, que o credor,. sobre tudo o dos b:mcos de 
crem o ren , JfJUe preJUC 1ca o pe o ac o e s , 
de fazer a adjudicnçiio da. propriedade com o aba
timento da quinta parte no caso de niio apparecer 

· Ã lei prescreve a unica disposição que, no meu 
conceito é aceitnvel. . · . · 

eu(iio da acção hypothecarià, instituída pela 'lei 
n. 1~37 de 2(1. de Setembro de 186~. seriio obser-. 
v:1das as seguintes disposirões: L o N?io havendo 
nos cstntutos das companhias um preço previsto 
para o caso de adjudicação, esta será regulada 
pelo valor do immovel, que serviu de base ~o em
prestimó. cóm abatimento da 5 .. 3 parte. Em todo o 
caso a adjttdic:~ção não ser<i decretada sinão depois 
de sujei tu um ou outro preço ill1asta publica, e 
não havendo lnncador, ou não sendo remida a 
exccuçiio na forma do art. ih o regu amento 
n. 7"J7 de 25 de Novembro de :l850. 

Esta disposiçno, qunnto a mim, é perfeitamente 
S<l u :n·, e c v 1 a o os s o :; a q i 
invocados. 

A lei. Sr. ·presidente, diz que nos egtnlutos das 
companhias se 11ódc fix:ar o (H'eçn da adjudica~ão. 
Que m:1ior garantia púde exigir para si o credor 
do que esta? · 

O est:Jtuto p1jàe fixar n metade, um terço, um 
quinto, urn sexto ; em todo o caso a fixação desse 
limite Cl'ita que o credor fique com a sun proprie
dade sem valor algum, evitu que, tendo de ir á 
praçn; se tenha de fazer uma adjudicação por um 
valor insignilica.ntissimo. _ . 

o remcdio portanto está na propria lei; não ha 
necessidade de levar á prnça o immovel tantas vezes 
quantas forem necessarías até·aehar um lançador, 
visto que a lei consente que o estatuto do banco . 

n • ual • d y f z r a rid "udi-
car:ão:

Scnl!ores, eu continúo a insisti!' que a disposição 
lembrada pelo nobre deputado •... 

. O Sn. BuLcÃo :-E' perigosíssima, 

O Sn. Bu.\.RQUE DE MAcEDO :-E' perigosíssima, 
diz muito bem o nobre dcputndo ; póde trazer um 
resultado funesto para apropria lavoura. 

Que maiores- gar::mtias se podem exigir do quo 
esta que está na lei? A lei geral dispõe que faça-se 
à adjudicação com abatimento da 5." parte sobre 
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a uvaliação;mas a lei e~pecial de i875, relativa aos 
bancos de credito real, dú a faculdade de que esse 
limite possa ser modil1cauo nos estatuto3. 

Portanto é claro, que niio ha necessidade alguma 
de uma disposição de lei nos Lermos em que a pro
--e o nobre de utado. 

Além disso, o nobre deputado nest<i seu pro
jecto aggrava ainda mnis a execução porque tira 
o recurso da appellnção(lê): c não haverá nppel!:u:ão 

iz o projecto o no re epu a o, qu~r a sen ença 
qne julgar a penhor~, quer do que JUlg·ar a causa 
:finul. » 

tos,llinda não concedicl:~, pôde corresponder até ào -
duplo ou triplo do que porventura viess·e o Estado 
a pagar pela gm·antia de juros. 

Creio que esta disposição é unica, que não existe 
absolutamente na legislação co usa semelhnnte. 

.Quando por outras razões eu não tivesse de 
recusar a medidá, com este cortejo com que o 
nobre deputado a aconYpanhou, de um rigor nunca 
visto em jurisprudencia, não poderia aceitai-a. 

· Te11ho assim, Sr. presidente, respondicJo nos 
nobres dcputndos, que em 3. a discussiio se occu- · 
param do projecto. · 

~ 

males que se 'tem invocado, não me pnrece que 
se deva aceitar o projecto do nobre deputndo. 

Esta minha o inião sei c ue é desautorizada 
(ncio apoiarlos) ; mt\s e11 vejo com prt\zer, que 
a commissfío de justiça civil desta camara sus
tenta em um pnrecer. qne. se publicou no Diario 

J - ' 

respeito cxpendi em meu primeiro discurso e 
tenho sustentado. · 

Fiquei muito" animado porque convenci-me de 
que cu estava sustentando nesta Ctlsa a verdadeira 
doutrina. 

O nobre deputado diss?. aqui, que a adjudicnç::ío 
coacta cru a causa dos estabelecimedlos de credito 
re:1l não se fundarem no paiz. En vejo esta pro
posit~o contestad:J, p~Ja_ me:;ma. fúrp.1a p~rque o fiz 

casa. 
Portanto, senhores, não po~so aceitar esta rlispo-.. - . . . . . 

.. ',/(. ' . '" 
hre deputado. 

Kc::ta mesmn di:>posição o nobre deputnrlo pare
ceu li~ar uma gmnde import:mcin do§ :1..0 que 
diz (lê) : • Começnrá o executivo pelo scqucE>tro 
do immovel bypothecndo e cujo sequestro se resol
Ye'r:í, ou em deposito ou em anticltrese, si n so
cierla"de o preferir, ou na penhora; a conciliar-5o 
será posterior ao sequestro. • · · 

H a ahi um remedio, já previsto -nos arts. 70 e 71 
do regulnmento n. 3M 1 de 3 de Junho de 1865, 
e que approveita ao credor quando a este não con
vém a execução do· ím~ovel hypotbecario. 

(Trocam-se apartes.) 
Creio ·que a antíchrese tení cabido completa

mente om desuso; acha-se consignada ~m todos 
b , l - . 

que não temos casos no fõro do Rio de-Janeiro. 
(lia diversos apm·tes.) 
Está consignada nos codigos; mas !1. verdade é 

que tem sido de immensos inconvenientes, prin
cipalmente por se confiar a administração :iquelles 
que nem sempre são os mais aptos para a terem a 
seu. carrro. -

lia outra disposição no projecto do nobre depu
tado, . que facilita a pr@cura das letra:: hypotheca-· 
rias: tal é servirem estas de cau~ão nos contratos 
com o Estado. 

O Sn. BuLCÃo :-Tem respondiuo cabalmente .. 

' ' o meu dever, e concorri, rJunnto em mim coube 
para que a carnnra dos Sr~. depull\dos votasse un1 
dos primeiros beneficios reclamarlos . ela na6ío 

1 uitos apoicu os . 

. VozEs :-Muito hem! :Muito lJem! 
(O orado'' é comprimeniado peios S1·s. drputarlos 

presentes.) . 

A discussão fic(adiada pela hora. 

O Stt. J.>ll.ESIDENTE dá para ordem do dia ~O: 

Levanta-se u sessão ús 3 1/2 da tarde. 

Act:a do dia :20 de §etembl·o de Is.,-s. 

l'nESIDENClA DO SU. VISCONDE DE PR\nps. 

A's H horas da manhã, feita a chamada, acham
se presentes os Srs. Visconde ele Pr·ados, Ccs..1rio 
Alvim, Alves de Araujo, Oleg-ario, Costa Ribeiro, 
Abreu-e Silva, Macedo, João Erigido, Freitas Cou
tinho, José Bnsson~ Freitas, Hodrig-nes Junior, 

arao · ornem e.-' e o, u 1 que e r ace o, a -
.danlia- ~!ai-inho, Fidelis Botelho, Luiz Felippe, 
Viri~to do Medeiros, ~inval, · G:tvüio Peixoto, Barão 
de Villa Bella, Pompeu, Hygino SiiV<l, Bal'ros Pi
mentel, nuy Barboza., Franco do Sá, Thcopbilo 
Ottoni, Marlínho Campos, Theodoreto Souto, Ta· 
vares Belfort, Liberato Bat'roso, 1\Iarianno da 
Silva, Espiridola e Ail'onso Penna. 

Compàreceram depois. da ebamada os. Srs. Ma
noel Carlos. 1\Ialheiros, Souzn Andr:lde, Franklin 
Doria, Francisco Sodré, Sergio de \.astro, Iltlefou
so de ·Araujo, Ignacio l\Iartins, Andrade Pinto;. 
- . 
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Lim~ Duart~, Bezerra Cavalca~1ti, 1\f::moel de 1\la- J 2."' dita do de n. 2i0 autor_iz::mdo ,a tl'a~srl:r<)ncia 
gallwes, Jose Cuetano e FredericO nego. I do tenente _nayr~mndo Rodng~H~S ue _OIIVCil'a da 

Faltaram com parlicipar1ío os Srs. 'Almeida 1 anna de artllhana para a d~ mfantana. 
Barbozt~., Augusto França, _Aurclian,S~ :Magnlhãcs, I 2."' dita do de n. 56 sobre umnno e sinistro. 
Americo, Bar:io d.t Est::mw. Bcltrao, Cnmarg-o, d' d d "". ~ 

1 
. 

- • • • • • :- • • • • • • 1 ta o n :.: :~ so n·e o m n - 1 

~eida, Ferreira de ~loura, Fa!lo Reis, Franco' de os empregados da estrada de ferro D. Pedro IL 
Almeida, Florencio ele Abreu, Jeronymo Sodr·J, 1.• dita de dito ceenndo um colleg-io eleitoral 
Leoncio de Carvalho, Lafayctte,Moreira de Barros, , ~·ia_ · -· w· 1 • 'rn d d ' 
Prisco ararzo, e ro mz, o o p o antas. 
Souto, Silveira Martins, Sigismundo, SilveiJ'U de 
Souza e Tlleodomiro; e seJn ella os Srs. Almeida 
f:outo, Azambuja Meirelles, Antonio de Siqueir:l, 
Aragão e Mello, Antonio Carlos, Belfort Duarte, 
Bulcão, Bnptistu Pereira, Bezerra de :Menezes, 
Carlos Affonso, Correi:l Robello, Costa Azevedn, 
Carrão, Couto 1\lagalhães, Di:ma, Danin, Epami
nond~ts de Mello, 'França Cnnalho, Flores, Felicio 
dos Santos, Fernando Osorio, Galdino, Horta de 

~ . .., . . 
(: ' t ' ' Tavai·es. Jonquim Nabuco, José Marianno, Lou-

renço dé Albuquerque, Moreira Br<mdão,. l\'Ieilo 
Franco :Manoel Eusta uio Monte Marcolino Mou-
ra, Manoel Pedro, Meira ele Vasconcellos, Mello c 
Alvim, :Martim Franci5co, Prado Pimentel, Ribeiro 
de _Menezes, Souza L~ ma, Souza Carvalho, Sera-

Ao meio dia,o Sr. presidente declara não haver 
sessão por fa!t:1 de numero .. 

O Sn. L o ~ECI\ETAniG d(t conta do scguin te 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do ministerio da arrricultura de :1.9 do corrent 

remette.ndo o decreto n. 7(!.92 e mais papeis que 
concede privilegio :í sociedade anonvma ' Atelicos 
de la Dyle • para introduzi!· no Imperio o seu svs-- . 

1.. L . l , f • t t ,<_ • 

ros de linhas ferrens. - A' commis~~o de com
mercio industri:~s e urtcs. 

Do presidente da provincia do Rio de Janeiro de 
:1.9 de Setembro do corrente, remettendo cópias 
:mthenticas das actas dn cleir.ão de eleitores geraes 
a qM ~e procedeu na vil!a de Itaborahv, no dia 1.1. 
do corrente.-A' commissão de poderes. · 

Requerimento do Dr. Maximiano ~Iarqucs de 
Carvalho pedindo que scj3 nomeada uma.commis
são de saude publica para auxiliar o governo na 
extincç:lo da febre amare lia. - A' commisstio de 
saude publica. · 

De João Nunes Bueno pedindo prestar exame 
do L" anno da faculdnLle de direito de S. P~mlo. 
-A' commissão de instrucçlio publica. .. __ 

O SR. PRESIDENTE dú a segtÚnte ordem do dia 
22 de Setembro: 

Primeim pm·te (até ás 2ltorasj. 

· 3. • discussão do projecto n. iH A deste anno 
sobre posturas da camara municipal da Curte. · 

2. • dita do de n. :1.93 sobre a exploração do vali e 
·do Xi!tgú. 

3.•~dit~ do (le n. 1.83 concedendo auxílios á la
youra. 

2.a dita. do de n. :1.74: sol.Jre privilegio concedido 
a J. Brunton. 

Segwula parte (depois das 2 hol'as). 

Continuação da discussão sobre o cont1·ato de 
i1luminação a gaz na "cidauc do Rio de Janeiro. 

2. • discussão do orçamento do Imperio. 

Sessão em 2~ de Setembro de 1.8~·9. 

PRESJDENCIA DO SR. VJ!ICONDE DE PRADOS. 

SU1BIARIO,-ExJ>~DTEXTE.- Projccto.- PmMEIRA J>AnT& n.\ 
onnE~t no DTA.-3.:t discussão do projccto· n. :183 A, conce
dcnuo nnxilios á ln\'onra.-Ouscrvnçiles dos Srs. Tnvarcs 
Rclfort, Duarqne lle 11Iaccuo e prcsidente.-Enc!ll'ramcn\o e 
Yolr.ção .-Obscr>açücs tios Srs. Buarque de :Macedo e 'l'n
'l'nres Bclfort.-Declaraçrro de voto .-3.a discussiio do pro
jccto n.l:l.l A.-Ohser\'açiics tios St·s. José Cnc~1no c Freitas 
'Cottlinho.-Rcqtwrimcnlo -Discurso~ dos Srs.Frcitas Cou
tinho c llf:trlim Francisco.- SEGUXD.t rAnrn n.t onDE~r no 
DTA.-L"·•liscussfío sobro o contrato da ilh1mintt~:i:o a ~az.-

." " ; . ~ . . 

Compareceram depois da clwmada os Srs. Ri· 
beiro de Menezes, Tavares Belfort, João Brig-ido 
Moreira de Barros, Joaquim Tavares, Burros Pi: 
mcntel, Barão de Villa Bella, Bnarque de MMedo, 
Th 1hilo.1 Htoni Fr:mklin ri rr • • 

Felippe, Felicio uos Santos, Lima Dúarte, José 
Caetano, Flores, Pompeu, Horta de Araujo, t\.ragiio 
c Mello, Baptista Pereira, Monte, Almeida C:outo, 
Fidelis Botelho, Franco de Sá, Diána, Fernando 
Osorw, Moreira Brandão , Bezerra Cavalcanti, 
Sergio de Castro e Affonso Penna. 

Compareernm depois de aberta a sessão os Srs. 
Souza Lima; Augus!o Fr::mo~, Costa Azevedo, 
Ruy Barboza, Francisco Sodre, Epami11ondas de 
Mello, Freitas Coutinho, Soares Brandão, Joquim 
Breves, Zama, Galdino, l\I:Jrtinho Campos, Lou
renço de Allmquerqnc, :Mnnocl de 1\Iagalhãe~, 
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Theodomiro, Joaquim Nabueo. · Hygiilo Silva, 
Manoel Pedro, Leoncio .de Carvalho, Belfort 
Duarte, Fnderico Rego e Antonio Carlos. 

Faltaram com participação os Srs. Almeida Bar
boza, Adrcliano Magalhães, AndradePinto, Ame
rico, Barão da Estancia, Beltrão, Camargo, Candido 

·v · , p i iã , r erico e me1 a, a-
bio Reis, Franco de Almeida, Florencio de Abreu, 
Jeronymo Sodré, Lafayette, Priscil Paraíso, Pedro 
T • • • • • . ,, 
Segismundo, Silveira de Souza e Theodoreto Souto; 
e seHl _ella os Srs. Bezerra de Menezes, Carlos Af
fouso, Corrêa Rabello, Carrão, .Couto Mag1dhães, 
lgnacio Martins, Mello Franco, ~Iarcolino Moura 
e Prado Pimentel. 

Ao meio-dia abre-se a sessão. 
São lidas e approvadas as actas dos dias :19 e 20 

do corrente. 
O Sn. L o SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

bro corrente remettendo a copia do decreto 
p••lo qual Sua Magestade o Imperador houve por 
bem prorogar novamente até ao dia ~ de Outubro 

- prox1mo uturo a presente sessuo a assembléa 
gernl legislativa.- Inteirada. 

Do mesmo de 20 de Setembro corrente parti
cipando que se fizeram as communicaçõcs ao pre
sidente da província do Par:í. da decisão da camara 
dos Srs. deputados sobre a eleição da freguezia de 
Breves.-Inteirada. · 

Requerimento de Joaquim Borges Carneiro, pe
dindo prestar exame vago das materias do :1. 0 anno 
em c ualc uer das faculdades de direito do Im erio. 
-A' com missão de instrucção publica. 

l"oi lido, julgado ohjecto de deliberação e man
d;ldO imprimir o seguinte 

PROJECTO. 
:1879.-N. 302 

A' commissão de intrucção publica foi presente 
o requerimento do estudante Carlos W:~llau pe
dindo ser admittido a exame das mnterias do L• 
anno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro 
independentemente do preparatorio· que lhe falta. 

O supplicaute allega estar approvado em todos 
os preparatorios, á excep~ão de um unico que lhe 
fr.lta ; tendo comtudo, frequeNtado como ouvinte 
com assiduidade e aproveitamento as aulas do :l. • 
anno do curso medico da referida faculdade, o 
que prova com attestados dos respectivos lentes. 

Em virtude do exposto e de accôrde com os 
precedentes já estabelecidos_, ~ a commiss?o de pa-

, ' .;_ 

apresenta o seguinte projecto á consideração da· 
camara: 

A assembléa geral resolve : 
.~rtigÕ unico. O governo é autorizado a mandar 

admitlir a exame das materias do Lo anno da fa
culdade de medicina do Rio de Janeiro, cujas aulas 
fr-equenta, como ouvinte, o estudante Carlos Wallau, 
depois de approvado no unico preparatorio que 
lho; falta ; revogadas a.s disposições em contrario. 

Sala das commissões em :19 de Setembro de 
:1879.-J . .ilf . .ilfalheiros.-P.ramklin Doria. 

A. 29.-TOMO V • 

PRIMEIRA. PAI', TE DA ORDEl\I DO DIA. 

Continúa a 3.a discussão do projecto de auxílios 
ú lavoura. . 

O Sn. ARAGÃo BuLCÃO pede o encerramento da 
discussão. · 

O Sn. TAVARES BELFORT pergunta ao Sr. presi
dente si não havia ora~ores inscriptos. · 

encerramento tinha preferen~ia. 
O requerimento do Sr. Bulcão é approvado. 
Procede-se á votação do projecto. 

O §r. Cesario Alvhn ( :l. o .secretario):
Apresentei na sess:io de :19, de combinação com o 
meu i!lustre companheiro de deputação, o Sr. Af
fonso Penna, uma emenda ao projecto de auxilias 
ú lavoura que se vai votar, consignando a verba . -

em adoptar a menda, como da commissão; o quê 
torna certo o seu successo e, pois, requeiro a re
tirada do que eu e o meu collega por Minas offe
recemos :í consideração da casa. 

Consultada a casa consente na retirada da 
emenda. . 

Postos a votos os artigo~ :1.. o e 2. o, e seas 
paragraphos e art. 3. • do projecto substitutivo 
apresentado pelo Sr. Tavares Belfort, são rejeita-

O Sn. TA.YARES BELFOnT requer votação nominal 
para o :trt. 4,.o e é rejeitado o requerimen.to, bem . . 

O §r. Tavares Belrort (pela o1·dem):
Desejo, Sr. presidente, que V_ Ex. me informe si 
ha alguma emenda. da commiss::io relativa ao § 3.0 

do a.rL. :1.0, pois o que a.qui se lê no projecto, o~ ê 
uma innovação, ou um contrâsenso. O § 3.0 dis
põe que do producto liquido da receita annual do 
banco, depois.de pago o dividendo- sobre o capital 
realizado, deduzir-se-ha uma quota para o fundo 
de reserva obrigatorio. Esta disposição é absurda, 
porque o fundo de reserva., sobretudo obrigatorio, 
tem sempre.preferencia sobre o dividendo. 

O SR. PRESIDENTE :-Não ha emenda a respeito.
O SR. TAVlRES BELFORT:-Então será o projecto 

_votado com esse grande defei_to. · 

clem):-Não l1a absurdo, nem contrasenso nas pala
vras do § 3 _o do art. .:l. o A discussão não se pó de 
entabolar novamente, mas asseguro a V. Ex., Sr. 
presidente, e á casa, que a disposição do projecto 
está de accôrd0 com a lei de 1875 e· com a opinião 
do conselho de Estado. 

o Sn. 'PBESIDENTE:- Na fórma do regimento, 
I]Uando ha duvida na votação, sujeita- se essa du
vida á discussão da camara: espero que os nobres 
deputados esclareçam o assumpto, para então COl\· 
tinuar a votação. 
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226 Sessão em 22 de Setembro de ·1879. 

Não havendo quem tomasse a p~lavra, o Sr. pre
sidente submette o projecto~á vota~ão. 

Po~to a votos,. o projecto é approvado com us 
segumtcs 

E~fEl~DAS. 

No art. ~.0, § 4.0
: 

Depois dos palavras-gorantias de juros-acres-c .. ;-
BalTOS Pimentel. 

1: 

O Sr. Tavares BelCort. (pela ordem):
Sr. presidente, quando perguntei si havia uma 
emenda relativa ao § 3.0 do art. L 0 , foi apenas com 
o 11m de chamar a attenção da commissão para 
uma proposição que precisava ser rectificada. Fiz 
a minha pergunta á mesa e esta informou-me de 
que nao avia emen a a ou to~ • • ::o • 
então que, desde que havia fundo de reserva, e 
olJrigatorio, este devia preferir ao pagamento dos 

- • - ~. o 

' . do art. L o é o contrariO. 
Segundo o nobre relator da commissào, a lei de 

6 de Novembro de :l8i5 diz, o seguinte : Da 1·enda 
liquida, depois de pagos 9 °/o de dividendo, se dedu
zirá 20 °/o pa1·a o {zmdo de 1·eserva; e a commissão 
cingiu-se a essa disposição, copiou-a mesmo tex
tualmente. 

l\las, quer a lei, quer o projecto da-commissão, 
estabelecem, me parece, um contrasenso. 

' -não ha a menor duvi<Ja, que o fundo de reserva o 
sobretudo obrig-atorio deve preferir sempre o divi

endo. Esta é ue é a verdade. 
O projecto com as emendas foi adoptndo e · Vem á mesa e é mandada inserir no Diario do 

remettido á commissão de redacc:io, e rejeitadas Paí'lamento a seguinte 
toilas as emendas que tinham sido" offerecidas. 

DECLAJIAÇÃO DE VOTO. 

O Buarque de Macedo (pela ordem): 
-Sr. presidente, já foi votado 0 projccto, mas eu Declaro que votei contra o projecto n. · 1.83 A e 
quero simplesmente mostrat· que a disposição sobre a favor do substitutivo do Sr. deputado Tavares 
0 que objectou 0 nobre deputado cstit na lei de Bel

1
rort, dporque c~n~idero un

1
1 babsurdo ec~!1omt ico 

!875 o ll nu o a commtssao que e n ot·ou o prvJeC o-
· garantia de juros e amortização pelo Estado a 

AY:\.RES ELFORT:- e~o a pu avra IJ a I aucos 1ypo tlecarws e auxi i :s :i 
ordem. . circumsLancins em que se aclln o Brazil. 

O Sn. BuAnQUE DE M.\.CEno:-0 que sempre se Saiu das sessões,22 de Setembro de i8i9.-Felicio 
entcn eu ..• 

Uu Sn. DEPUTAno:-Já foi votado o projccto. 
O Sn. BuAnQUE DE 1\IAcEoo :~Quero dar apenas 

un1a explicação para que a cumara conheça que 
a com missão não propoz um absurdo. 

Como dizia, o que sempre se entendeu é que da 
renda liquida das companhic:1s tira-se o fundo de 
reserva ; o restante é destinado aos dividendos. 

0 Sn. TAURES BELFORT :~Não está no projecto. 
O Sn. BuARQUE DE MAcEoo:-A lei de i8i5, ela

borada pelos homens mais competentes e votada 
11elas duas camaras, diz o seguinte (lê): 

c § 7. o Do producto liquido da receita annual do 
banco, depois de'pago um dividendo da 9 o;o do 

· · irão 20 o o ara o fundo 
de reserva. » 

O que fez o projecto? Conservou ex~ctamente 
a mesma redacção ; apenas declarou que a quota 
para o fundo de reserva seria marcada nos esta
tutos. O _projecto está nos mesmos termos consi
gnados-na lei; e si ha absurdo, elle já existe, mas 
na minha opinião não existe tal absurdo (Apartes). 
. Póde-se tornar DJais clara a redaceão. mas a 

camara comprehende que a cornmissão ieve por 
fim alter~r ~ menos possível o que existia na lei. 
A comnus~ao conservou a mesma redacção mas 
é possível tornai-a mais clara. ' 

· Entra em discussão o projecto n. H i A solJre a 
postura da camara municiiJal a respeito de fabricas 
de fumo e graxcira. 

O Sr. José Caetano :-Sr. presiuente 
vou fazer algumas reJJexões sobre a emenda al,rc
sentada ao projecto de postura, proposto pela Illma. 
camara municipal da Cõrte á a1Jprovação do poder 
legislativo, porque parece-me que esta emenda 
aggrava o rigor, que os nobres deputados, SE'llS 
autores, descobriram no projecto. 

Devo decl~iral-o desde já: si a principio preslt•i 
o meu voto ao projecto primitivo, apenas modifi . 
cando-o com uma emenda, que dava um prazo o 
prazo largo, de s3is mezes, para realizar-se a nio
dida ~o projecto contida, en!endia então que :' 

' v ' .sufficientementc estudada e a respeito della não 
podia emergü· duvida; entretanto ns discussoo:$ 
levantadas nesta casa, as discussões da imprenS(• o 
o que se passou em uma sessão solemne da acu
demia impeá1l de medicina, vieram derramar du
vida em meu espirito e penso hoje que a questão 
n5o está elucidada • 

Si a principio me pareceu que esta postura IO· 
feria-se unicamente ás industrias que, por sn:\ 
natureza, devem ser classificadas essencialmeuto 
perigosas ou inevitavelmente insalubres, o debato 
aberto sobre ella aqui e fóra desta casa vei u torm r 
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Sessão_ em 22 de Setembro de -1879. 227 

patente quo nem todos pons::~m do mesmo modo e 
muitos entendem que ella póde ser extensiv~ a 
industrias simplesmente ineommodas. 

Neste estado de lJCsi tação, portanto, Sr. pro si
dente, começo por declarar que tenho o meu voto 
modificado em relação ao projecto primitivo, o 
voto contrarw. 

Os nobres deputades, autores da emenda, viram 
no projecto um ataque ao principio sagrado do di-

• .. 4 ~ • • • 

, - o 
mente contra a medida e procuraram corrigil-n 
mandando· a emenda que acha-se em discussão. 

Si os nobres deputados viram na medida pro
posta uma invasão do direito de propriedude, h1io 
de permittir-me que eu declare com franquez[l, 
vejo na emenda uma violação do principio da in 
dependencia do tl"abalho, da liberdade de indus
tria, da livre concurreneia. 

O projecto primitivo estabeleee que as fnbric:~s 
de mani ular e Jre arnr fumo ura cirTarros e as 
graxeiras serão removidas para freguezias sub· 
urbanas, precedendo licença da Illma. camara 
m!ln!eipal. lia ug1~i, sem_ duvid~ ulguma, uma re_:;-

< ' ' se permitte que ella seja explorada senão em la-
gares determinados. Mns esta medida, Sr. presi
dente é CTeral: si óde olfender o!Iende a todos e 
ninguem terá razão de queixa. 

Entr'etan to, os nobres deputados, autores da 
emcndn, pretendem que as fabricas: existentes no 
recinto da cidade sejam ahi conservadás;-appli
caudo-se-lhes todavia certos melhoramentos que 
as tornem innoxias. 

Esta emenda não resiste a este dilemma : ou a 
industria exercida, accidenlalmente nociva, póde 
tornar-se innoxin applicando-se·l h o <'eJ·tos mel h o-

sciencia, e neste caso n:io ha r:1zão pnra quo ns 
f<~IJri,·as, que de futuro ~e possam fundar, não o 
sejam no centro dn cidnde, junto das ha!Jitações 

· , , , in u~ i:1, · s e· 
lhor:unentos introduzidos, não ~er:i de todo inoffen
siva, e enliio não ha razão pnra conservai-a dentro 
da cidade com olfcnsa das nltas conveniencias dn 
s:dubridade publica que, tanto c''mo o principio 
da inviolabilidade dn propriedade, tanto como o 
respeito devido á liberdnde de industria e á livre 
concurreneia, denm attrahir a solicitude dos pode· 
res constituídos. 

Portanto, Sr. presidente, cuido que não ada
ptado o projecto primitivo tumbem a emenda não 
deve ~e r approvada pela c amara dos Srs. depu
tndos, porque estabelece odiosa desigualdade entre 
exploradores da mesma industria, implant~mdo 
um principio repugn::nte na nossa legislação. 

Ou e·stas industrias a que se referem a post.u.ra 
e a emenda são nocivas, e é reciso retiral-as do 
centro a Cl a e para nao mfecCipnarem a popu-

. lação ,ou são inoffensi vas ou podem tornar-se taes, 
o nesse caso não ha razão para que as fabrie:}.s,' 
que de futuro venham a instal:ar-se não sejam 
fundadas. nos centros populosos, junto das babi
t~ções particulares, mas sim nos suburbios da ei-
d<:!de. - : 

·Que a questão não é para ser resolvida por uma 
m~dida desta ordem me parece fóra de duvida. 

Os nobres deputados que se têm occupado deste 
projccto, e particularmente o nobre deputado por 
Min::ts, que se sent::t á minha direita, invocaram a 

legislação fr~meeza a respeito do exercício de in
.dustrbs. 

Com e!Teito,si nós recorrermos á experiencia da 
Fr:m~a, lá eneontraremos disposições minuciosas 
aco~panhadas de classificações, que não são feitas 
sen:w depois do grande estudo e de rande m.e-
1taçao. 
O decreto creio que de H de Março de :l8l0 es

ta~ele~eu u~1a _de_ssas classificações. ~rocurando 
' forme o processo a que o fumo é sujeito. 

Si se trata apenas de fnbrica~ão de cigarros, as 
fabricas estão clnssificadas em 2. a clnsse, isto é, as 
q'!.le podem ser fundadas junto de habitações par
liculares; si, porém, se trata de manipulação do 
fumo por combust~o, as fabricas estão classificadas 
em La classe, isto é, perig-osas e absolutamente 
prohibidas dentro dos povoados. 

No primeh·o caso, e!laspodem, ~m virtude de~se 

,, ' 
bstitutivo que autorize a classificação das indus
trias pela •:amara. municipal d:1 côrte, ouvida a 
junta de hygiene, e disponha as coudicçõrs em 
que possam ser estabelecidas aquellas que, não 

,. sendo essencialmente perigosas ou insalubres, são 
susceptíveis de melhoramentos, que as tornem com
pletamente inoffensivns. Assitn animo-me a pedir 
o adiamento desta discussão por 2i horas para 
Dpresentar o substitutivo. 

REQUERIMENTO. 

Requeiro adiamento por 24. horas para apresentar 
o substitutivo do projecto.-Cesm·io Alvim.-José. 
Caetano. 

O Sr. I<~reiias Coutinho:-Sr. pre
sidente, não posso por fórma alguma dar o meu 
voto ao requerimento apresentado pelo nobre de
putado pelo Rio de Janeiro, porquanto envolve 
uma protelação a respeito de materia que já está 
sufficientemen te estudada. 

O Sn. JosÉ CAETANO :-E' sómente por 2~ ho
ras. 

O Sn. FnEITAs CoUTINHO : - Este projecto tem 
varias vezes entrado na ordem do dia. 

O Sn. MARTIM FnANcisco: -Já ereou cabellos 

O Sn. FnEITAS CoUTumo:-Já creou cabellos 
brancos, como diz o nobr.e deputado por~- Paulo. 
Portanto este requerimento importa um grave 
prejuiso para os direitos que estão consignados 
nest~ questão. 
~ questão é velha (apoiados) está mais que dis~ 

cu tida e resolvida, não só no direito administrativo, 
co.mo até nas leis que regulam esta materia· por 
tanto pedir-se o adiamento é o mesmo que qÚerer 
sacrificar:se interesses graves que estão in volvidos 
neste proJecto. ·.· 
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228 Sessão em 22 de Setembro de 1879. 

_o nobre deputado pelo Ri? de Janeiro até, si me l allegar o facto da despeza feita: mas. para as que 
l~<IO engano, npresentou ::HJUI uma emcnd:1 no seu- se houver de estabelecer não ha a mesma razü0. 
tido de eslabelecer regras geraes regulando a. ma- N'um caso já lw. fabricas, n'outro tratam-se de 
teria. Po!·~anto, o nobre deputndo apresentando construir. 
emenda Ja revelava haver estudado o asumpto. As novas serão, pois, construídas de accôrdo 

o o Sn. JosÉ c.~ET:"-N:O :-Eu tenho a emenda orga- - . 
mzada, mas den::e1-a em casa . 

. O Sn .. JosÉ C~ETANO:-Classifictlção de todas as 
mdustrws, O?-YJda a Junta de bygienne. 

O SR. FmmAs CouTINIIo:-Neste caso entendo 
que seria mais aceitavel que o projecto voltasse 
novamente á com missão ... 

O SR. JosÉ CA.ETANO:-Não é preciso. 
9 §n. FREI~As Col.l'TI~Ho:- ._..porque 

questão, ouvir as pP.ssoas competentes sobre o as
surnpto e determinar os casos em que a licença 

d u - . . -

~imentos da natureza daquclles de que trata o pro
JCcto. 

:J n. Jos·· ·"-' .;:.; ·- ,: ,. · 
O SR. FnEITA.s CourrNHo:-Entendo que é in

~onvenien te o adiamento da ma teria e que o }lro
Jecto deve continunr em sua discussão. 

Púde ser qué a questão ai.qda vá além da 1..n 
porte-da ~rdem ~~ di<1, c nesse caso o nobre depu· 
ta do teru occaswo de apresentai' a emenda 11ue jú 
concebeu ; c si a sua idea prevalecer tanto melhur 
pura S.·Ex. 

E' encerrada a discussão do requerimento. 
n. Josf,; .. unxo (pela ordem) pede a retirad;t 

do seu req ucrtmcnto. 
A camura concede na rctirnda do requerimento. 

' não são as mesmas, a applicnção não póde tambem 
ser a lllesma. 

Por outro Indo devo tambem dizer ao nobre de
putado não ser absolutamcmte a nossa intenção 
cercear de modo nlgum as attribuições da cama
rn municipal do lHo de Janeiro ; pelo contrario, nós 
lhe confiamos a fiscalisaeão dos melhoramentos 
q11e vii.o ser introduzidos "nas rabricns. 

Feitas estas declarAções, termino dcclaranilo 
uc voto leia emenda or ue we arecc ue no 

passo que olla poupa prejuizos a certos individuos 
que possuem fabricas, attende tambem aos recla
mos da hygiene publica. 

O Sr. 1\h:u•tim I.<'J.'ancisco:- A c:1• O Sr. Freitas Coutinho diz que con-
mara cumprehendc que sou obrigado a explicar 3 ~inüa em opposição formal á P••ssagem deste pro
razão por que n1e uni a dous tlos distinctos repre· Jecto: a nrgumentat;f1o do nol.Jre deputado por 
sentuntcs da provincia de :\Unas c lirmúmos a ti. Paulo vem ainda mais confirmar a doutrina que 
emenda impugnada pelo digno representante dn uqui cxpendeu. ., 
província do 1Uo de Janeiro. Eutenue que a emenda do·nol.Jre deputado esta-

Entre mitn e os nobres deputados pela provincia l.Jclecendo restriecões á liberdade de commercio e 
de .Minas, correu principalmente a discussão desta de industria nüo está de accõrdo com os mais ele
que5tão, na Qli::tl tambem tomou parte o distincto montares principias em materi:a administrativa em. 
deputado pela provincia do Hio de Janeiro~ digno assumptos desta ordem. 
presidente da municipalidade da curte. Observa que segundo a doutrina da emenda fica a 

Deu-se, porém, um incidente que nos trouxe a autoridadt; investida de um arbítrio illimitado para 
um accôrdo. ·decidir quaes devam ser esses appnrelhos acense-

Em todas as transacções é precis;1 que ambas as lhados pela sciencia. 
partes contendoras cedam um pouco d.e suas opi- Insiste na argumentação que apresentou quando 
nf?e~..: Nós cedemos reciprocamente um pouco das di:;~utiu o assumpto em 2.a discussão, e lembra que 

. . • · ·: · _ en.tao se soccorreu. como exem lo muito frisante 
cos. A que~tão debatida aqui foi affecta á consulta. ~~ Frap.ça_. O que se pretende com o projecto em 
d~. acad.et~lia de mediei~a, e e:; la fitmou _uma opi- discuss<IO e estabelecer fJ anarcbia~ ficundo a arbi- ~ 
nwo media-que as fabncas CUJa ex1stenc1a cu im- trio das _municipa~idades d:lr ?U negar licença para 
pugna.va podiam ser conservudas com cerws mo- ·as fubrtcas de p1car ou desfiar fumo, conforme a 
dific~ções, atloptndos cel'tos melhoramentos que opinião que prevalecer a respeito da nocuidnde ou 
fizessem desapparecer os inconvenientes em rela- niio de taes estabelecimentos dentro da cidude. 
çii.o ao modo por que se acham construidas uctuál- Um outro reparo que lhe merece o 11rojecto é 
mente as fabricas em questão. quanto ú pcnnlidnde que julga demasiado frouxa: 

O Sn. JosÉ CAETANO:-Por isso mesmo acho entende que, )llll~ vez que a f!lbrica seja conside-
a emenda desi..,.uaL . rad!~con:o nociva a sap.de pubhc~.~e_ye ser fech~da. 

b , . • • • .Nao ve tamb~m razno na prohibrçao das fabricas 
O SR. 1\~TIU Pn..rncrsco.-:-:-El:l respondo a ISto no centro da cidade, quando se as autoriza nas 

que as fabricas do presente Ja tem pelo menos a j freguezias suburbanas, 0nde em geral grande 
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Sessão em 22 de Setembro de ·1879. 

parte da populacão habita, tendo apenas seus es
tabelecimentos üo centro commercial. 

E' pois :;eu vot~ que este projecto, tal qual se 
acha redig-ido, para nada presta e que de melhor 
conselho seria adiai-o, remettel-o numa commis-
s~o afim de cue . r . 
lei franceza. 

A discussão fica adiada pela hora. 

Continúa a discussão sobre o contrnto de illumi
nação a gaz da cidade do Rio de. Janeiro. 

O Sr. Freit.as Cout.inho:-Sr. presi
dente, ~eclar~ a~. ~x. que não tom~ria parte 
nesta discussno, SI nao se tratasse de mteresses 
graves, que tão de perto dizem respeito á cidade 
do Rio de Janeiro: da qual orgulho-me de ser 
rep~~sentante. 

tinue como um obstaculo insuperavel á consecu
ção dos fins, a que rios deveriam levar as mais bel
las reformas políticas realizadas neste paiz. 

Quando estudei a questão da ill um inação pu
blica não me sorprcndeu, pois, o facto, aliás ano-
mnlo de ~ · 7 • • • 

contratndor de semelhante servico. 
Si examinamos, por exemplo,~ os contratos que 

na Europa se realizaram para o custeio da illumi-
- , :- so em que a mumc1-

pnlidade não figure como parte contratante. 
_ Entre nós, porém, nesta como em todas as ques
tões, que affectam as municipalidaes de um modo 
tiio directo, tem sempre logar a intervenção ex
clusiva do governo. 

Aindn não ha muito, estranhei que o nobre depu
tado por Pernambuco, que se tem revelado um · 
opposicionista constante de tudo quanto se reàliza 
sob o domínio da presente siLuMão, nos dissesse . . .. :"" 

que estaria prompto a defender os Itgitirnos in- q_ Sn. Jo.-\.QUil\I NAnuco :-Foi com relação á pres-
teresses da municipalidade da côrtc. tnçao de contas. 

Aceito de b.om grado o valioso auxilio do nobre O Sn. FnANcrsco SoonÉ (ministro do im erio dá 

, • • , •• l' . 1 • n . ~ ~:.. çonvt~rgt r to Oi: og n~ n:1r~o t.la ci:,rte, em i ttit1 idéns, f! u~ a meu ver 
no:ssos esforço~ pw_a ~1In.1 que~t:lO que reputo como n:.to vr~nm sen:io uma gr:n~c ccnsut·~ as clausulas 
sendo talv~z a ma~s nnport:m~e de todns. do eontrato, que orn occupa n atteução da ca~ 
~om eiTeito, cnt;~o eo1no hoJ'!- o nsmmpto, que mara. 

m:ns devera empcnh:n· a attenç:1o rios poderes pu- . . . . 
JJlicos, ni:o é outro scn~o 0 que se refere :ís con- O Sn. BrJJ\nQuE nE MACEDO.-. Sustentei o ed1t~l. 
di~.;ões, sob as qn~1es a vida administrativa se deve O Sn. Fnr.tTAS CourrNITO:- S. Ex. sustentando 
desenvolver e alimentar. o etlitnl impugnou o contrato, assim como cu sns-

Enten~lo qne se~ o elen2ento local, l!;arantido nas te~tan~o o contrato não direi que impu[.\"ne ·o 
SJ?.aS vapada~ mamsfestaçoes, po~ ~113is bem conce- editnl em todas as i:Uas partes .. m~s algun~ dos 
b1das que seJam as reformas pohtiCas no sentido fundnmcnos que o nobre deputado poz por dwnte 
de apoiar as justas ex.igencias da liberdade ha de para. justificai-o. 
imperar sempre o arbítrio e a violcncia. ' . Senhores, no tempo do Sr, Thomaz Coelho já esse 

No velho mundo a. localidade é um facto que 1 edital se achava prompto para ser afixado nasci-
preexistiu á orguniza~ão do Estado. ' dades de Bruxellns, P~ris, Londres e Washing-ton ... 

Este outra co usa não fez senão attender a. os justos · Temos, pois, que este negocio deriva da 5ituarão 
1:eclamos daquella poderosa e energica individua- passada. 

• R. U.l\RQUE DEl ACEDO : -Não apoiado. 
E' escusado, sE'nllores; dizer que no elemento 

local fundou a Ii:berdZ~de o seu búluarte - afim de o· Sn. FREITAS COUTINHO :-·Quando govern::mm 
irradiar pnra to dos os pontos as su~s máis nobres os no~sos ndversarios.: tiYe occnsião de ~o_r1_vers~r 
e elevadas conquistas (Apoiados). com homens .. que en1:10 o\cupavam pqs1ç:•o enu-

Entre nós me parece que a lacalidad~ ~antes nenle 11n JlOIJLJca cqnserv:l0ora,.a·_re5pc_Ito ~o mndo 
uma crençiio da lei; não resultou 11or assim· di1.cr 1 P?r que se pt·ctcndw conlr:1tar :1 1llununaçuo desta 
do nosso estado social. nem se· enmizou porom 1 ~1dade, c tive, senhores, a fo1:tmw de s:.tber, qt~c 
nos habitas da populaÇão. l JUig:wam po~er ~btel-n gra1u1t:1ml'nte quanto M 

E' essa a razão que, segundo pênso, tem mais 1 ruas, praças, Jarrlms, pontes, etc. 
do que nenhumn outra influído para que della j Tal era a id~a. que ent5o dominava, e creio qnc· 
!tão se oecupem os nossos governos, e para que foi sob ~~ stw inspiraç-ão que se concebeu semc-
esta centralisação, que tudo atrophia e mata, con- . Ilwnle edit:tl. . · 
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230 -. Sessão em 22 .de Setembro de J879. 

O nobre presidente do conselho tomando conta 
da pasta da ngricultura achou, pois, este negocio 
em um estado bastante adiantado. 

Creio até, que com a c&mpanhia ora contratante, 
já se haviam entabolado negociações, que ltão cllc· 

Si assim é, .pergunto, que procedimento deveria 
ter ·o nobre ministro da agricultur11? Revogar 
uma das clausulas do edital para tornar a illuminn-
,ã ic r i m a . n c qu ão ; . c 
contrario acredito que S. Ex:. procedeu como um 
b;,bil administrador; confiado na perícia do nobre 
deputado que desempenha funcções elevadas na 
repartição das obras publicas, não podia S. Ex. 
dcsapprovar um acto, para cuja execução se re
querem habilitações technicas e desfazer, portanto, 
esse edital, a cuja confecção presídio o mais detido 
estudo, como claramente o demonst-ram os calcu
Ios, que aqui nos trouxe, na sessão pnssada o nobre 

O que admira é que os honrados senadores, os 
Srs. Junqueira e Teixeira Junior, que foram os 
sustentadores os mais brilhantes da situação pus-
sa a, ven am agora em on1 e censura ec arar, 
em pleno senado, que a clausula da gratuidade e 
outras supprimiram a concurrencia. ' .. 
estadistas desenvolveram ccntra o edital que, na 
sua O[liniiio, deu causa a que não fossem acaute
lados os interesses publicos. 

Senhores, gi o edital fosse modificado no sentido 
das indicações dos nobres senadores, e si apczar 
disso não nppareeesscm, como era natural, QS pro· 
ponentt'S, a grita seria a mesma, dir-se- hia sr.mprc 
que o Estado fõra lesado por descuido dSJ governo. 

São infelizmente cousas da politica. 
Não devemos senhorc~, encherrrar neste as-

sumpto sentimentos part1lianos. · 
Não se deve ter em mirn com a presente discns· 

são a victoria desta ou d:~quella idéa politica ; apre-. . . 
.. "" ~· ""' " .. .. o 

ou prejuízos que de sua e~ecueão possam por
ventura resultar para o intcressQ· lltlblico c par
ticular. 

Começand0 pelo edilnl, de que o illustre de
putado por t>crnamhuco so declarou o autor, direi, 
senhores, que um de seus uefeilos capitaes consiste 
em ter clle sido calcado sobre o que se affixou na 
Belgica, para por meio da concurrcncia publica se 
fazer a illuminação da cidade de Bruxellas. 

A comparação só como arguwento pódc ser 
admittida, quando entre os objectos compt~rt\dos 
c..xistem caracteres que lhes sejam communs. 

Assim, pois, em relaç5o á hypothese era preciso 
que o nobre deput<1do, primeiro que tudo nos fi. 
zesse uma descriprão detalhada tio que occorre na 
cidade de Bruxell<ts acerca de sut~ ciírilisação, pro
«resso in nst i conunercio e o ula ão larn 
em seguida l)!'!'V:lr-nos tJUe a c:~pital deste imperio 
se acha a taes respeitos em posição de verdadeira 
igua-ldade. 

S. Ex. nos declarou que um dos motivos, que· 
o levara a adoptar o edital de Bruxellns como mo
delo, fo1·a o facto de ser o nnm~ro de lmbit:mtes 
desta cidade identico ao dos que existem na capital 
do::ste Impcrio. 

Mas, senhores, is!'o n5o lwsta; ninguem ignora 
que a cidade de Bruxellas é um segundo Paris, e 
que a vida alli é cheia de distracçücs c prt~zeres ; 
são em grande numero os the:Jtros, jardins, cafés, 

que ricamente illuminados offerecem á população 
horas agradaveis; as noites süo no inverno bas
tante longas e ·o frio intenso que reina então é 
combatido pelo gaz, que tambem serve p:)ra aquecer 
·as casas. Além de tudo ê a vida ali; mnis hara ta . .. . . 

O Sn. FREITAS Courrxno: - Ora, é, pois, cluro 
que não se achando o Rio de J:meiro em condil:ões 
identicas ~\ cidade de Bruxellas, o termo de com
pnraoão feito pelo nobre deputado nesta parte é . .. . . ~ . 

'l'ambem, perdoe-me o nobre deputado que lhe 
diga, o balanço por S. Ex:. apresentado n esta e:l
mara, para definir o est:1do financeiro da compa-
n ta, e e o o macet ave , e a razao pat·a assHn 
exprimir-me está na propria declaracão de S. Ex. 
Foi realmente o nobre de~mtado qtieru nos asse-
~ ' .. .... . .,_ ... 

basemn-sc em uma pura estimativa, e não em-um 
fuud:~mcnto real e sabido. (Ha diversos az>artes.) 

Ilei de mostrar aos honrados deputados quanto 
vivem arredados do que n este respeito se passtt 
nos Est:Hlos-Unidos. 

O nobre deputado porPanambuco acrescentou 
ainda que os dados, sobre llUe levantou os seus 
calcnlos, lh'!l foram fornecidos pelo cx-inspector 
da illtuni nariio pulJlica, o Sr. Antonio Limpo de 
Abreu ( ue ·ümais vira os livro.;; dt~ com )anil ia. 
Poh:, não é i:;to mais do que suficiente, senhores, 
para que nos conYcn-:arnos de que o systema de 
m·gnmentação, adoplndo pelo nobre deput!ldo,_ é 

" .. ' " ~ l .. o 
S Ex. provar no scnti.tlo de suas opiniões? 

PifJuei ua verdade estupefacto diante do esforço 
admiravcl que empregou S. Ex., fazendo deslilm· 
esses batalhões de t~lg-arismos, que nada mais si~ni
ficam uo que verdadeiras austracçües, para afinal 
não chegar a qualquer resultado pratico. Foi :-~pe
nas um beiJo entretenimento ele espírito, mas ptl· 
ramente innocente. 

O Sn. BuAnQti'E DE 1\IAcEoo: -Note V. Ex. qne 
o calculo elo consumo está confirmado pela com
panhia. o que não tinha base era o preço de pro
ducção. 

O Sn. FREITAs CouTINHO :-Agradeço o auxilio 
que assim me vem prestur V. Ex. Que melhor 
a-rgumento podemos realmente llrmar contra o 

~ . i 
nhia, do que essa ignorancia a respeito do preço 
de producção ? 

O Sn. 13uAnQuE DE MACEDO:- Eu tomei pqr bnse 
o triplo do que se ga.sta na Europa. . 

O Sn. FnF.ITAs Cou-rr:-;no :-Pcrdiio. não é es'c 
um motivo p;:-.nt qtte dignmos que semelhante base 
dcvn ser exacta. 

O Sn. G.u.DINO DAS NEVES:- lia o argumento 
de indução, ê o grande lucro que ellcs tiveram. 

O Sn. FmmAs COUTINBo :-Creio, senhores, 11elas 
uot<ts que tomei, quo o nobre <leputado calculou 
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Sessão em 22 de Setembro ele i 879. 23l 

o consumo annunl de gaz retribuido na cidade 
do Rio de Janeiro em 5,100,000 metros cubicos. 

O Sn. BuAnQUE DE MACEDO:- O consumo pago 
e o cousnmmo total calculei em 7,600,000 me~ 
tros. 

que o consumo annual do gaz na cidade do Rio de" 
Janeiro monta em 7. 600.000 metros cubicos. 

São retribuídos apenas, serrundo os calculas do 
no re eputn o, o.l . melros cubicos, que 
vendiclos a 250 rs. c da um, produzem a somma de 
i .275:000;5; acrescentando-se a esta verba a quan
tia de 2QO:OOO;S, importancia de 12.000 tone
latlas de cokc ri 2015 cada uma c finalmente a co 
60:000S, correspondentes á venda de breu, pro
duetos chimicos, etc., vê-se que S. Ex. estabekce 
pnra a Rio de Janeiro Gas Cornpany uma receita 
equivalente á somma de 1.575:000;5. Tom:mdo-se 
agora o preço de producçüo que S. Ex. cnlcula '... . ,... 

O SR. BuARQUE DE MACEDO :-E' muito simples: 
200 rs. pagos em ouro duo mais de 300 rs. ao 
cam!Jfo de i9 ou 20. 

O Sn. JoAQUm NAnuco:-E c~sc é o lucro desde 
que a companhia não paga as despezas em ouro. 

OSn. FnEITA~ CouTilmo:-Ainda assim, mnn
tldas as proporções que pretendem os nobres de
putados, os lucros da companhia rm rel:~ç1io aos 
seus capilaes seriam realmente insignificantes. 

Antes de continuar tornarei ainda saliente qne 
a estimativa feita pelo nobre deputndo acerca do 
numero de toneladas de coke e dos litros de breu 
etc. vendidos pela companhia, é mais que exa
geraifa. 

O contrato actual a ~ ·. 
co locou sem duvida o governo e os particulares 
em melhores ccndi~·ões. Segundo o contrato antigo 
o IJrcço do consumo de gaz ern de 2S9 réis, para n 
ill uminnç:io, quer publica quer pnrticul:tr. Ilojc o 
nreço é de 250 réis, parn a iflnminar-iio puiJliea c 
270 réis para illuminaçi'io f::trlicnbr: 

O Sn. G,\T.DINO nns NEVES d:'1 mn aparte. 
O Sn. FnErns CoUTINIIO :- A respeito (le 

direitos a (OmpaJ.;Jlin estav:1, reJo col'l!rnto :m
tigo, isenta de os pagar, bojc pelo contrnrio estti n 
clles sujeitn, of.quc imro~!a contra a sua rc-

ceita, cansiderando-se no mesmo tempo a reducção 
dos pre~os, uma diminuição de 300:000;5000 an
nunes. 

Portanto, já vê a camara que ao menos em re
laçüo a estes pontos o contrato actu~l ofrerece van
tagens muito superiores ás do contrato antigo. 

· i nas eraes, que tanto 
me tem interrompido com os seus apartes, disse-me 
que assim procede porque pretende fazer-me uma 
sabbntina a ~ · - ··~ · · 
pois vou responder á objecção de S. Ex. quanto ao 
prazo do presente contrato. 

Percorrendo-se alguns dos contratos de illumi
nação a gaz feitos na Europa e que o Jori1al do 
Comrne,.cio ainda não h a mui lo deu it publicidade, 
vê-se que os prnos de sua duração importam em 
50, 60, 70 e lOU annos. O contrato de Paris é de 50 
annos e o nosso é de 33. 

O Sn. GALDINO nAs NEVES dá um nparte. 

goyerno, tôm apenas o :lcfeito de considerar a 
companhia como sendo obrigada a todas as imilO
sitões, que por ventura se lho ueira fazer. 

en 10res, quem quer que se apresente a contm~ 
ta r com o Estado nüo se despoja de sua liberdadtl c 
independencin, estit para com este collocado nomes
mo pé de igualdade, por isso não comprehendo como 
achnm SS. Exs. possivel um contrato- provisorio e 
em condições quiç:í oncrosns para a compnnllia, sem 
ter em linha de conta os dil'eitos que esta fará 
prev:.~lccc1·, defendendo os seus interesses. 

O Sn. GALDrso. nAs NEVES dú um aparte. 
O Sn. FnErTAS CouTnmo:-Portanto, vê V. Ex. 

que o prazo de 33 annos além de ser uma neces
sidade para que o preço de consumo se torne mais 
barato, n5o é uma innovação, um facto inteira
mente original como pretende o honrado deputado. 

Ainda, proseguindo na confrontação, vemos 
que pelo cont~ato antigo, depois de expir:-~rlo o erazo 

(\ ,. ' , . o ,,.J ~ if 

indenmisar Õ material da companhia, é Õ que se 
encontrasse em seus depositas, 5i julgasse não 
dever pro rogar o mesmo contra to; pelo actual ve
rilirn-sc ,, contrario; o Est.1do tem a faculdade da 
re:;ci~iio dentro llo prazo do :1.2 annos, si se desco
brir um :lgcnte do} illuminn(;~O fJllC srj:~ superior 
c uwi:; j)ruvcitoso do (]Ue :.(JU~l!e que é actnal
meu tf~ u~ndu. 

Ainda, si t:d não ncontecer, terminado~ os 33 
nnnos, o governo poder:"t ou comprar o mat01·inl 
da companhia, ou estabelecer a livre concurrcncin~ 
:si assim entender mais conveniente, cumprindo, 
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232 Sessão em 22 de Setembro de 1879. 

• ;. .1. • • ~ 

teria! jú está feita, importa em 5.000:000~000. 
O Sn. FnEtns CouTrNno:-Não está feita. Houve, 

é certo, uma avalia<;ã0, mas não no sentido de in
demnisar-se a companhia; mas, segundo creio, 
afim de se definir uma base p:1ra a concurrencia, 
que se mandara abrir na Europa e America. 

Ora, sendo a avaliaoão feita por arlJitros ex
clusivamente nomeados pelo governo, é claro, 
que se torna isso de uma vantngcm considenn•el 

ar(. i n o :; a 

parte o presente contrnto com os que foram reali
zados pelas municipalidades da Eur11pa e ver-
.. • .' .. ~ o • • 

trovcrtidamente; cada -uma das partes nomeia o 
tn·bitro que lhe convém, sujeita a deCisão deste aos 
rcc.ursos ndmittidos em tacs casos. 

O SR. FELICro Dos. SANTOS :-Isso já era do 
contruto antigo. 

O SR. FnEtTAs CoUTINHO: -Isso nã0 muda os 
termos da questão, pois que o que se segue é que 
semelhante ntnLagem foi mantida no contrato 
actual. Além disLoJ terminado o prazo, acaba-se 
o privilegio, si assim J'ór decidido pt:lo governo, 
c a companhia ficará sujeita ás consequc:!cias 
da li\TC concurrcncia. 

• Pelo novo contrato, decorridos os 33 annos, o ma
terial da compauhiu, si o governo não JUlgar con
veniente collliJral-o, ficará pertencendo á com-
pan 11a, que nesse caso tera e exp orar a sua m
dustria e continuar o seu geuero de negocio. Mas 
en pergunto: se depois dos :33 nnnos se conceder 
i1 companhia a liberdade de continuar a sua in
dustria, não se lhe terá concedido ao mesmo tempo 
um manopolio de f:1cto ? • 

Senhores, eu não comprehendo a argumenlu~iio 
do nobre deputndo, arg-umentação que j:'t foi for
mulada no senado, quando alli se discutiu esta 

_ma leria. 
O Sn. JoAQUrl\1 NAnuco dá um aparte. 
O Sn. GALDINO DAS NEms:-No relogio é 

está o segredo do negocio. 
que 

O Sn. FnEtTAS COUTINHO:- Eu pero a V. Ex. 
que me auxilie a memol'iu, si no correr do dis
curso me esca ur a uestão dos medidores lOis 

que a respeito da compn.nhia só se púde dar a livre 
concurrcncia, si todo o seu material fôr primei
ramente :miquilado. Assim na opinião de S. Ex. 
teríamos de estabelecer um nivelamento comple to 
pela ~est~uiçã~ das officinas e material da co~n-

Londres e de Paris, como bem disse o nol>re depu
tado por Pernambuco, é de qualidade muilo infe
rior ao· que se consome nesta capital. 

• m on res, o carvao emprega o para o a nco 
do gaz, é o que se denomina gas coal, que é de 
qualidade secundaria, e portanto mais ba1·ato! c o 

do Rio de Janeiro, é, além do gas coal, o carvão 
chamado cannel coal, muito mais rico de princípios 
illumiuautes e de preço muito mais elevado do 
que aquclle. 

Além disto, empregando-se o processo da pho
tometria, verifica-se que a intensidade luminosa do 
gaz de Londres e Paris comparada com a do Rio 
de .Taneiro dá a favor desta uma differença muito 
notavel. Assim, dando-se um consumo na pr9· 
)Orc~o de cinco és cubicos or hora, che..,.amos 
ao segmnte resu ta o : gaz e Pnr1s tem uma · 
força illumiuante de doze velas, o de Londrts de 
quatorze u dezescis velas e o do Rio de Janeiro . ~ -. 

O Sn. FELICto nos S.\.~"Tos : - Pódc dizer-me 
quando se fez esta experiencia do photometro ? 

O SR. GALnrxo DAS NEYES : - Depende do tama
nho da vela; pódc ser grande ou peÇ{uena (hila
,·idadt! ). 

O ::in.FuEITAs CouTJNHO:-Ess:~s velns, que o nobre 
deputado parece desconhccer,.e que se empregam 
para se determinar a força illuminante do mll:l 
luz dada, são as que se denominam velns de con
ta, isto é, as que queimam cento e vinte grãos por 
hora. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES E OUTROS dão repetidos 
apartes. 

J:í. vê a camara quo :t intensidade luminosa do 
rraz de Londres e do Paris é muito inferior á in-

pretendo occupar-me della não sú em ;:.ttendio 
ao nobre deputado, como tambem porque o ii~- Janeiro .. -
sumplo as~im o _exige. . O Sn. FELrczo nos SAl\"TOs:-Não me col,lsta que 

S_enhorcs,. a hvre concnrre!1Cl3 exclue o mone- se façam experiencias. . . 
polLo, mas i't este de facto exrstc ~tpezar daquella, . . . 
~~ conscquencia é que a empreza, que assim exclue O Su. FUEITAS CúuTINHO.- Todos os dws. 
a compctencin, impõe-se niio por um facto estr~mho I O Su. FELtero J?OS ~ANTOs:-0 pholometro co!l
mas pela super.iorida~o das condiç(\es, em que é st:.1-me que esta altrado a um ca:nto ha mu:to 
explorada. Assim, po1s, seria neste caso$ o mo- I tempo. 
no~olio 11ão o resultado da protecç5o c dà.pri vi- O Su. FREITAS CoUTINHO:- Está perfeitamente 
lcg!o, mas sim o effeito da victoria alcançada em enganado. . 
meto das lutas ereadas pela concurrencia. M<•", Emfim, V. Ex. diz apenas que Jbe consta, mas 
senhores, parece-me que o nobre deputai~ o entende niio nos dá o fundamento· desse consta. 
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Sessã.o em 22 de Setembro de 1879. 233 

O Sn. FELICIO DOS SANTOS : -Acho graça em 
dar V. Ex. esta explicação a um aparte meu. 

O Sa. FREITAS CouTINHO: -O que acho groc;a é 
ser interrompido por V. Ex. a tod0 o momento. 
• o_ Sn. FELIC!O DO~ SANTOS : -Oh! senhores ! 

a 
O Sn. JoAQum NAnuco : -Em Paris as expe

rien_cias são feitas em _vari_os pontos da cidade, 

O Sn. FREITAS COU'l'INHO : -Os nobres d eputades 
me interrompem tantas vezes, c1ue realmente obri
gam-me ~ ~rer, que a l>roposito de gaz pretendem 

.. fnzer poht!Cn. . 
O Sn. FELICIO nos SANTos : - uem e tá fnz ndo 

qucstüo poli tica ? 

O Sn. FnEITAS CouTI"'no:- A paixão de V, E\:. 
c (IS sabbatinas do nobr-e deputado por)Iinas. 

O Sn. FF.LIC!O Dos S.L\"Tos:- V. Ex. não co
nhece ainda :• minha _<lpinião sobre o contrato; 
para que diz isso? 

O Sn. FREITAS CQlmNno:- Talvez que não me 
tenha feito corilprelleuder aos nobres deputados 
acerca dos termos de comparação que fiz, pnra 
~emonstrar que o gvz de Londres e Paris é quanto 
a sua inten'$idade lmnil1osa muito inferior ao do 

A. 30.-T0:\10 V, 

Rio de Janeiro, visto como o contrato actual exige 
uma força illuminante de nove vélas. 

O SR. G.AL!HNO DAS NEvEs:-Seis. 
o sa: JOAQUIM NAnuco:-Nove . 
O Sn. FREITAS CoUTINHo :-Nove vélas · mas é 

preciso que se sai a que estas nove vé as consti
tuem a força illuminante do nosso gaz, dando-se 
um consumo equi-yalente_ a 3,3/J.O de pés por hora. - ~ . . ~ 
Londres, Pari$ e Rio de J?neiro, tive em vista uma 
pressão igual e mais um consumo de cinco me
tros cubicos por hora, o que deu as diffcrenças, 
que já tive a honra de referir it camara. 

Ora sendo o gaz aqui consumido, melhor do que 
o de Londres e de Paris, bastaria essa circum
stancia, embora isolada, para justitlcar a supe
rioridade do preço por que é elle vendido entre 
nós. 

os que vencem os operarias na Europa, os quaes 
para este genero de trabalho tem mais in telligen
cia e aptidão, pelo que produzem mais e mais 
ara o. 
Tenho, senhot·es, aqui um jornnl, do qual peço 

licença pnra ler á camara alguns trec.hos; é elle 
denominado • Journal of Gas Lighting• e se pu
blica em Londres. 

Dti elle noticia de todos os melhoramentos intro
duzidos na industria do gaz, diz sempre a ultima 
p3lavra sobr?. os desemrGJvimentos que esttl indus
tria vai adquirindo, fornece-nos finalmente os da
dos os mais curiosos a seu respeito. 

Aqui ternos o que ácerca da companhia de Paris 
nos diz e~se jornal': · 

• Esta companhia deu para o consumo no anuo 
de :1.878 um v oi um e de gaz igual a 2i:l,9~9,517 me
tros cubicos, cerca de 7q,8(!, milhões de pes cu
bicos. • 

Ora, .consumindo a cidade do Rio do Janeiro~ 
,., . ' 

7,600,000 metros cubicos pu r anuo, o que se segue & 
que'· companl1ia de Paris só em um anno deu para. 
o consumo o dobro do que frabricaram os gaza
metros desta cidade desde a sua instnllação até 
hoje. · · · 

Em Londres l1a uma companhia ,chamada Chm·
ti"C Gas Company, que é a·inda 3Uperior ã de 
Paris pelo volume de gaz que fabrica e vende. 

Já se vê, portanto, que companhias que dão 
logat· a um consumo tão assombroso possuem ele
mentos bastante po~erosos para venderem barato c 
lucraren1 muit(). · 
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234 Sessão em 22 de Setembro de 1879. 

Sendo assim, como é possível estabelecer-se 
comparação entre ellas e a companhia do Rio de 
Janeiro? 

Ainda mais: Per-o tt·nttenr.ão dos nob!'es depu
tado:;. Este jornn( t:~m!Jcm ·nos dá a receita da 
com anhia de Par:s em 1873 receita rovenicnte 
dos resíduos por ella vendidos: 

Producto de venda do coke... 5GO.ld9 ;e 
Breu.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . S!i. .1 92 .:e 

ro netos c mucos. . . . . . . . . . . o l! 
Deixamos de tomar em consideração outras 

verbas produzidas pela venda de outros resíduos; 
]Jasta que se tenham em vistn sómente essas que 
ahi ficam, para que :;:e calcule n cxtensiio dos lucros, 
que forçosamente hn de auferir umn companhia 
em tnes condir:õcs. Emfim, pnra completar direi 
que durante esse nnno a eompanllia d13 Paris in
c! uindo-se o producto dos rcsidios c consumo 
teve a enorme receita de 2. 993.15~ z. 

ti. ê, ' ~ ' (, o 

(Cruzam-se apartes tntre os Srs. Galdino das Ne
VI!S e Bel{ort Duarte.) 

Ja~lCiro? Portanto. ainda uma YCZ répito, niío h:J 
fundamento, nRo lln Jl:·ocedencin na comparar;iio 
que f:tzem e11tl'e esta capital c Pal'is c Londre>, 
p::ra conclnircm que o preço do gaz entre nó:5 é 
caro c lú é barato. 

O Sn. GALDJNO DAS NEVEs dá um aparte. 
O ~n. FnmTAs CoUTINuo :-Poço no nobre de-

putado que não me interrompn. · 
Agora uma outra questão que tnnto preoccupa 

o espírito dos nobres deputados : o pagail1ento em 
ouro. 

Sobre e~le ponto, creio que é gerara opinião de 
· qn~ o pagament~ feito pelo consumidor não póde 
de:x~r d~ ser feito em ~uro; em primeiro logar o 
Braztl nuo explora mmas de carvão, tem css3 de 

~ 

~ ·o eo' 
mesmo aconJece a respeito dos tubos que têm de 
ser collocndos no subsolo dn cidade e de outros 
generos, de que a compnnhia cnrece. 

O meio que tem a companhia pnra obter tudo 
isso da Europa e o mais, é o pngamenlo em ouro 
que tnmbem serve par:t saldar :1 imporL::mcia dos 
f1etes: 

N~stas condições, pois, como aindn acreditar-se 
posstvel que o pagnmento pn~sn ser feito em papel 
e não em ouro? Convém que liDO percam de vista, 
que a companhi~ é obrigada a vender o gaz por 
preço fixo. 

Ora, a moeda-papel está sujeita a mil fluctua.
çõcs, que muitas vezes escapam aos ealculos os 
mnis atilados, e <lSsim sendo, comprchende-::e que a 
companltin sujeita a taes embntes facilmente se 
pcrdel'ia e em vez de luz teríamos trevas, 

Mns o honrado senador, o Sr. Juncrueil·n, deckl· 
ra-nos que si •s <- , · "' · • 
vem contratar comnosco nito têm confiança em a 
nossa moeda, que se vão embora; e em seguida 

' · ter-se á sorte 
dos empregados publicos, que pagam tudo mais 
caro quando o cttmbio baixa. 

Este argumento cahe -diante da contrc.1dicção 
que elle mesmo encerra! Si os particulares são 
obrigados a pagar mais caro aquillo de que neces
sitam por ter baixado o cambio, por que razão a 
compnnhia niio lw de pelo mesmo motivo vender 
m11is earo o que clla tam!Jcm compra por preço 
mais elevado? 

Querem a barnteza para o consumidor e a ex-
torsão, a ver a em1 rumn para o ven e . 

Singular doutrina de economia pclitica I 
AsscveraEJ. ainda os nobre~ deputados que o 

. ' 
suJas do edital eram muito onerosas. 

Confesso a SS. EEx. que a este respeito em 
arte rocedem as suas observações, porém em 

parte é preci~n o :5crvar que a gumas es , , 
clausulas ticaram resalvadas, pois segundo o que 
nos declara o illustrado Sr. Buarque de :11-hlce
do, o pre~o ficou em branco e portanto houve 
margem suficiente para que os concurrentes ap
pareccsscm, c a respeito da gratuidade ela il
Iuminaç~o publica figurou-se tambem hypothese 
contn1ri::l. 

Os nobres deputados sabem que a industria do 
g~z está univcrsalisada nn Europa, é r.1ro o capi-. . ';"' , 

vantajosa para os "seus ~apitrtes qu~ {1iio cÜnheça 
quucs os lucros que semelhante industrin é ca1)az 

a 
Portanto.niío se póde appcllar para a ignorancw 

dos cnpitali~tns por l'all:~ de csclarccimen tos 11cerca 
das vant<lgens ele uma tal empreza, para se ex
plicar a ausencia completa de concurrentes. 

Na minba opinião n causa que poderosamente 
concorreu pnra que n~o apparecessem concur
rentes 1111 Europa c nos Est:~dosUnidos foi, como o 
nobre deputado o Sr. Joaquim Nttbuco nos dis~o 
na ultima parte do seu discurso, a proxima appli
ca~ão da luz clec.trica. 

Como s:~IJem os nobres deputados, a luz clcctrica 
cstú sendo cstudad~ nu Europa; o parlamento in
glez, que acompnnba mais do que nós os progTes
sos que se vão introduzindo na industria, nomecu 
uma commissiio de homens competentes para 
ahrirem um inquerito rigorGso sobre todos os dcs
envolvimentos,que aquella luz tem obtido e deque 
e amua capaz. 

Sfio notaveis :::.s descobertns que ·~ respeito dessa 
luz se tem ultimamente feito na Europa e America. 

Tyndall, qnc é uma vcrclildoira capacidar1c, c 
que eomo t:Jl é geralmente reconhecido, cxpôz pe
rante a commis•iio, Df·mcada pelo parlamento in
glez, os ddalh~.;; os mais interessantes a respeito 
da I uz elN'trica, c embora n:io deix~sse do cncn
recer as difficuldadcs com que elln luta ninda para 
ser gcnerali::nda em snn npplicaç:ío como um l:om 
agente de illuminaç~o, externou no entretanto a 
convit:ção de que em breve telllfJO a luz elcctrica 
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Sessão em 22 de Setembro de i879. 235 

triumpbaria de todos esses obstaculos e viria fi
nalmente a impôr-se como o melhor systema a 
adaptar-se. -

Ora desde que um homem tão competente como 
o Sr. 1'vndall afirma, que a luz electrica póde em 
pouco tempo illuminar as c!dades da Europa.~ de 

R. REITAS OUTINHO :-... e e a mane1ra 
que, como disse o nobre deputado o Sr. Joaquim 
~abu~o, a capital do Irnperio é umá das.mais bem 

' ' as cidades de Paris e Londres. 
. O Sa .. JoAQUIM NABuco :-E New-York tambem. 

O Sa. FREITAS CoUTINHO:-E está alem disso per
feitamente familiarisad::t com o serviço, 

Estas condições são de uma superioridode ineon
testavel a favor da companhia, que por essa mzão 
estava perfeitamente habilitnda para lutar com 
qualquer outra, que com clla pretendesse con
correr. 

causas que determinaram a não concurrenci?. 
Per~untam então os nobres deputados como e q.ue, 

devendo ser roximo o trium ho da luz _electnca 
a a ançou-se a actual companhia a assi~nar um 
contrato, em virtude do qual mesmo em :\2 annos 
pódeclle ser rescindido e portanto licar completa
mente inutilisado o amplo material que ella possue. 

· Em primeiro logar é isso possível por part.e de 
uma comp:mhia que j{t explorou os seus cap1taes 
pelo csp::tço de 25 annos. Em segundo lognr lw 
opiniões muito nutorizadas, que acreditam, que a 
luz electriea. nunca poderá competir com a luz 
do gaz, a qual assim como pódo adquirir a Ip:tior 
intensid:Jde póde reduzir-se a uma quantidade 
consideravelmente insignifican~e, é l.irnpa, pro~lPt.a 
continua, e uma vez accesa nao ex1ge o mais li
geiro cuidado por parte do consumidor ; o que 
não acontecerá talvez jámais com a luz el:::cLrica 
(Apartes). 

O nobre deputado por Per~ambuc(} d~clar~u-

O Sn. PRESIDENTE reclama a a.ttenção. 
O Sn. FREiTAS CoUTINHO:- A questão da luz 

electrica, não é uma questão· resolvida, é ·uma 
questão .controvertida; ha indivirluos, aliás muito • 
competentes, que afirmam que mesmo quando se 
descubra a a li a ã " · · 
electrica, ainda assim a luz do gaz lhe será su
perior pela. virtude, que tem de se prestar a uma 
g.ran~e rnult.ip_lici4ade de usos a que talvez aque!Ia 

Portanto, nesta hypothese, creio que está justi
ficado não só o governo como a cornpnnhia, uesde 
que estabeleceram o prazo de doze annos para a 
rescisão do contrato. , 

Esse espaço ~e tempo é sufficiente para que se 
estudem os eífe1tos de qualquer descoberta deste 
genero. 

(Ha diversas apartes.) 

nobres deputados que certas industrias re<1lmcntc 
existem, que só por meio do privilegio pódem ser 
exploradas. 

s no res eputa os vem, por exemplo, que na 
Earopa o serviço da illuminação publica tende a 
unificar-se por toda a parte .. 

gaz eram numerosas, do 1.5 a :\6 si não me engano, 
estão hoje reduzidas, creio que a 5 ; em Paris fun
diram-se todas as companhias e:n uma só -La 
Villete-e assim por diante. 

Ora, si em cidades tão vastas, oade o campo para 
a concurrencia é immenso, a unificnção das em
prezns é Lida como muito mais vantajosa, d0 que 
a sua pluralidade. como é que no Uio de Janeiro, 
onde o consumo do gaz é relativamente insig-nifi
cante, as ruas com Ietamente estreitas com 
su -so o mteira.rnente travado de tubos de toda a 
sorte, se pretende estabelecer a este respeito a livre 
concurrencia ? 

. .. ' ' " 
os nobres deputados, é a que dá á companhia a 
faculdade de cortar o encanamento si por ventu
ra o consumo do gaz não fõr pago. 

Declaro que semelhante clausula, é procedente. 
Si a companhia não tiver esse direito a que po
sição ficará reduzida? 

No contralo de Paris ha uma clausula, que re
puto surnmarnente vexatoria,e é-_, a que obriga o in
quilino a depositar antes de ebter o gaz a impor
t:mcia correspondente ao consumo de um tri
mestre, não fiicando a companhia npezar disso 
privada do direito de cortar o encanamento, si o 
consumo respectivo não tiver sido pago. 

Os Sns. GALDINO DAS NEVES E JoAQUmNABL"CO 
dão apartes. 

' . . , :- rgun o aos no res 
varias praças de Paris, mas creio que ~ó uma é deputados, si o facto de se collocar o gaz em um 
illuminada por esse systema. predio não contribue para que este suba de valor, 

e para que o respectivo aluguel seja. tambem c~ O Sn. JUAQUIM N_\nuco : - E' a avenida da maior? 
opera. A-,,;im, pois, ningucm contestará qu~ a_ intro-

0 Sn. FREITAS CoUTJNno·: - l~ creio que nã:o ducr~ão do g~z em uma casa, proporciOna ao ca
tem por ora dado os re3ult:1dos que se espc- piLa i nella collocado condições favoraveis. 
ravam. . _ _ Portanto rlesuc que o pl'l'pt·ietario :1dquirc por 

As descobcrt:tS d'Edison a este respetto m1o ohtt- essa fó1·ma um ~~lu:;uel mais el•wado, tleve a seu 
veram, por ora, o seu completo triumpho. turno supportar um onus da na tu reza daquelle, 

(Ha di ver$().$ apa1·tes.) I que priva o ~eu predio do encnnamento do g~z, 
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236 Sessão em 22 de Setembro de 1879. 

riores ás que tivesse de receber. 
O Sn. JoAQUIM NAnuco : -V. Ex. está satyri-

O Sn. FREITAS Coummo : - Nno sei onde V. Ex. 
enxerga a satyra; pois quererá V. Ex. que o 
advogado defenda causas de graça, c que os escri
vães e juizes não recebam as custas, que por di
reito lhes pertencem? 

O Sn. JoAQUilll NAnuco:-Em todo o caso esta 
questão precisa ser regulamentada. 

O SR. FnEITAS CouTINHO :-Os nobres deputados 
.. tr ~ · 

no Rio de Janeiro, citaram para exemplo os Esta
tios-Unidos, que na opinião de SS. EEx. impor
tnm como nós o carvão do estrangeiro e no entre-
tanto as compan 1ws a 1 ven em o gnz por 
um preço mais barato. Fiquei na verdade sor
Jlrcndido, quando lendo o discurso que no se
nado p1·oferiu o Sr. Junqueira a respeito desta 
materia, vi que esse honr::do senador dissera que 
os Estados Unidos importavam o carvão. Eu tenho, 
senhores, de ha muilo em minha estante um livro, 
cscripto pelo distincto americano o Sr. John Bi
grlow, intitulado "Os Est:idos-Unidos .. da Ame
rica em 1.863. »(mostrando o livro) Esse ameri
c:mo era então consul dos Estado-Unidos em Paris, 
c emprehendeu a publicação de semelhante obra 
para revel3r á Europa os grande~ prodigios de sua 
JlaLri:t. Recorri, como era natural. para semelhan
te autor e viu então qe o i Ilustrado senndor pela 
J~ahia laborava em manifesto engano, pois que o 
desenvolvimento das minas de carvão na America 

tcscas. 
:!\ias, senlH>res, quando vi que o nobre deputado 

o Sr. Joaquim Nabuco repetia nesta camara a 
mesma asseveração que o honrado senador pela 
Bahia fizera a este respeito no scn:.rdo, duvidei 
da fidelidade do meu livro e consultei Larousse, 
e fil-o. senhores, com prnzer, porque afinal o pro
prio Lnrousse, neste pont·•, copiou quasi que tex
tuahnen te as pal:~vras de Bigelow. 

O Diccionario de llfanu{actums e At·tes do 
Sr .. Laboulaye consagr:• t3mbem algumas linhas 

Direi todavia que os argumentos até agora pro
duzidos para atacar-se o contrato, realizado pelo 
governo com a Rio de Janci1·o Gas Company, são 
m e1ramen e es I UI os e un amento. pola os 

·e não apoiados.) 
Si nquclles que deste assumpto se têm occ.u

pado, mio se deixassem levar por considerações po
liticns, afim de censurar o governo, estou certo 
que tanto ardor não revelariam na discussão e 
que facilmente se convenceriam de que falta-lhes 
base pnr<t condemnar este contrato. (Apoiados e 
não apoiados.) 

Emfim não_ posso convencer os nobres depl!-
, . . 

~-' "' o 
rnversa il em que se acham os biographos para 
com os biographados na phrase de Lord Canning. 
Em vez do a oio têm SS. EEx. ara todos os actos 
a ~ mmistração a censura. e só a censura (NtTo 

apozados). 
Ponho nqui termo üs minhns observações, pro

testando voltar novamente á tribuna si assim o 
julgar conveniente, pois que deixei de occupar-mc 
de outros pontos, que j~lgo importantes. 

(1lfuito bem. O o1·ad01; é comprimentado pelo Sr.mi
nistro do impel'io e Srs. deputados presentes.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 23: 

L" parte (ate ás 2 horas). 

Votaçfio do parecer da commissão de consti
tuição e poderes sobre eleições de Sergipe, p:.~.ro
chias do Rinchão e Broqueiro. 

2. • discussão do projecto sobre a exploração do 
valle Xingú. 

1." ditn do projecto n. 82 B, sobre a secula.ri
snciio dos cemiterios. . ' 

Cont.inuaçiio da ::1. a discussão do projecto n. iH 
A sobre posturas da Illma. camara municipal da 
Curte. ' 

2." discussão do projecto n. 21.0 autor~zando a 
transferencia do tenente Raymundo Rodr1gues de 
Oliveira da arma de artilharia para a de infantaria. 

2." dita do projecto n. 66 sobre damno e sinistro. 
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1.• dita do projecto n. 255A subre o monte-pio para l 
os empregados da estmda de ferro D. Pedro II. 

2.a dita do projecto n. :17g, sobre privilegio conce
dido a J. Brunton. 

Continuação da discussão sobre o projecto que 
an r va o ontrato ara a illumina ão da cidade 
do lUo de Janeiro, e, hiivendo tempo, 2. d discus
são do orçamento do ministerio do Imperio. 

Levantou-se a sessão ás 4: horas da tarde. 

Acta do dia ~3 de Setembro de 18.,-9. 

Faltaram com participacão os Srs. Almeida 
Barboza, Augusto França, ·Aureliano Magalhães, 
Andrade Pinto, Americo, Barão da Estancia, 
Beltrão, Camargo, Candido de Oliveira .. Esperedião, 
Frederico de Almeida, Ferreira de lVIoura, Fabio 
Reis, Franklin Daria, Franco de Almeida, Floren
cio de Abreu, Jeronymo Sodré, Manoel de Maga
lhães, Moreira de Burros, Prisco Paraizo, Pedro 
Luiz, Rodolpho Dantas, Souto, Theodorato Souto, 
Silveira Martins, Segismundo, Silveira de Souza, 
Theodomiro; e sem ella os Srs. Azambuja Meirel
les, Antonio Carlos, Barão de Villa Bella, Bezerra 
de Menezes, C<.~rlos Affonso, Carrão, Couto Maga
lhães, Diana, Espindola, Epaminond<.~s de Mello, 
Freitas, Franco de Sá, França Carvalho, Felicio 

os antos, ernan o sono, a mo, ygmo 
Silva, Horta de AraUJO, Ignacio Martins, Joa4.uim 
Serra_, Joaquim Breves, Joaquim Tavares, Joaquim 
Nabuco, José Marianno, Leoncio de Carvalho, Li·· 
berato Barroso, Lima· Duarte, Lourenço de Albu
querque, Moreira Brandão, Martinho Campos, 
Mello Fra:t:lco, Marcolino Moura, M:Jnoel Pedro, 
1\leira de Vasconcellos, Prado Pimentel, Sinval, 
Saldanha :Marinho, Seraphico, Tavares BeHort e 
Zama. 

Ao meio dia o Sr.· presidente declara não haver 
sessão por falta de numero. 

0 SR. :1. 0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Acta do dia ~~ de Setembro de 18~9. 

Faltaram com participacão os Srs .. Almeida 
Barboza, Augusto França, "Aureliano Magalhães, 
Andrade Pinto, Americo, Barão da Estaucia, Ca
margo, Candido de ulivmra, Esperidião, Frederico 
de Almeida, Ferreira de Moura, Franklin Daria, 
Franco de Almexda, Florencio de Abreu, Ignacio 
Martins, Jeronymo S~dré, l\Ianoel de. 1\lagalh~es, 
Mello e Alvim, 1\loretm de llarros, Pnsco Paratso, 
Pedro Luiz, Rodolpho Dantas, Souto, Silv-eira 
Martins, Sigismundo~ Silveira de Souza, Theodo
reto Souto e Theoiomiro; e sem ella os Srs. Antonio . 
Carlos, Belfort Duarte, Baptista Pereira, Bezerra 
de Menezes, Carlos Affonso, Carrão, Couto 1vla
galhães, Diana, Frederico Rego, Freitas Coutinho, 
França Carvalllo,Fidelis Botelho,Felicio dos Santos 
Fern~ndo Oso~io, Galdino, Hy~ino Silva, Horta ~e 

de Carvalho, Lima Duarte, Martinho Campos, 
Mello Franco,l\facedo, Marcolino Moura, Malheiros, 
Manoel Pedro, Prado Pimentel, Sergio de Castro~ 
Souza Lima e Tavares Belfort. . 

Ao meio dia o Sr. presidente declara não haver 
sessão por.falta de numero. 

0 SR. {.0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Offi.cios: 
Do secretario do senado, de 23 do corren-
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te, pttrticip:mdo quo o senado adoptou e vai 
dirigir á sancção imperial a resolução, autori
zando o governo a mandar admittir o pharma
ceutico Gubriel Benedicto de Ca~1 pos a exttme de 
anatomia e, physiologia, p~r~ matric!llar-se no. 3." 

sôa de sua familia, e não poder comparecer ás 
sessões.-1\landou:.sc desanojar. 

Requerimento do desembargttdor Antonio Frttn
cisco de Sttlles, pedindo um anno de licença com 
vencimentos.-A' commissão de pensões e orde
nados. 

São remetliclos á commissão de poderes as actas 
da eleição para eleitores das freguezias de Santa 
Rita do Passa Quatro e JacarE'hV, da província de 

). ... ., .. • ' .. , O" . ' . 
Grande, d:t província de :Minas Geraes. 

São lidas e mandadas imprimir as seguintes 
,- . 
RedacçrTo do projccto n. i83 A de ·!879. 

Art. :1.. 0 O :u·t. :1.. 0 da lei n. 2687 de 6 de No
vembro de 1875 s:erá exerutado em conformidade 
com as seguintes disposições : 

§ :i." Os emprestimos sob garontia de proprie
daáes ruraes effectuar-se-hão a juro que não ex· 
ceda a 7 "/o, e com amortização que se calcuhmí 
proporcionalmente ao prazo convencionado da di
vida entre 5 e 60 anncs. 

§ :!. o O estabelecimento de c~ix~s filiaes do 
a nco, que a ranJ:lm 1 -

ritorio U.o Imperio, será facultativo ; precedendo em 
todo o caso, quanto á escolha do local e mais con-

- -. ... (r -;-

§ ~-:. Do producto liquido da receita annual do 
banco, antes de pago o dividendo sobre o c:-.pital 
reaiizado, deduzir-se-ha uma quota pnra o fundo 
de reserva obrigatorio. 

Tanto esta quota como o maximo dos dividen
dos serão fixados nos estatutos. 

§ 4:. • A duração do banco será de 99 annos, con
tados da data do decreto que autorizar a sua in· 
corporação. 

§ 5. Será licito ao banco, durante os primeiros 
cinr:o annos de suas operaç\íes, emittir letras hy· 
l)othecarias que representem emprestimos contra
hidos sobre a propriedade urbana. 

Pa;•a occorrer a esses emprestimos, poderá o 
])anco empregar tatê :1.;5 do seu cap1tal rcali
zade. 

As letras h othecarias desta especie, e aqui 
autorizadas, goz:1ri.io a garant1a e JUros COE.ce
did;: :is dos emprestimos ruraes · 

Findo o prazo de .cinco annos, aqui estipulado, 
ccss:1rão os emprestimos hypothecarios sobre a 
propriedade urbana; salvo si, a juizo do governo, 
í'ôr neces~rio prorugar esse prazo. Neste caso a 
prorogação concedida, que terá logar por decreto 
e nãn excederit de mais cinco annos, ficará depen
dente da approvação legislativa. 

.A:-t. 2.• .Decorrido um anno da data da pro
mu:i!;:~:ío d~ presente !ei, e no caso de se mallo
grm·cm quacsquer tentativas fittrs pelo governo 
r1ara estaiJelccer o banco de crcÇI.ito real, nas con-

dições do art. L • § L • da lei n. 2687 de 6 de 
Novembro de [1875, fica desde já autorizado o 
governo a conceder a garantia de juros de 6 "/o ao 
anuo e a amortizar;ão de letras hvpothecarias, que 
se emittirem no Imperio, ás companhias que se 

.- . .. 

~ • l ' ... 

o Estado assumir a responsabilidade,não excederá 
de 50.000:000~ para todos os bancos: 

§ 2. • Os bancos serão fundados : 
1. o Na côrte, com um capital não 

excedente a.. . . . . . . . . . . . . . . • :1.5. 000: ooosaoo 
2. o Na Bahia, com um capital não 

excedente a ................. :l..O.OOO:OOOSOOO 
. :3. o Ep.1 Pe_rnambuco, com un1 

• : t a. 
4. 8 Em S. Paulo, com um capital 

~té . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 7. ooo: ooosooo 
5. o No Maranhão, com um capital 

ao x ............ . 
6. o Em Minas·, com um capit~l 

não superiot· a. ••••• : •..... _ • 
~ . . . 

applic:Jveis, no qu43 for cabivel, as disposições da 
lei n. 2687 de 6 de Novembro de :1.875. 

§ 11. o As annuidades, !Jem como a garantia de 
juros e amortização pagar-se-hão em moeda cor
rente do paiz. Os emprestimos serão feitos nesta 
especie ou em letras hypothecarias, conforme a 
legislação vigente. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

.-

A assembléa geral resolve: 
Art. :1.. o O governo fica autorizado a conceder 

ás fabricas de fio do sarcocarpo do coqueiro, que 
fundar Theodoro Christiansen, e pelo tempo do 
privilegio por este alcançado, isenção de direitos 
de importação para os apparelhos, material e ac
cessorios necessarios á fundação desses estabeleci
mentos e fabrico desse producto. · 

Art. 2.0 nevogam-se as disposições em cont~a
rio. 

Sala das commissões, i8 lle Setembro de :1.879.
Ru.y Ba1·boza.- J. M. de Macedo. 

-
Rcdacçào do prr.jecto n. ~92 de :1.879. 

A asscmbléa geral resolve: 
Art. L• E' o. "Overno autorizado a conceder ao 

juiz de direito da comarca do Jardim, província 
do Rio Grande do Norte, bacharel Francisco Cle~ 
mentino de Vasconcellos Chaves, um anno de li
cença, com o respectivo ordenado, para trutar de 
sua saude onde Jhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 18 de Setembro de :1.879. 
-Ruy Barboza.-J.llf. ddiacedo. 
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RedacçtTo da emenda do Sr. Liberato Bar1·ozo ao 
projecto n. 29:2 de :1.8i9. 

A assemlJléa geral resolve : 
Art. L" E' o governo autorizado a conceder ao 

descrnb<~r''ador residente d r I 
Vicente ~lves de Paula Pessoa, um ·anno de li· 
cença, com o respectivo 0rdenado, para tratar de 
sua saude onde lher convier. _ _ 

,cvogam-scas rspos1ções em contrario. 
Sala dns com missões, 18 de SetemiJro de i8i9. 

-Ruy Barboza.-J . .DI. de li'Iacedo. 

Rr:dacrxTo da emendct do 81·. ltlanoel Carlos ao p1·o-
• jecto n. 292 de :1.8i9. 

' 
A assembléa geral resolve : 
Art. L o E' o governo autorizado a conceder ao 

"uiz de direito d 1' • rr' 

vincia das Alagôas, bacharel Augusto Carlos de 
_4.lmeida e Albuquerque, um anuo de licenç:a, com 
o respectivo oTden:::do, para ~ratar de sua saude 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

:. Illllissoes, e eLem ro e · -, . 
-Ruy Ba1·boza.-J. 111. de Macedo. 

O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 25 de 
Setembro a mesma desi:;nada para o dia 24, tanto 
na :1.." como na 2.a parte. 

Acta do dia ~~ de §etembro de 1.87'9. 

PUES!DENCIA DO SR. LUJL FELIPPE 2. 0 VICE• 
PRESIDENTE. 

A's :1.1 horas da manhã feita a chamada acham
se presentes os Srs. Luiz Felippe, Cesario Alvim
Alvcs de Arnujo, Pompeu, Abreu e Silva, Affonso 
l'enna, Frederico Rego, Manoel Cnrlos, MarLirn 
Francisco, Bulcão, Ildefonsa de Araujo, Meira de 
Vasconcellos, Olegario, Saldanha l\Inrinho, João 
Erigido, Aragão e l\Iello, Costa Azevedo, Sergio de 
Castro, Danin, Rodrigues Junior, l\Jarianno de 
ilva, Sinvnl, Antonio de Siqueira, Buarque dca 
:Macedo, Ignacio Martins, Tavares Belfort, José 
Caetano, Joaquim N:abuco, Ribeiro de Menezes, 
Espindola, Liberato Barroso, Souza Andradn, 
Marcolino Moura, Baptista Pereira, Barros Pimen
tel, Barão de Villa-Bclla, Souza Carvalho e José 
Basson. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Sera-
4 • • A • • • 

Diana, l\loreira Brandifo, Costa Ribeiro, MunoeÍ 
Eustaquio, Bezerra Cuvalcan ti, Lourenço de Al
buquerque, Theophilo Ottoni, Joaquim Tavares, 
Beltrão, Fidelis Botelho, Hygino Silva, L::~.fayeLte, 
Zama, Macedo, Augusto Fr:mça, Francisco ::lo~ré, 
:Monte, Epaminonuas de !tiello, Soares Brandao e 
Jose 1\larianno. 
· Faltaram r,:om participação os Srs. Almeida Bnr

boza, Aureliano Magalhães, Andrade Pinto, Ame
rico, Barão da Estancia, Camargo, Candido de 
Olivc!ra, Esperidião, Frederico de • .Umeida, Fer
reira de Moura, Fabio Reis, FrankliD! Doria, 

Fr<1nco de Almeidn, Florencio de Abreu, Jero
nymo _Sodré, Manoel de Magalhães, Mello e Alvim, 
Malbe1ros,_ Moreira d':l Barros, Prisco P~r~iso, 
P~edr? Lu1z,. Rodolpho. Dt~ntas, Souto, ~Ilveira 
~:t.artms, Seg1smundo, Silvem1 de Souza Theodo
reto Soato, e Theodomiro · c sem ' • - -
me1 :1 Couto, Antonio Carlos, Barão Homem de 
~ieiiG>, Belfort DuMte, Bezerra de Menezes Carl(!)S 
Afi'onso, Corrca Rabel!o, Carrão, Couto .Ma~alhães 

.... . .... - .... ~ . - o !' 

, , , , • rança 
Carvalho, Flot·es, Fel i cio dos Santos,. Fernando 
Osorio, Galdino, Gaviã_o Peixoto, Horta de Araujo 
Joaquim Serra, Joaquim Breves, Leoncio de Car: 
valho, Lima Duarte, l\fartinho Campos, Mello 
Frun co, :Manoel Pedro, Prado Pimentel, Ruv Bar-
boza, e Souza Lima. · 

Ao meio-dia o Sr. presidente declara não-haver 
sessão 110r falta de numero. · 

O Sn. :1.. o SECRETARIO dú conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Ofiicios : 
Do secretario do senado de 2~ de Setembro do 

corrente participando que constava ao senado ter 
sido sanccionada a resolur;ão da assémbléa geral 

o s empre-
gados da repartição de hydrogrllphia.-Inteirada. 

Do presidente da província do Rio de Janoiro de 
23 do corrente remettendo cópia da acta da eleit~fto 
de eleitores geraes a que se acaba de proceder "na 
parochia da villa da Itaborahy.- A' commissão de 
poderes. 

Requerimento do Dr. Maximinnno Marques de 
Carvalho pedindo que se mnnde· pôr em execução 
as medidas que offerecen á consideraçtio de cor o 

o· · ' amare a, e que 
lhe seja concedido o pl'emio que a lei confere aos 
que fazem taes. benelicios publicos.-A' commissão 

O Sr. presidente dá a seguinte ordem dia para 
26 de Setembro : a mesma designadrt para o dia 
25, accrescendona -t,a parte aLa discussão do pro
jecto n. 2i::l relativo á reforma de E. Pinto fla 
Luz. 

Acta do dia ~6 de Setembro de 18,9. 

PUESIDENCIA DO SU. VISCONDE DE PRADOS. 

A':, :1.1 horas da manhã, feita a chamada, acha
ram-~e presentes-os Srs.· Vi:,conde de l>ratlos, Ce
sario Alvim, Gavião Peixoto, Marcolino .Moura, 
Hodrigues Junior, Manoel .Eustachio, Sergio de 
ast oà i". · · · ·. · · 

Cal'los, Jose lJasson, Frertas, Viriato .de.}Íedeiros_, 
Ulegario, Mello e Alvirn, Dulcào, Ildefonso de 
Araujo, Meira de Vasconcellos, LLliz Felippe, José 
Caetano, Azumbuja 1\Ieirelles, Frederico Hego, 
.Antonio Carlos, Uartim Francisco, José :Marianno, 
Souza Carvall10, &rros Pimentel, Aifonso 1-'enna, 
Corrêa .ll.abello, Tavares Belfort, Aragão e !vlello, 
Souza Andrade, Buarque de Macedo e Lourenço 
de Albuquerqne. 
. Compareceram àepois d:J chamada os Srs. Danin, 
Costa Azevedo, Alarianno da Silva, Antonio de Si
queirJ, Espindola, Alves de Araujo: Ribeiro de 
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Menezes, :Monte, Macedo, Beltrão, Sinval, Jgnacio 
Martins, Liberatv Barro~o, Theod?t'eto S?uto, _l\lo
reira de Barros, Francisco Sodre, Hygmo Srlva, 
:Malheiros. Bezerra Savalcanti, Joaquim Tavares, 
Franklin boria, Lafayette e Barão de Villa Della. 

Faltaram com artici a ão • i r-
boza, Augusto França, Aureliano Magalhães, An
drade Pinto, Americo, B_arão da Es_tan_cia, Baptis!a 
Pereira, Camargo, Cand1do de Oliveira, Espen-

. ·- ~ • • o 

' . ' . (_ ' 
Fabio Reis, Franco de Almeida, Florencio de 
Abreu, Jeronymo Sodré, Manoel de l\Ingalhães, 
Pompeu, Prrsco Paraiso, Pedro Luiz, Rodolpho 
Dnntas Souto, Silveira Martins, Sigismuudo, Sil
veira de Souza e Theodomiro; e sem ella os Srs. 
Almeida Couto, Barão Homem de Mello, Belfort 
Duarte, Bezerra de Menezes, Carlos Affonsfl, Costa 
Ribeiro, Carrão, Couto Magalhães, Epaminondns 
de Mello, Franco de Sá, Freitns Coutinho, França 

n Ih i · · · ' 
Fernando Osorío, Galdino, Í-lorta de Araujo, 
Joaquim Serra, Joaquim Breves. Joaquim Nabuco, 
Leoncio de Carvalho, Limn Duarte, l\Ioreira Bran-
~ . · · , e ranco, · anoe e-

dro~ Prado Pime::1tel, Ruy Barboza, Souza Lima, 
Soares Brandão, . Seraphico, Theophilo Ottoni, 

Ao meio dia o Sr. presidente declara que não 
ha sessão por falta de numero. 

O SR. :J..o sECRETAmo dá conta do eeguintc 

EXPEDIENTE. 

Officios : 
Do ministerio da marinha de 24 do corrente re-

mettendo diversas ~' · · - · 
ú pretenção de Laur1anno José Martins Penha 
Junior. - A quem fez a requisição. 

Do mesmo e igual data transmittindo diversas 
copras e m armações prestndas sobre a pre~ 
tenção de alguns opernrios das officinas de con
strucção naval do arsenal de marinha da Côrte. 
-A quem fez a requisição. 

Do presidente do collegio eleitornl da villa de 
S. João Baptist;J. do Rio Verde, na província de 
S. Paulo, enviando cópia authenLica das actas da 
eleição a que nlli se procedeu ultimamente.'- A' 
commissão de poderes. 

Foi lido e mandado imprimir o seguinte 

PROJECTO. 

!879.-N. 297 A. 

A commissão de faumda, a quem foi presente o 
projecto n. 297 A deste anno, que concede isenção 

· · ,., , · ~ · e es r-
nada aos mP.rcados da Europa e dos Estados-Uni
dos, attendendo a que o consumo desse producto 
nacional se tem limitado aos mercados do Rio da 
Prata e do Chile ; 

Attendendo n que será da maior conveniencia 
animar a sua exportação para os mercados a que 
se refere o projecto; e que dahi nenhum prejuízo 
resulta actualmente para os cofres publicas; 

~ttendendo, finalmente, que o projecto está sub
scripto por 44: Srs. deputados; o que reveln o assen
timento da maioria desta camara : 

E' Gle parecer que o projecto n.297 A entre em 
discussão e seja adoptado. 

Sala da conmissão. 25 de Setembro de 1879.
Buarque de jJfacedo . ..:. Barros Pi'mentel. - Lou
renço de Albuquerque. 

é .,era reso ve : 
Art. L o Fica isenta dos direitos de exportação a 

llerva mnte destinada aos mercados da Europa e 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições cn1 con
trario. 

Sala das sessões em H de Setembro de f879.
Ribeiro de llfene:zes .-Almeida fJouto.- Diana.
llfarcolino l~oura. - Florencio de Abreu.- Costa 
AzPvedo.-Candido de Oliveira. -Saldanha llla1·inho 
-liionte.-Baptista Pereim.-Ignacio Jfm·tins.
Barào da Estancia.-Barros Pimentel.- Ab1·eu e 
Silva.-llfello Franco.-FidelisBotelho.-Corrêa Ra-

• o o o 

José ·caetano.-Danin.-Arnerico.-José Basson.
Sergio de Castro.-Alves de Amujo.-Barão de 
Vilta Bell .- · · · · - -
Frederico de Alrneida.-Cesar Zama.-Ilde{onso de 
Araujo. -Jeronyrno Sodré. -Souto .-Fmnklin Do-
1'ia.-Aragc!oBulcào.-Silveira ele Souza.-lllello e 
.1 • .- • • ~ . .- spm·i1 i.ao.-. arzanno 
da Silva.-Fernando Osorio.-lllanoel C&ltlos.-Ca
rnargo.-Frederico Rego.---

0 SR. PREsiDENTE dá para ordem do dia 27: 
Apresentação de requei·imentos, projectos e.in

dicações. 
Discussão de requerimentos adiados. · 

Actn do din !2~ de Setetubro de 18,"9. 

A's H horas da manhã feita a chamada, acham
se presentes os Srs. Visconde de l)railos, Cesario 
Alvim, Alves de Araujo, l\Iartim Franci::co, Gavião 
Peixoto, ulegario, :M:arianno da Silva, Rodrigues 
Junior, Jesé Caetano, Frederico Rego, Pompeu, 
l\Tnnoel Carlos, Fernando Osorio, Flores, Buarque 
de Macedo. Danin. Lima Duarte, Ignncio Martins, 
Saldanha MariohÓ, Virinto de Medeiros, Aragão c 
Mello, Barros Pimentel, Franco de Sá, Lourenço 
de Albuquerque, João Brigido, Sinval, Frêttas, 
l\Iacedo Tavares Bel fort. José Basson, 1\Ianocl·Eus
taquio 'soares Brand:io, ·Barão de Villa Bt'lla, Souza 
Andrade, Ruy Bnrboza, Antonio Carlos e Diana. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Carlos 
Affonso, Costa Ribeiro, Espindola, Andrade Pint~, 
José l\Jarianno Fidelis t h a a 
Franklin Dória, Joaquim Serra, Ildefonso de 
Araujo, Serg-io de Cnstro, Corrêa Rabello, Theo
reto Souto e Francisco Sodr~. 

Faltaram com participação os Srs. Almeida Bar
boza, Aug!lsto França, A~reliano Magaihães, Ail};e
rico Almeida Couto, Barao da Estancw, Beltrao, 
Baptista Pereira, Camargo, Caudido dt1 Ol!veira, 
Esperidião, Frederico -de Almeida, Ferreira 4e 
Moura, Fabio Reis, Franco de Almeida, FlorencLO 
de Abreu, Jeronymo Sodré, Luiz Felippe, La
fayette, Manoel de :1\lngalhães, l\Ialheiros, Mello e 
Alvim, Moreira de Barros, Prisco Paraizo, Pedro 
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Luiz, Rodolpho Dantas, Souto, Silveir::. 11Im·tins, 
Segismundo, Silveira de Souza c Theodomiro; c 
sem ella os S• s. Azambuja Meirelles, Antonio de 
Siqueira, Affonso Penna, Barão Homem de Mello, 
Bclfort Duarte, Balcão, Bezerra de ~Ienezes, Costa 
Azevedo, Carrã_o, Couto ~Iagalhães, Epaminondas 

nrroso, 1 oreirn Bn1adão, I\Iartinho Cnmpos, 
Mello Franco, l\Ionte, Mnrcolino ~Iourn, Jiano~l 
Pedro, Meira de Vasconcellos, P~<tdo Pimentel, Rl· 
bciro de Menezes. Souza Lima, Souza Carvalho, 
Scrarhico,ThcophiÍo Otloni,Znma, e Abreu c Silv:L 

Ao meio dia o Sr. presidente declara não llaver 
sessão por falta ele numero, e dá a seguinte ordem 
do dia 29: 

Ses~ão em. 29 de Setembro de l.S7 .. 9. 

PRESIDENCL\ DO sn. VISCONDE DE Pll.ADOS •. 

SU:\BIARIO _:._Exrr.DJENTE:.-Approvar.no de rêtlacçõcs.-Parc
ccrcs.-Pl'Ojcctos.-Dcsi:;n~çito de- dia para intcrpcll.açiio. 
-Observucücs c requerimento do Sr. Saldanh·a. l\Iarmho. 
-llcqueriinento· e. .discurso do. Sr. _Sergio d~ Custro.-
La 1',\nT;: 0.1 or.DF.ll no nr.1.- D•scussao do prOJCCto n. 82 
sobr~ ·scculnrisaç•io de ccmiterios.--Dis.-:urso do Sr. Sal-

: · .. · . -·· ~ . . nDE)[ uo nr~\.- onttnua.~~ão 
da discussão sobre a illnminação a g~z.-Discurso tio Sr. Gal
dino das Neves. 

- -·-------=-== 
la, Antonio Carlos, Diana, Bezerra de Menezes, 
Theodomiro, Joaquim .N'abuco, Galdino, Augusto 
Françn, Belfort Duarte, Bezerra Cavalcanti, Souza 
Carvalho, Manoel de Mngalllães, l\Iartinho Campo::; 
c ~foreira de Barros. 

Faltaram com J 
f ng-alhães, Amcrico, Darão· da Estancia, Baptista 
Pereira, C~margo, Canditlo do Oliveira, Esperi
<1ião, Frederieo de Almeida, Fauio Reis, Fran-
_,. ·,, , i <l, · 10rencw .e 

AJH·cu, Je~onymo Sodré, Mello c .AlYim, Prisc1' 
Parlliso, llodolpho Dantas, Souto, Silveira Martim·, 
Scg-ismundo, c Slivcirn de Sc,-::~za ; e sem ella os. 
Srs . .Arn.g-ão e Mello, Carrão, Couto l\1agnlhães, 
Fnmça Carvalho, Felicio dos Santos, Fernando 
Osorio; Joaquim Drevcs, I .. eoncio do Carvalho. 
l\Iarcolino Moura, Souza Lima,__1':rvares Belfort, 
Zama, e Abreu e Silva_ 

Ao meio di!l abre-se a scss1lo :--
._,, , q a < S as aCL:lS ü.OS 

2~; 25, 23, e ~i do corrente. 
O Sn. i. 0 SECI\Eunro dá conta do segnint.c 

EXPEDIE:\TE. 

O.fficios :. 

rente, rcmettendo uma rc1Jresentação em que a 
assembléa provincial do Ceará expõe o estado 
dn · provincia, e pede a adopção de -varias me
didas para minorar os soJYrimentos ua mesma pro
vinchi.-A' commissão de orcamento. 

Do ministerio dn mal"inlin, de 26 do correntc,de
volvenuo o requcl'imento em que o 2. o tenente da 
armada Alio nso · Cavnlcanli do Li vramcnlo pedt• 
cruc se lhe raandc cont<lr <tntiguidude de 30 d:· 
Dezembro de 13/7 .-A quem fez a re< nisir·ão. 

sec1·e ano lo sena o. e - do corrente. par-
ticipanuo que o scn<ldti aàoptou c y:;i didg,ir :'t 
sancção im pcrittl o decreto flUe al>re um credilu 

.. ... . .. r-. • • .. .. .... 

, . , n w, et a n c wmn a, nc 1an!- obrns de co-nclu~ão do nu r o· n;atadour~. - In te i· 
se presentes os Srs. Visconde de Prados, Ccsnrw ji'ada. -
A!_yim, _Alí·es de Araujo, 1í~rtim F1::n;cisco, ~a- ,Ilcquerimento ele AlY!clia ~anua ria tlc An~rath', 
vwo Peixoto, l\Ianocl Eustnqmo, Hoclr~gues Jnn1or, vmva do tenente Aurelio Jose da Cost~1, pcd:ndo a • 
Carlos Affonso, Virhito de 1,Iedciros,.nurão Homem re\'O'':l(·uo do nviso do min.istcrio da Jbzendn qne. 
de Mello_. Buar~rue d;~ ll!nccdo, Bulc1lo, lld~fo_nso manda ·a supplic<tntc restituir as quantins que re
de AraUJO, Ban1o de V11la Bel!:1, Costa Htbe1ro, cebcu em demasia do meio soldo de tenent<J a qu•· 
Saldanha Marinho, Almeida Barboza, Dnnin, Hy- só tem direito. -A' c0mmissão de fazenda. 
~ino S!lva, O!cgar!o, Fcn:eira ~e :Moura, Azambu- Forum lid.as e approvadas sem debate as redac
.1~- l\~~rrellcs,. r Fl,ores, Ep~nunondas qc Mello; çues public::~dn~ 110 Diar~o _do Pa1:la~nento de. 2:j 
hliJ~ll o de l\.eneze~i- 11-.mnno cl~ . Stl;n, .Tos~ do corrente : licença do JUIZ de direitO Franc1sco 
1,farwnno, Andr:~cle. 1 mto, ~!·~do .Ptm;thel, .To~e Clernentino de Vasconce!'tos Chaves, privilegio :1 
Caet~!lo, ~r?nocl Car.los, l\I?:,ena .~~~nd,to, ~"\~ton,~ Theodoro Christiansen para o llo de snrcocarpo, 
de, S1qu::n?, J~::~.~~lim ~_cr,~·~, Maceao, Co~~_,n ,I!n liccn~a ao bnclwFcl Augusto Carlos do A~~letd(1 
JJedo, Llma Du, .• te, Fid~lls Botelho, lt edenco c Albuquerque hcenca ao dcsemburn·ador V lCentc 
Rego. Alves de l)aula'Pessoã, e ~u:xilios á la'?wura: e bem 

Comparccer<lm depois da cbapJUclu os Srs. Huy ~~· " · _ · · 
, · , , ., , · :, .. · ,, - Anc r:1'"'c, ~~ Jerato reclaccão sobre auxilios ·ü Im·oura. 

Barroso, Joao Erigido, SinY~l, Freitas, L~fayé,tte,- Foi. lido e a1J.provado 0 parecer n. H A decla
~osta Azcv;~do, T~1;odoret? ~~ut~1, .:Man?e', Pe~ro, rando suprilentes d~ el~itorcs a diyersos cida_dã~;; 
:1\Ioute, Afronso 1 ennn, Me11 a_ de va~concel._?s, d<ts parocllias do Hwchao 0 Bo(_[mn na provmcw 
Lourenço de Albuquerque, Jose nasson, Alme1da de Ser"'ipe 
~outo, Barros Pimentel, Luiz Felippe, l\Ialheiros, "' : _ . _ _ 
Horta de Araujo, Bcltrüo, l\lello Fl·anco, Theophilo Foram lidos e appro'i aclos os ::segmnte:> 
Ottoni, Joaquim Tavares, Franco de Sá o Francisco PARECERES. 
;Sodré. · 

Compareceram depois de aberta :1 sess5o os Srs. 
Sergio de C<lstro, Pompeu. Freitas Con&inho, 
Soares Brandão, Ser<lphico, Pedro Luiz, Espindo

A. 31.-TO~lO y. 

i879-N. :152. 
A' commissão de pensões e ordenados fui pre

.scnte o requerimento de Sernphina Pereit·a AlYC'S de 
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242 Sessão em 29 de Setembro de '1879. 

Araujo, Yinva de José Antonio Vieira de Araujo, 
ex-official de primeira classe do corpo da nrmada 
imperi:ll, em que, allegando achar-se reduzida á 
situaoão cxtrenwmente pret;aria por morte de seu 
marido, pede ~ esta augusta c::nnara um auxilio 

....., . ::, ... :; . 
A commissão, !Wis, considerando não competir 

â augusta camara o conceder mercês pecuniarir.s, .. . .. . . 
tos ~~mex.os remctlidos ao governo parn resolver 
como entender. 

s~Ja das commissues em 23 de Setémbro de 
i8i9.-!tlmeida Couto.-Thepphilo 0//oni.-Sera-
jJhic::;. · , 

18i9-N. 1i>3. ·-

A' commissão de pensões e ordenados foi pre
sente o requerimento de_ Can~ido ~osé da Silva, em 

' '- 0 L .._ o.l.;''· .. 

oito nnnos Ct)mo pra~a do corpo é! e imperiaes mnri
nheiros e achar-se invnli<lado por ter sido ncom
m ttidOd' Ul11"l ral sia ·' ,;tnD 1100U ta C<l· 
mnl'a unia pensão para poder manter-se. 

Considerando a commissiTo não ser da compe
tencia pa cnmara _o conceder pensões, é ele parecer 

- ·'' . , · e 
de resolver como entender. 

Sala das cõinhlissões em 23 de SctemLro de 187S. 
-Almeida Couto.-TlleOJJhilo Ottoni. -Semphico. 

!879-N. !5á: .. 

A' commissrro de pensões e ordcnnclos foi pre
sen.te o requerimento de D. Candidn Iria de Souza 
e Vasconcellos, viurn do coronel Severiano de 
Barros e "Vasconcellos, pedindo uma pensão. 

ons1 eran o a comm1ssão urro ser a compe
tencia do poder legislativo o conceder mercês 
pecuniarias, é de parecer que sejam o requeri-. .• ·~ 

resolver co mo fOr a e justiça. 
Sala das commis~ões em 23 de Setembro de 18i9. 

-Almeicla Couto .-Tfwophilo Ottoni .-Semphico. 

São lidos, julgados ohjecto de deliberacão c mau-
duelos imprimir os seguintes • 

l'ROJECTOS. 

tiU~os que forem provadamente de propriedade <lo 
l!:ibinetc Iítter<nio camctacnse, na provincia do 
Pará. 

Art. _2. o Ficam revogadas as disposi<,:"ues em 
_contrarto. · 

:sa a a comnussao; ~ c e etcm ro c 
- Bu(u·que de Jlacado.-Barros Pimentel. 

A' commissão de instruc0ão publica: foi pre
sente o requerimento do estudante Bazilio Magno 
de Araujo, pedindo ser admittido a exame de ana
tvmia, depois que for approvado nas materias do 
1.0 mmo do curso pharmaceutico da faculdade de 
metlicina da Bahia, em que está matriculndo e no 
unico preparatorio que ll1e fnlla, afim de matri
cular-se no 2. o anno do curso medico. 

.o st~ppl~9tmt~ allega ~st~r ~pproyaclo_ em todos ~s 
' '- .. .: ' ~ 

culado no 1.0 anno do curso pharmaceutico, as-
sistir como ouvinte a aula de anntomia. 

Em vista das razões adduzidas e com lrovadas 
pelo supplicante, a commissão é de parecer que se 
lhe póde deferir com justiça, e por isso oífcrece o 
seguinte projecto: 

1 assem J ea gera reso ye: 
Artigo uni co. O governo é autorizado a mandar 

admittir o alumno do :1..0 anuo do curso pharma
ceutico da faculd:Jde de medicina d~ Bahia, Bazilio 
Magno de Araujo, a exame de anatomia, afim de 
matricular-se no 2.0 anno do curso medico, depois 
de approvado nas materias dac1uelle anno e no 
exame de llistoria, uníco preparalo1;io qGe lhe falta; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissões em 2i> de Setembro de 

1Si9-N. aoa 
A commissrro de instruccão publica examinou " 

requerimento em que o bacharel em scicncias 
pllysicas e mathem:Jticas, Manoel Peixoto Corsino 
do Amarante pede para qu~ sejam considerados va
lidos os exames de prc}JarnLorios e bem :~ssim os 
de sciencias naturacs por elle feitos na escola 
militm· e antiga escola central, hoje polvtechnica, 
afim de ser admittido a exame das màterias do 
:Lo anno da faculdade de medicina do Rio de 

18i9- N. 303. J aneiro,e, depois de approvado, á matricula do 2. o 

~ . . - d f do f o anuo. ~ 
~1. ço~nussao . e _,,aze~l a_, a qu~m· .01 _presente Considerando, que, segunt:lo allega o supplicante, 

· a petiçao da socw9,:de oabmete llt~eza~10 c~ me- os 0xames preparatorios por elle feitos pelo anti n-o 
t~ense, e1~1 ,que soltçlta do p~der l_~gtsln_tlvo ts~n: I re. gnlamento da esc~l~;central., hoje polytechnica, 
çao de d1re1t~s cl~ Importaç<~o par'~ os lrvros e m são os mesmos exi~tdos pelas faculdades de meui
str~mcn~os scientific~~ q~e se dcstma~ ~o mes~o cina e de direito do Imperio, e que, como bacharel 
estubelecu:J?.ento, cotu~er ando q!le 0 f~~ 0~ pedrdo em s~ien~ins physicas emuth~maticas, tem estudado 

cão publica em uma parte do Imperio, ondé com 
difficuldade e dispendio chegam os recursos para 
este fim indispensaveís ; 

Considerando que sendo mínimo ·o desfalque 
. que dahi resultaria nos cofres publicos pela in
significancia dos direitos, cujo favor se pede: 

E' de parecer que, em deferimento da pre· 
tenção, se adopte o seguinte projecto de lei : 

-A assembléa geral resolve : 
Art. L o O governo fica autorizado a conce

iler isenção de direitos de importação aos livros, 
mappas, modelos e quaesquer instrumentos scien-

:s ( ' '" (. • 
curso meclico, é a commissão de parecer que seja 
df'ferida a petição do supplicante, c para isso 
offe~ece á consideração da camara o seguinte 
proJecto: 

A assembléa geral resolve: 
Artigo unico. O governo é autorizado· a mandar 

admittir a exame das materias do :L.o anno da 
faculdade de medicinn do Rio de Janeiro o ba
charel :Manoel Peixoto r:orsino do Amarante, e, de
pois de approvade~, á matricula do 2.o; aceitando
se-lhe para esse fim os exames de preparatorios e 
os de scimeias naturaes por elle feitos na escola 
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Sessão em 29 de .Setembro ,de !879. 243 

militar e antiga êscola céntral; revogadas as·. dis
posi~ões em contrario. 

Sal:l das com missões em 24 de Satemhro de :1.879. 
-}}Ialhei1'0.S. -Franklin. Daria. 

. policial, Arnaldo Luiz Zigno, e nrro reconhecendo 
procedencia nas rnzões, pelas qu~es não fôra o 
mesmo projecto sanccionado, é de parecer que 
seja adaptado o seguinte projecto: 

:1.879-N. 306 
A assembléa ger:tl resolve: 
Art. 1. o E t·' 

• 

A's commi!~sões de instrucção publica-e pen· jecto da assembléa provincial do lUo de Janeiro,. 
sões e ordenados foi presente o requerimento de pelo qual foi autorizada a co acessão do melhora-
11Iathiàs José Teixeira,-professor de musicn do ex· mento de refúrn}a do :l..o sarger:.to do corpo policial 

no !lx:tcrnato _do Im,Perwl collegJO de I. ed10 H. no imi;edimc:1to do Sr. Esperidiào, o Sr. deputado 
:Na execuçao, porem, da ~eform.a que so1~reu. o Ir.:mcio Martins. 

plano dos estudos daquclle unpenal colleg-w, ti· ~ 
tL ALDANHA " Al~Ixrro requer que se inverta 

a primeira parte da 01·dern do dia preferindo-se 
paru a discussãe o projecto de sewlarisação de 

• s co muns aos ous esta e c-
cimentos a faculdade de optar por. um ou por 
outro. 

-~ 

do externato, percebendo apenas metade dos sons 
vencimentos; entende porém o supplieante que se 
lhe deve continuat· a pugar os vencimentos que 
percebia quando em exercício em ambos os esta
belecimentos- 200~ mensaes, allegando que os 
professores communs passaram n servir em um 
só estabelecimento com os vencimentos que ti· 
nham 400,5000. · 

. Tendo o supplicantc exercido o mag:isterio por 
mais de cinco anno:>,adquiriudireito ú vitalicied;~dc, 
nos ermos as Isposiçoes vig-entes; e pe o facto 
de passur a leccionar em um só edificio, não fica· 
ram, nem ,~oderão ficar sem valor os seus litn!os 

. 
Assim, pois, entendem as commissões que ao 

snpplic~mte assiste o direito de ser jubilado com o 
tempo pi'oporcional ao exercício no internato do 
imperial collegio, visto que a não continuação 
do ex:ercicio no sobredito internato é por força de 
tlisposiçiío nova c independente de sua vontade, e 
para isso np_resenta ú consid.eração da cDmara o 
seguinte projecto: 

A assembléa geral resolve: 
Artigo unico. O governo é autorlzaão a jubilar 

o professor de musica do externato do imperi:Jl 
colleg-io de Pedro II, Mathias José Teixeira, com 
o tempo proporcional :.10 exercicio no internato, 
quando cumulativamente exercia o magisterio em 
ambos os edificios, pngando-se-lhe desde l\Iarço de 
1876, quando se deu a reforma, até á data em que 
· · · .,a as as IS posiçoes em con-
trãrio. 

Sala das comm1ssoes em 29 de Setembro de 
1879. -Almeida Couto. -Seraphico. -.llfal!teiros. -
Franlclin Do ria. 

1879-N. 307 

A commissão de assembléas provinciaes, tendo 
examinado o projecto da assembléa legi::lativa da 
província do Hio de Janeiro, de 9 de Dezembro de 
1870, que autorizou a concessão do melhoramento 
de refórma do Lo 5argcnto do respectivo corpo 

. . ~. .. ., . . . 
Jogar a di~cussão do mesmo nas outras sessões até 
que se encene. 

Posto a votos, é npprovado o requerimento. 
O Sn. ::\IAxOEL P.Eono deseja ser informado so!Jre 

o destino que tem uma interpellacão que ha dins 
manclou it mesa dirigida ao nobre presidente do 
conselho. 

O Sr:. SEnaro DE CAsTno requer urgencin por dez 
minntos );lra tratar de assum )to 1 nff' L 
honra c a dignidn<lc da provincb que rt:~presenta . 

E' approYa<lo. 
O Sn. PUESIDE.xn:-Tem a palavra o Sr. Sergio 

de Castro. 

O §a~. §ergio de Ca§til.•o :-(Atümclio.) 
Sr. tJrcsidente, n~ sessão do senado de !:3 do "eor
rcntc mez; o nobre senador pela provlncia de:i\Iata
Grosso, depois de ex11él IHlir a sua profunda dor pelo 
golpe que em cl:cio recebeu sobre o peito na expo
sieão de motivos do decreto de Hi de Abril. voltou :1 
cárg-a sobre a ques:tiio dos colonos russo:allcmiícs, 
e ~!isso: • o Sr. ministro da :1gricu1tura occu
l)i"lHC pela segunda vez ela questão dos colonos 
rnsso-allemães na provincia do Paraná e a minha 
in:eivençi!o :1esta questão valeu-me na o:1tra ca-

·n 1• a<: =-

Sr. presidente, 'n~o nnn.Jysarei as infelizes pro
posi~ões.nns qaae=- S. Ex., com o espirito obsecado 
pe!u' paixão partidnri~ e fa~cinado p~lo amor ~o 
p:-1der, mostrou-se muito aba;xo da emmente posl
ci'ío qne na alta poliiica do p;1iz querem dat·-lhe 
Üs arautos <le suas glorias (Apoiados). Não; outro 

. é o meu proposito. 
\"on tra.t::~r do discurso do nobre senador sómente 

n:~ p:.1rte que me diz respeito. 
S. Ex. disse o q~e quiz, ha ue ouvir o que não 

quer ; nos meus <lJtlstes de contas, costumo (lar· 
sempre o troco na mesma moeda. 
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2H Sessão em 29 de Setembro de 1..87!5. 

· O nobre senador alludiLl,com sobranceria, ús pa
lanas de um representante da nação que, estando 
habituado a não tomar ao serio os arreganhas pa
trioticos tle certos medalhões desta tetTa e co
nhecendo-lllc5 ns baldas, ·e <lS falhas não inoorcj::: o 

~~ · · trium hos do. moderno 
t1dal~o que na cnmara vitalir.ia· apenas representa 
o fabcameu to, peln base, do systema representa· 
tivo no llrazil (:1poiados) • 

. ... x. s . "' 
que não têm o direito de dizer o rrue querem,. 
Jlzaxinli! a quem como eu, mercê de Deus, não tem 
maculas lauto na vida pul.Jlica, como na privada 
1 Apoiados). · 
· O ministro da fazcndu do gabinete 7 de Março 
1lifficilmente poderit relwbilitnr-se no conceito pu
l!lico para podet· erguer tão alto a cerviz c fazer ne
gncas á governaçlio do Estauo, que prejudi<:ou em 
m tiitos mil contos tie réis na celebre negociação tlas 

· · a <::r onsclheii·o 
Zat:aria:::, ad cautelam, fazia reconbr o senado de 
quando em vez. 

-"5o se csbanj:1m ou,dclapid:lm~sc impn:1emcnte 
OS lll lCH'OS pu) ICr:•:', qn " • 1 . , 

f[ u e por setl turno rcpresen tn o mn i o r sacrí li cio 
de um pO\O <1 bem da sua fcl!cidat:l.c social (llltúto 

sctTil; são molleiras enormíssimas e muilo sensí
veis, nas quaes não duvidarei tambem tocar. si for 
necessario (Apoiados). . · , 

O Sn. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE : - Como quer 
que seja, é um estadista muito distincto. 

Sn. SEnGro DE ASTUO :-1 ao e essa a qucstao; 
ninguem nega o seu merecimento intellectual 
e alguns scrvícos que tem préstnclo ao paiz, com . . . . 

O Sn. LounENço DE ALBUQUERQUE :-Para si, não • 
apoiado, para -o paiz. 

O SR. CosTA AZEVEDo:- E' um Lrazileiro muito 
distincto. 

O Sn. SEnGIO DE CAsrno:- Xão está em litígio 
nem a sua distincção, nem o seu tnlento c illus
Lroção. Venham contestar os facto:; que e3tou 
dee:in:mando, e cu me dnrei por vencido. 

O Sr. CosT.\ AzEVEDO :- •nLao va mars a to 
quanto ás cambiaes. (..1lpoiaclós a não apoiados.) 

u Sn. SEnGio DE CAsTr:o :-Entretanto for oso é 
c;onfessar que S. Ex. é um homem mara\'ilhoso, 
ou nma creatura quasi sobre-nntural. Morreu 
mornl . c politicymentc duas vezes, c duas vezes 

.. Xo·s Esla(los-üniclo:;, na .Ing-laterra, na Bclg-ka, 
na Franca, on em outro qualrruer paiz dn culta n Sn. OLlWARIO;- Não apoiado. Homens com(} 
Europ:1, ·onde o systcma rcpres•~ntatÍ\'O é uma. o Sr. Visconde do Rio Branco nüo mo1'rem moral· 
b::lla institui~5o de; benellcos resuitados pl'tllicos, mentt>. 
:1 injusti11cavel ncg-ociurão das ~nmbiacs teria ar- 0 s C ( ) I 
rtlstndo o S1·. Visconde do Hio Dranco :10 lJanco . . ?n. Er.Gro ~E ASTn.o =.~. com{~rm :U .9rr~1~1 ~ 
d · ~ r ·o, faze io-~e cfrecriyn- a pena do de!icto tu ou em _sempr~ em um pmz em que os PilllCiplOs 0

"' e .~·1•• ·ou 11
0l ~~~caittio ~· ;_.,.' 1.'11 ,.1't.IF'"do l'at·•· I de moralidade sao abratallos por todos os part1dos que PI~.tc : "'" '. ~- ... ~.~. "" ·~'-1 •• Jl .u ... 1 1 ~ ue o .. · f·~·no- 01 ... :- ·d l· · occnpar o lognr de nclmmistrauor ua m:m mstgni- 0 ,0 :, 1 ?!1:~11 :, f! I ·:; m d ,c . ,.w. co~ emnac os 

.. , lt, 1.,. "I'tt"r·=-o ~,,..]. cnt•·c> nó· ,..orém 0 mcs- pela OJli•ll.w lHlJJhca, como o fo1 o SI.\ Isconde do 11 ~;UI e e 1.. ,. <~ 11. c" , ' • J ~, ,, - , 1' · .11 i dos 
1110 n:io succcdc : ::;. · x. ja recene par:l en c . · 
nr,.ranizador do primeit·o mini::terio conser-vador, 
I i!nilnndo o scn delicado sentimento de modesti:. a 

partido nwis habilitados para occuparcm um tão 
alto llOStO. 

~estas circmnst~mci:~.;;, nprovdtanuo a opportn
n idade que ora me ofTerccc a tribuna, em nome 
dos nossos concidadüos c principalmente dos con
tribuintes amearados em sua bolsa, desde j{t in
voco o patriotismo da Conh, unico poder que nos 
púde Jin·ar da asccnsüo do partido comervador, 
eom o nobre senador pela província de ::\Iate GrGsso 

· ú sua fi'cntc c como presidente do conselho de 
ministros, antes que o partido Jiber:1l, prcónchendo 
;: missiio a que parece estar predestinado pela Pro
·yidencia no llraz:l. rcstabcle::a o credito nncional 
I! allivie o povo hrazilr;iro do;; pesauos impostos 
l1C guerra que ainda 11aga em tempo de paz 
(,tpuiados). 

< b' t.o, 
ira. Na molleira não J.igo bem, porque S. Ex. tem 
mais de uma (A.poiados). 

A sua apostasia politica, a entrega que do seu 
corpo e da sua almn fez a Plutão para melhor 
firmar ou fixnr a protecção à_o venerando estadista, 
o finado Sr. Marqucz do Paran:.í, o desastroso, 
convenio de :20 de Fevereiro, a declaração de haver 
:-ido despedido da sua missão diplomatica n? Rio 
da Prnta, como o creado que furta o relog10 do 
~eu amo, para mais tarde incumbir-se da organi
zação do ministerio 7 de l\Iarço e promover, con
tr-a a o inião do seu partido, a reforma do elemento 

O Su. Sm:mo DE C.\sTno:- C•mtm n opini5o do 
seu partido e hasteando a bandeira liberal (llittitos 
apoiados). · 

0 Sn. RUY TIAnBOZA E OUTUOS Sns. DEPUTADOS:~ 
Apoiado, muito bem. 

O Sn. 11IAnTm FnANCrsco : - E' um caracter 
muito rcspeiiavcl, é um hnmem honesto a toda 
prova. 

O Sn. SEnGro DE CAsTno : -Quem é que está 
atucando a sua honestillade? Sou eu? · 

O Sn.. MAnTIM FnANcrsco:- Eu só quero lavrar 
o mcü protesto, d.::scordando da opinião de V. Ex. 
neste ponto. · 

o Sn. OLEGAmo: -Tanto mais que é o chefe 
mais tolerante do parti o a versano. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs:- Essa defesa traz 
ag-ua no bico (Riso). 

O Sr:.. OLEo . .uuo :-Cada um julga os outros 
por si. 

O Sn. GALDINO DAS NEVES : - Eu não sou sus
peito, hei de estar _nos bancos da OPP?Sição ; e 
estou applaudindo o rllustre orador (.4.powdos). 

O Sn. SERGIO DE· CAsTno:- Qualquer que seja o 
ministerio organizudo pelo St·. Visconde do Rio 
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Sessão em 29 de Setembro de 1879. 245 

Branco, como liberal de crenons inabalaveis hei de 
com batel-o na tribuna e na imprensa (Apoiados). 

S. Ex. morreu moral e politicamente depois do 
desastroso convenio de 20 de Fevereiro, quando 
declarou na camara vitalicia que havia sido d~s
vedido da sua missão diplomatica como um criado 
que ur a o re og10 o seu amo ; . • x. morreu 
moral e politicamente após a inqualificavel nego
dur-ão das cambiaes. (Apoiados e contestações; . . -

... l 'T" 

0 SR. PRESIDENTE : - Permitta V. Ex. lembrar
lhe que os dez minutos concedidos estão venci
tios. 

O Sn. SERGIO DE CAsTno :-Mas V. Ex. yê que 
estou sendo interrompido a cada momento 
por tres nobres collegas nossos ( Apmados ). 

O Sn. FnEI'l'AS CounNHO:-E' verdade. 1\Ias u 
maioria da camara está _ao lado ~c V. Ex. e sus-

~ ' ' ue cima para baixo, serviu-se desta CX.pt'CSSâO 
• finezas a que não respondo • o illustrauo se
unàor, ue ainda rião se deu ao im >robo trabalho 
r e er a. historia ]Ja1'lctmenta.?· da lnglate1Ta, para 
~prender que alli os membros das du!ls camaras, 
c.omprehendcndo bem a cortezia e o respeito, f[Ue 
,;o devem reciprocamente, têm discutido entre si, 
tle uma para outra tribuna, até questões pessoaes, 
não se dedignando o. grande lonl de responder a 
um membro da camnra dos communs, immcdiatos 
representantC\s da soberania popular. lias que 
respeito ou ·consideração, acatamento ou cortezia 
!lOd~m merecer o povo brazileiro e os se~1s ~n~-

... " ' • l 

grande do Impcrio, conselheiro de Estado, c lente 
jubilado, que tem uns arcns do thesouro n~cional 
~C'"Ut'O o a :manio da sua bri · · · ·.,. 
('Onde'? (.4poiados). 

Si o nobre Visconde uo Rio Branco figurasse 
entre os ministros de Luiz Bonapm·te, antes do 
famoso e tremendo golpe do estado de 2 de De
.zemhro, S. Ex. talvez tivesse podido l10mbrear 
com ~Iagno ou Rouher, mas por certo que não 
teria podido imitar u Léon lTouchet ou O(lillon 

to. Temos nesta questão o projecto que eu apre
sentei e o substitutivo da commissão. Ora, a 
occasião propria para apresentação de substituti
vos é a 2.a discussão, e parecia-me qúe para 
poupar tempo, podíamos votar o projecto em 
primeira discussão, dis ensando-lie · · . 
terstiClO, si o projecto passar, para se entrar logo 
em segunda discussão. · 

O Sn. PRESIDENTE:- Como a commi <;7 • 

sentou um substitutivo, eu devo apenas submetter 
á votoçiío a preferencia sobre qual dos dous pro

. jectos deve formar a base da discussão ; e é o que 
eu vou fazer. 

0 Sn. SALDANHA MAniNHO::_ Quando ba dons 
projectos distinctos, tem logar a regra que V. Ex. 
acab~ de lembrar; mas quando se trata de um 
projecto determinndamente substitutivo, tem sua 
occasiiío competente, porque o substitutivo é uma 
emenda de natureza e e · 'cr • t. 
regimento diz (lê): 

• Versará a f.a discussão de um projeeto de lei 
ou de resolncão unicamente sobre as vantan-~n 
ou mconvetÍien es c n em geral, sem se entrar 
no exame de cada um dos seus artigos, e nor isso 
não se ~dmit~rão emendas de qualidade 'alguma 

O Sn. PRESIDENTE :-Certamente; mas o projecto 
substitutivo da commissão não é uma cmendn. 
Porta11to, o que está em discussão é qual dos dous 
projectos dere formnr a base da disCilssão, notan
do-se que nenhum delles fica prejudicado. 

O Srt. SALDANHA MAniNHo:- Entretanto, repare 
V. Ex. que um dos projectos é uma. emenda do 
outro. 

Consult;.&da a camara decidiu ue r 
base de discussão o projecto do Sr. Saldanha l\Ia
rinho; e, posto a votos o mesmo projecto, foi logo 
approvad@ em 1. a discussão. ' 

0 Sn. SALDANHA MAniNIIO pede dispensa de inter
Sticio para que o projecto entre em 2." discussão. 

E' concedida a dispensa de intersticio. 
Entra o projecto em 2. • discussão . 

J~arrot (Apoiados). . 
Sr. tlresidente, vou· sentar-me convencido de 

crue, com dignidade, hei desaffrontado· os brios 
da altiva província que me desvaneço· de repi'ú
~entar,repellindo a offensa que soffreu (Apoiados).· 

· O Sr. Saldanha l11a:rinbo :-Sr. pre
sidente, entro nesta discussiio, de :mimo completa
mente desprevenido, c conto que esta augusta 
cnmara, isenta como deve estar, de qualquer 
sugp;estão, se pronunciará nesta grave ma teria com 
a iRdispensavel imparcialidade e cri te rio. 

Sr. presidente, a sabedoria do legislador, firma
se essencialmente, pela observancia systematica 
dos preceitos geraPs reguladores do direito, pela · 
uniformidade e coherencia de procedimento, pelo 
gr:~.nde llrincipio da igualdade, pela mais severa 

Tenho, e Deus h a de permittir que tenha sempre 
ila:;t:mte energia p(lra desmascarar os grandes tar
tufos (apoiados), os falsos amigos do povo, q11e do 
povo só se lembram como o dono da ovelha para 
tos uial- ~ llluitos a Joiados .. 

Como representante da nação, e particularmente 
da )Jriosa província do P<lruná, para o cumpri
mento dos meus deveres eu não me farei esperar 
nesta tribuna. · (Jfuito bem; muito bem.- O wador é 
felicitado.) 

PllDlElln P.\U.TE D.\. ORDDI DO DI.\., 

Entra em discussão o projecto n. 82, sobre se
cularisaç;."'io de cemiterios. 

O Sr.Saldanha Marinho (1Jelao1·dem): 
-Dcsejuva que V. Ex. me desse um esclareci meu-

. . . .. -
" matéria de que se occupa. 

A condescendencia, a ex:cepção, a desígunldade, 
o acanhamento de vistas. são tanto mais condem
naveis, cruanto tornam ii lei defeituosa, inefficaz e 
imprestavel. · 

E tratando-se de um projecto, como o presente, 
de interesse: ger:~I. que não de utilidade parcial de 
um culto, ou de ui:na classe, mas da sociedade in
teira, e indistinctamente de todos os habitautes do 
paiz, é mister que us vistt~s do legislador sejam 
largas, completas, e mais ainda, que attendam a 
quanto nos têm ensinado a experiencia de outras 
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nações, e a nossa propria expcriencia, para que 
parta do poder legislativo um acto com o cunho 
de desejavel perfeição. 

I\lesmo quando esse poder se deixe influenciar 
pelos que dirigem a administr~ç~o J.?Ublica, cum-

-seus actos, para_ que ao menos se mantenha nos 
foros de dignidade e possa conquistar o respeito 
im rescindível a forca moral necessaria á sua 
missão. 

Na confecção de nossas leis, é força confessai-o, 
e no desvirtuamento do systema político a que 
chegamos, é o governo quem exerce a principal 
influencia. · 

O nosso poder legislativo reduziu-se a nada 
poder ·n~andar sobre o executivo ; limitta-se a 
obedecei-o! O nosso poder leg-islativo condem· 
nou-se, por inco!lcehivel condescenàencia, ao 
simples officio de dar f~rma ;\ vontude do governo, 

( :") .. 
E' por isso que nenhuma idéa que aqui se apre

s~n~e, por mais nobre ~.legitima qu~ seja, é aceita 

e mesmo neste caso elle a corrig-e, e nem sempre 
. como devido estudo, e acerto. N5o admitte senão 

a sua vontade, e nem consente outra cabeça pen· 
san scnao a sua. 

Nestas condições o governo assume a maior res
ponsabilidade para com o paiz, tornando-se assim 
o nnico nrbitro do bem e do mnl. Ou procede com 
prudencia, com imparcialidade, e com justiça 
tendo em mira sómente o bem publico, ou n~o 
passarú de genio destruidor. 

Sobre a acção dos governos, exprime-se E. Gi
rardin, nos seguintes termos ( lê): 

« Os ""Overnos são a alma dos )OVOS si a per-
vertem, e s1 a oxtmguem, os territories tlUe eram 
Imperios se transformam em medonhos cc~mi
terios. • 

• ._ 1 I \. 

feito, e estão fazendo os bis;-JOs intran5igentes, os 
homens do non possumus, quando se trata de dar 
e·~ccu~ITo :"1s leis U.o Estado ; a despeito do que 
pr~1lica inceSS(Illtemente o clero ultramontano em 
offcnsa do nosso direito polilico, e civil, c em desa
cato <"~O~ poderes constituidos, o governo ainda não 
teve a coragem de fazer ou promover o que lhe 
cumpre em Mnei.Jcio geral. 

E o g-overno se deixa assim arrastar, como que 
atcrrorisado ante o phantasma de uma Igrej~ do 
Estudo, institui(;ão llybridn, hoje geralmente con· 
demnada. · 

O procedimento do radre romano desmoralisa o 
governo. . 

Emquanlo Roma se exalta, o governo se abate. 
E si alguma vez, sem critcrio e despeitado, l)Or 

e v ·a r zm n · · ·· · 
:processar e condemnar bispos rebeldes ; em se
guida, se apossa de um terror panico, desconfia 
de suns forças, e da cfficttda de nossas leis, e, como 
que acobardado ante a visão do fogo do inferno, os 
amnistia... . 

O Sn. Jo.A.QUI:\1 NAuuco: -E lhes manda pagar 
as congruas atrasadas. : _ 

q Sn. s .... LD.L""\"IIA M.A.UIXJIO : - •• _c consente que 
mats audazes ainda se apresentem, embora com 
isso seja sac.rificada a liberdade publica ! 

Quantos males causa ao Brazil a fatal igreja do 
· Estado ! E o r:ceio injustificavel de offender os 

interesses, ainda o:; mais inconfessaveis de um. 
clero sem consciencia, e sem pudor, acobarda . o 
governo, e o arrasta a transigir, embora, provada
mente fique o povo prejudicado nas suas mais 
nobres aspirações. . , . 

' . ' ção da camara e do governo, para o que sobre 
escreveu o illustrado hespanhol, 

I inti "' do 

~ (. ./ ' c. 
ligiosa, é uma condição impossivrl a qualquer 
governo regular. E' não sómente uma condição 
impossível, é, ainda mais, immoral, barbara e des
astrado abuso de poder; porque o espírito humano 
tende a se dividir incessantemente nas CI·en~;as 
religiosas, alteradas, renovadas, modificadas pelos 
progressos geraes das sciencias physicas c moraes. 
Para m:mter uma cren~a religiosa lixa e immutavel 
será nec~ss:1rio que n lei politica opprima os ospiri-

·, 1 c:. ~ ) c:.·~ . -
sciencia, o que o.; carrascos ac~1bem a ubra come-
çada pelos pregadores. • , 

Entretanto o n-ovemo condemnou o )ro·ecto 
que npr.;sentei para a separação da igreja doEs
tado, c que em meu conceito podia ser decretado 
em lei ordinaria. E porque se me ob:;ervasse que 
essa medida ali:"t~ de imprescendil'el necessidade, 
só podia ser dccretnda, como reforma constitucio
n::l, não duvidei, no intuito de a ver rcalizadR, de 
offet·ecer esse meu projecto como emenda no da lei 
parn. constituinte. 

O governo porém o coúde'1mou ! Essa magna 
idéa~ csso grande aspiração do paiz, não mereceu 
as graças do nosso governo ! 

Parc~e qu::J o g-overno é liberal de tlwono e altar; 
é liberal mantendo esse desastrado consorcio. 

O governo não quiz ainda comprehe11dor o gran
de alcance d.1 verdade que encerram as palavras 
do grande Etlgar Quinet, que vou Iêr. (lê) : 

• A liberdade moderna filhn da reforma e da 
philosophia, é duplamente heretica c por isso irre· 
conciliavel com n ortodoxia romana .• 

Throno e altnr, Sr. presidente, apenns produzem 
despotismo ; throno e altar reunidos constituem o 
nutis t•~rrivel a!goz da liberdade do povo. Apar
temo-nos quanto estiver em nossa possibilidade 
desta nllianc:a; c em qunnto não nlcançamos tão 
desejaua reforma, \H'Ocedumos de modo que os 
inconvenh·ntes, qnc disto resultam, não sejam tão 
aterradores, tão pr.:jucliciaes, t~o dolorosos, como 
são actuahuente. · 

Feitas estns considerações, Sr. presiuent~, vou 
entrar dircctamente na materin em di5cuss~'.), vou 
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provar á camara que o projecto substitutivo apre
sentado pelas nobres commissões, sem duvida de 
accôrdo com o governo, é defeituoso e inaceitavel; 
e nos constitue em condições pciores do que as 
actuaes. 

O SR. RuY BAnuozA. :- ) ·a-
O SR. SALDANHA ~lARINHO:- Todos os escri

ptores que t&m tratado de:;:ta ma teria_ definem ce-
miterio: · 

• O logar destinado á inhumação publica de toclos 
oi)wbitantes de uma localida.de, ou a univtrsali
dade dos mortos de uma grande população. • 
- Trata-se, portamo, de um objecto de ordem pu
blica, de interesse geral, c.uja policia, cuja admi
nistração não podem deixar de estar a cargo es
pecial e unico da autoridade publica (apoiados) ; 
trata-se de um objecto que interessa grandemente 
á salubridade publica, c que l)Or isso deve estar ~u-
. eito ás medidas e recr. rcr" • •. 

paizes adoptam. Deve, portanto, estar sob a policia, 
vigilancia e direcção immedh:tas das cnmarns mu
nicipa.es, a mais competente autoridade para esta-

. . . . . ::; e1 i eriOS. 

0 Sn. Rr;y BA.I:BOZA. :-Apoiado. 
. 0 SR. 

O SR. SALDANHA MARINHO :-A lei do L o de Ou
tubro de· 1828, no seu art. 66, ~ 2. ", estabeleceu 
que os cemiterios publicas fossem designados, e 
marcadas mesmo as localidades pelas camaras mu
nicipaes, e {óm dos povoados. Desde :1828 que temos 
idéa assentada sobre pertencer ás camaras muni
cipaes a mn teria de cemiterios. Os anLigo~ senados, 
aliás mais respeitados ~e~o~ reis _absolutos do que 

governo constitucional, exerceram inspecção so-
bre os cemiterios. · 

Admira.-me Sr. r i 
vantarem-se objecções ao estabelecimento de ce
miterios geraes e sem distincção de culto; admi
ro-me que ainda hoje se queiram prevalecer do 
ieléas religiosas para m:mtcr a odiosa distincvão 
de sepulturas, o que tantos desgostos, tantos males 
têm causado ús famílias. 

O que tem, Sr. presidente, o culto, a religião, 
o padre com os cemiterios? O que tem elles com o 
cadaver que é materia? · 

Na phrase de Demullin: 
« A Igrt'ja {oi institttidct para anunnciar um l"ei1!0 

espirit21al, e dirigir as almas â bemaventurança. 
• O Estado foi instituído para velar pelos inte

resse~ SIJCiaes, e firmar a segurança aos qtte CIJ1npõe 
a soctedade. 

o: A~ relações d'a}ma c011~ a eteriâdade pertencen~ 
• .- ·z o, com 

a sQciedade civil pertencem.: ao Estado. A Igreja não 
tem direito senilo pam impor penas espit·ituaes, 
po1' motivo espiritual, e de rnodo rnemrnente espil·i
tual. " 

Trata.se, Sr. presidente, de dar sepultura a ca
daveres. Não ha no cadaver distinccão. O sabio 
como o ignorante, o catholico como õ protestante, 
o virtuoso como o scelerato~ todos se confundem 
na morte (Apoiados). · 

Qunl a razão que ·aconselhe o lerrislador brazi-
· iro, a man er uma pratica que revolta até a sim
ples razão natural? 

Conhecido como está o .erro grosseiro ae ~~1 dis-- . ' 

A ·odiosa desigualdade dos cadavere~, fÕi _ç.reada 
pelos padres de Roma, só como .mais um meio de 
dominação do espírito do povo ; mais um ardil,
para imperarem na consciencia dos vivos. 

o Sn. ANTONIO CARLOS :-Isto depende das cren
ças religiosas de cada um. 

O Sn. SALDANHA :M:.ffiiNno :-Eu respondo ao 
aparte do meu nobre amigo e collega por S. Paulo 
quanto ás crencas de cada. um fazendo· 
Simp es pergunta : 

O que tem a legitima crença religiosa com o 
logar da inhumação dos cadaveres ? A que vem a 

, , ;- IDI enos . que po em 
influir na justiça divina as preces 'éomprad~ts ao 
clero? 

com as falsas promess::~s do padre romano. 
Quem é que se abalnnça a· ir pedir a qualquer 

magistrado severo a modificação de seu juizo, 
quando é certo que elle não demoverá o seu jul
gamento ante os rogos, ante as lagrimas de quem 
quer que seja ? 

Admittamos e mesmo, em todo o seu rigor os prin
cípios em que fomos creados. O principal é a de im
prescindível justiça de Deus. Si na eternidade é 
devidamente pesada a vida do homem os seus actos 
e a e mesmo o seu arrependimento ·sincero, si só 
estes suo -os elementos para os premios e punições 
definitivas, si. só o que !'oi volunt~rio na ·vida pód_e . ' -

' > entissimo e sempre justo, pergunto a V. Ex:.: 
Que influencia póde exercer no animo do Juiz 

Supremo o logar em que o cadaver seja sepul
tndo? ·· 

Si é immutavel o juizo de Deus, a que vem as 
orações compradas ao padre romnno? . 

Deus modificará o seu juizo, converterá a sua 
"justiça ? Póde ser influenciado pelas quasi sempre 
fictícias rogativas de um simples ritunl ? 

(Ha alguns apartes.) 
O nobre deputado concordará commigo em que 

si o christianismo veiu firmnr o dogma da igual
dade entre os homens ; não será nessa mesma 
crença que se possa fundar :1 inqunlificavel des· 
igualdade entr~ os mortos (Apoiados). 

prova, que a desigualdade é inconcebível, exuma
dos os corpos de um catholico, de um protestante, 
de lilll athêo, de um sabio ou de. um ignorante 
conhece-se que não ha dilferença entre elles ; 
todos são presa dos mesmos vermes, todos são ata

E' claro que religmo, culto ou seita como o qui- cados p!llos mesmos elementos, todos elles são 
zerem chamar não póde nem deve ter influencia destruidos com igualdade. · 
na direcção dos cemitcrios; nem se póde jamais Onde está, senão no interesse do padre romano 
exigir de um governo bem intencionndo, regu- estabelecer differenças entre os cadaveres, senão 
larmente organizado, que mantenha imbecil e no sordido interess~ da propina, e no desejo de 
covardemente uma distincção tiio repugnante manter com o fanatismo o seu poder na sociedade 
(Apoiados). , ciYil ? (Apoiados, ntio apoiad~s e_ apm·tes.) 
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Niio 

não só no Brazil corno'no estrangeiro, que expa· 
triado, como sincero liberal, e refugiando-se em 
·uma ·d::is republicas vizinhas, lá mesmo se es
forçon pela causa que. defendeu sempre, c alli 
militando em favor da independencia daquelle 
povo obtev0 ser elevado a general, esse homom· 
distincto, que voltando á patria não se acobar
dou ante a perseguição de que foi alvo até a 
morte, esse brazileiro benemerito, que niio deu 
trégoas jámais ao obscurantismo ; que condem· 
nou sempre a 1ypocriS1a, o :mat1smo, c o erro, 
teve a coragem, affrontando os preconceitos ·dos 
intransigentes de Homa, de confundir na im-

:;:aJ;I.do doutrinas de convenienci~ da curia, foi por 
aquclle levado de vencida, na peleja litterario
ecclesiastica ue entre. elles se travtm. Bastou 
isso para que os padres o -condemnassem. 

.. Nem depois de morto lhe perdoaram, ou esque· 
ceram a hombridade com que pugnou elle pela 
liberdade de sua terra. Não podendo fazer mais, 
negaram-lhe sepultura! · . 

E o seu cadaver ficaria insepulto, si os protes
t:mtes inglezes não tivessem a alia generosidade 
de o acolherem no jnigo dos seus mortos! 

O ·sn. ANTONIO DE SrQUEIRA. :-Foi uma lição de 
arid c1 u os r t t n - r m ~o· d · . 

O SR. SALDANHA MAniNHo:- Ainda temos um 
úxemplo, senhores, c bem notavcl da caridade dos 

adres romanos. 
O Brazil Iemhra-so, com saudade e reconheci· 

menta, de um de seus mais nobres e illustraclos 
filhos, Souza Franco (apoiados), vulto dos mais 
notavcis d:1 nossa politica (apoiados), trabalhador 
inc:msavel na obra do pl·ogrcsso do paiz. 

Foi ellc que, em unidade honrosa nesta tribuna 
(a.poiaclos),fez prodigios de talento c abneg-a~iio em 
prol das idéas liberaes. 

UM Sn. DEPUTADO: -E' uma gloria nacional 
(Ap?iados). 

O Sii. SALDANHA. MARINHO: -Souza Franco, 
como eu disse opportunamente na imprensa, não 
soube impassível guardar silencio sobre a incan
descente questão que Pio lX c os seus sequazes 
agitaram traiçoeiramente no paiz. 

~ . :- . 
consciencin, não tra.lth~ os priücipios cm·deaes do 
legithno partido libel'al do Imperio, não sop!tismou 
esses princi11ios3 não beijou· o pé ao rei do V a ti· 
cano. 

Defendeu, c0m habilidade e coragem, a sobe
rania nacional contra os ataques da cul'ia romana: 
não, foi, cypocrita, 11rocurar agasalho na celeber
rima :1ssociação ;Catlwli_ca, não tendo, por isso, 
necessidade de desertar della para resguardar-se 
do epitheto de 1·éo de policia; manteve a sua digni
dade e honrou a sua cadeira de senador, que tanto 
o mereceu. 

O Sn. :MoNTE :-Não apoiado. 
VozEs :-Muito apoi:~do. 
O SR. SALDANHA ~IARINHO :-.... o bispo dfl 

Pará, comprehendendo bem os inr.onvenicntes qm . . . 
< • < 

quencias, mandou.pt:.IJ!icar nas folhas desta côrtc 
uma declaração, na qual dizia que, •n(To constando 
com ce1·teza ( ue o Visconde de Souza Fran o mor· 
ressc impenitente, consentia que se fizesse suffra· 
gios por sua alma. • . · . · 

Entretanto Souza Franco foi sempre catholico. · 
• • • • • • o 

deu a religião do Estado. 11Ins, pensando livrement() 
e seguindo o legitimo ptogmrmna do seu partido, 
disse tambem livremente a sua opinião nõ senado. 
Bastou isso para ser condemnado pelos padres. 
E' que homens dessa tempera não convem á obra· 
clerical romana. 

O Sn . .ToAQuor NAntco: -De Cirvour, Victor 
Manoel c Thicrs, o bispo de Paris lambem fez 
questão. 

n. ALDA:XH.A.! ARINHO:-'. in (1111 pOUCO, aqUI 
mesmo nesta corte, c em face do governo, dett·S(~ 
um facto, que nem sei como qualilicar . .A o chegar 

. • lT'' ' . 

lembrou-se alguem de mandar celehrer um T•: 
Deum em accão de gracas ; o que Lambem é mod:1 
nn nossa ter17a (Riso). U C:IJ~eHão-mór, bispo do Rio 
de .Janeiro, que, mesmo innucente como é, guarda sem 
odios, c dá lnr~as a seu rancor, encheu-se de santo 
zelo pela religião c prohibiu que se celebrasse o 
Te Vewn. Vingou-se imbecilmente do Sr. Hiu 
Branco! · 

Este, porém, nem se apercebeu disso: foi il 
. igreja, fez a sua oração, ouviu·canticos re!igioso~, 
e retirou-se, sem perder nada, porque so o pn· 
varam do cao.tochão elos padres. 

Sr. presidente, istp de reservas de cemiterios, 
esta exclusiio que o clm;o romano estabeleceu nos 
Jogares publicas de inlmmação; esse meio de 
ampliar ~ sua influencia ; no animo do povo; .n 

terias pÜblico5, com o O m de tornar impo_ssh·cf 
que o cadavcr do que não fõr ele seu partido, qtw 
é em que consiste a sua crenra, tenha alli ent•!r· 
ramento, nilo se origina àos princípios do chris· 
tianismo, c ne111 mesmo foi usado uo comer;o do 
catholicismo. 

E' parto de nefando calculo de dominnr :1~ 
consciencias, c augment<1r o numero dos f~n~ti· 
cos de que fórma o seu exercito. 

Os cemilerios publicos de invenção do padre 
romano, esses ccmitcrios sagrudos, esses ccmiLerios 
onde não [lôdc ser ent•JI'l'ado quem não seja. p:-~r-
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Sessão em 29 de Setembro de -1879 . 

. tidario da curia romana, e sempre á vontade c ' Por que havemos nós de mantl~r praticas tão sa
livre arbítrio do padre de Roma, que prefere o jeitas a abusos, e tão prejudiciaes á perfeita 
hypocrita ao homem de 1Jem, franco e leal ; taes moralidade publica, e á paz uas consciencias? 
cemiterios começaram por . ser o logar dos mi- • Por que, tratando nós hoje da sccularisação dos 
Iagres c da prostituição. (Apoiados e apa,·tes .) cemiterios não h~vemo:; de const\Luil-os nos !er~os 

Eram os o · · · · " · 
com mais desenvolvimento, onde ã crapula se 
ostentava. 

Lnis XV foi forçado ante tanta immornlidade 
, e i · o c ero e azer 

desse logar o t.bcatro de suas façanhns religiosas ; 
. as ordens forauu;everas e a poljcia civil interveiu 

para alli restabelecer a ordem e a moralidade. 
Essa ~contecimente deu motiío a escreverem no 

portico de um dos cemitcrios os espirituosos versos: 
De part le roi defense à Dieu 
De (aire miracle en ce lieu. 

Ninguem se engane, Sr. presidente. . . 
' ' . mento, que é contrato e só da airada do poder 

civil, e isto sómentc para influírem na fan1ilia ; 
àssim tambem a JOssaram-se dos mortos ara mais 
prepon erarem no animo dos vivos. 'l'rataram de 
estabelecer desigualdade até entre os cadaveres I 
Benzeram cem~terigs para _da~em elles s~pultura 

, • < 

virtudes do individuo, arrogaram-se o despotismo 
de negarem sepultura a quem quer que fosse, e 
conforme conviesse a suas vinganças c caprichos. 

A experiencia havia determinado aos homens 
da revolução franceza,a reivendicaçi.io dos direitos. 
do Estado usurpado pela prepotencia de Roma. 

E' assim qul.l por lei da convenção nacional, 
ni.io se podia recusar sepultura nos cemiterios 
publicos a ninguem quaesquer que fossem as suas 
o . iniões reli o-jo as. . 

E' assim que foi decretado alli o casamento 
civil. 

Os padres, porém, não se descuidaram de seus 
• , • • 1 .. , ·f , z, a, cnl· 
pregaram os seus meios de acçiio e consegui
ram, com o correr dos tempos, modificar a lei 
da convençüo, para estabcleccrom odiosas divisões 
nos cemiterios. 

E' contra e'sa divisno, c par:l perfeita sceula
r!s:tção dos cemiterios que ap:csentei o projecto 
em discussão. 

Entret:mto o substittltivo, desvirtua comple
tamente a reclamada secularisaçüo, para admittir, 
como adm~tte, cemiterios particulares, c de irman
dades, e confr:1ri<1s ! 

Nn verdade, senhúres, é incomprehensivel o 
subsLitutivo. Eu votarei contra elie por amor da 
doutrina que desejo ver em pratiea, e que, me 
parece es!itno animo gera I da canwra. 

Sabem todos ue es Jecialm .nte m . 
catholic:l como a nossa, o privilegio, c divisão dos 
cemiterios, e sob a imposirão dos padres, que na 
hora do enterramento podem e tem negado se
pulturn a quem lhes parece~ dú Iog<1r a profundos 
desgostos nas famílias. 

Sob o preconceito crendo pelo fmu.ttismo romano, 
c alimentado com essa fatal distincção de cnterra
mentos, • o povo, e conforme ensina o c! ero, se 
persuade tle que, s:io impios, são sceleratos, são 
reprobos, cs que não são inhumados em terra sa
grada. 

Comprcllentle-se bem os incom·enientes di~so. 
A. 32.-TO:UO \". 

publicas reclamam? 
O que diz e padre com a sun iaterven!;ão nesta 

materia, eompletamente extra-es ii·itual ? iT 
cons 1 mr-se o Jlltz :1 so uto c sem recursos da 
reputação do homem ! 

E' isto co usa de tão pouca púnderaç;ão, que possa 
de qualquer modo se~ ab~ndonada á discripção 
de um clero sem consCiencra. c obsecado no erro 
que o catholicismo romano iÍnpõe como doutrina? 

Em um parecer do conselho do Estado lembra-se 
o recurso á corôa no caso de recustt de sepultura. 
!lias, pergunto eu, como póde o cadaver ficar in
sepulto· á es p_c:·a qo provimento d_css: rec~rso ? 

da 

• b (. ~ 

O homem honesto que, durante a sua vida se es
forçou em ser util a seus semelhantes, deve ser 
abençoado pelos homens de bem. Nüo póde ficar 
ao livre arbitrio do. ministro elo cuito deturpar a 
sua memoria com a recusa capri!:b.o::a de um certo 
rittwl. » 

• Cumpre, àiz ainda este escriptor, destruir o 
preconceito popnlar que consid.::ra ~:~ clero j niz da 
reputaç?io dos mortos. • . . -

• "" .. , •. :, 0 1; : I 
tende para o cstabelecime~to da secularisação 
dos cemitcrios. 

.Tá em 1850 a ld n. ,. · 
miterios publicas t.lcterminott no art. 3.0 que a 
nenhuma irmandade, corporaç~iío, }Jessoa ou asso· 
ci:tr;ão fo~se pcrmittido ter cemitcrios. 

Infelizmente o legislador de 18~0 deixou-se do
minar pot· solicitar:õcs de interessa do na c:xistencia 
de ccmiterios particulares. c pnra isso esta
beleceu excepç;ão, chegando atú n concedet· ao 
governo aulorizavão para permittil-os a p::u·ti
cularcs ! 

Essa lei, por isso, ficou imperfeita : o legislador 
subordinou-se, jú não direi a preconceitos, mas 
indubitavelmente a empenhos de interessados. 
Es~a lei creou favores, sem attender a natureza da 
tmteria, e perpetuou os abusos. · 

N1io considerou objecto na sua verd<ldr.ira al
tura, perdeu ele vista a convenicncia da compl~ta 
secularisação, e ficou mancu, defeitq<;>sa e impres-
t • e e. 

Temos um colosso e poderosissimo nesta côrte, 
é. o cemiterio de S. Francisco de Paula : contra o 
qual ninp;uem ousa prommciar-se .· < 

Essa lei o privilegiou a ponto tle o isent.-u- .• da· 
acçiío da policia, e o legislador nessa occasião nem 
si quer se lembrou do futuro: contentou-se em 
dar ganho de cansa nessa ipoca aos ricos e pode
rosos, aos quaes esse· cemiterio pertence, e onde 
está estabelecida a séde final da nossa incompre
hensh,el nobreza. 

Entretanto esse cemiterio não púde permanecer 
attenta mesmo a sua situação. 
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250 Sessão em 29 de Setembro de 1879. 

.As regras ue llvdene, a salnLrid.~dc pi.lUli<.:;: I P<lrece-me, senhores, c:ue só assim se con:>cguirá 
destn cjdnde exi~·elil tt sua e:~tinc~~to .. Estú jú cn- C3t:t1Jeiceer a sccu!ari~nção. 
crav~U.o no povoauo c é prejudicial (t :::alubriilade 

1

1 SI nüo. é assim que devemos legislar, np.o com· 
pul!hca. ·· prcnendo uo que modo devemos proceuer, para 

:Mesmo o cemit.i.:rio de S. Joiio B:.;plista está rm .:t:tfn~;·in;~Js no ílm a qlle nos propomos. . 
identica~ condições; cst:.'l ('.crendo de hahita<.;iJes 1.!0 qnem parte a exigcncia âe medidas que 
par:Icula r e~. 1J' n .lul • J .a s · • ,.. :; , · ·. 

Em todos os paize::: onde '' zelo pda saude pu- O r1nc ü qu,~ deve actuar no animo do legislador 
blicn, e os preceitos hygienico;;, constituem, como pa;·~· quo essa necessidade seja satisfeita? 

........ ' • .:). ... ... ... ... ~· rl(' T"t• ... ~t-~ • I ... I li' . !~~ ... '\ ··').~ ; a .. ,... • ... .. '), .. s J 1-li{':o C'UC 

principal cuidar1o do~ gove>rros, 11~0 ~~o consenti- . reclama pela ignn.ldadc no mono:; na sepu.ltur1L 
dos, nem estabelec.idn:; cemiterios sinão em rn- 1 .í~ Yimos que c Ic;isludor, pam que sabi.::mente 
som'cl distancia elos povoados. . I possa providenciar sobre u materia nas condições 

Conlinuare~nos_~, provar que a necüssid:lde d~. l <;ctuaes, e em lll'cscn.:;a do_ qüe tem9~ obsen:n~o, 
plena secuh:r1saçao, pela qual 1n:gnamos, e dn lt~l Ltc,;e começar por exclurr da polww, adnums
muito idéa tiSS<?ntudu. trarüo e direcçüo dos ccmitcrios tudo fluamlo não 

üm padre recusou sepultura a um miei da. O 1 for autoridade civil (.Apoiados). E' isto que nos 
infeliz cr:: tl'abr.llwdor da cstri:da de ferro D. 1 lJ:1 de pôr a coberto dos con11ictos entre os cultos, 
Pedro li. O d.irector c1.:s.;;a estrada entfio, o incan- j entre os habitantes de uma eidnde c muitas vezes 
savel e dicrno Sr. flíal'iano Procopio, reclamou da mesma. crcnra. I) meu projecto consigna como 
contra esse f<1Clo, e pediu provr enc1as. co11 11~ao sene qzw 11on a n:.~o in \' nçii 

O co usei ho de Est;lr~o foi ouvillo. pcndencia do :mtoridad.o ecclesiastica. 
No seu parecer, lll(:nifestou a sua opinião quanto Cumpre ser ex.p1icilo nesta matería, não deve-

.~ • .. • • .. , •• ; . T" .... 1 r' h l :l- ~ .• ~ • 1 • . ·,. . 

SaJ!.d_o a~ cousas do melho{· n;odo fiU~ ll~e i;;rcceu, i ~bert<iS âs pÔrtns :.10 ;buso: Todos sabem de 9:Uauto 
su.Jertando-se ao que se achuva consiltmdo. c capaz o pudre-romano, c c0mo snbc agettar. as 

d aconselhar ao oder ex.ecutivo não lhe cousas e sophismal-as para seus fins. Si não que-
era licito afastar-se do que haYia de jw·(; constituto_. remos a mtenençao os pa res nos ccrm <mos, 
mnuifestou-se entretanto quanto á ncc0~s!dade tb como urro l:avemos do decretar a sua exclusão? 
reforma, e o fez nestes termos, l.Jcm claros, e ex- ( 11liütos apoiados). O substitutivo diz (lê): 
p licitos (lê): · • Artigo unico. São da exclusiYa competencia 

tbs cr..m11ras municipaes a policin, dirccção e ad
ministraeão elos cemiterios. 

, .As secções reunidas ucploram que em um 11;liz 
civilisado como o nosso, e ncst'~ ~eculo de tol~r-an
cia civil e relig·iosa, aind:t seja ol,jeclo d.e questão 
o en terramcnto, doutro de um ccmiterio, que é 
municipal e por consequenda publico, de um in-

. · a io-re·a cntholica nerra se ml-
tura: deploram mais que o illu,;trado vigario geral 
em o citado officio considerasse conciliauas ns leis 
da igreja com o dever de caridade permittiw'lo qne 
se n · .. ~,; · · · 
te rio publico. • 

• Esta· disposição, quanto ú direcr;rTo e aclrninis
tl·açiio não comprohende os cemiterios pertencentes 
a particulares, a con~.:entos, irmmulades, o1·delis e 
canr.re atões nlü iosas e ltos1Jitaes. 

Supprime as palavras ào projecto-seu~ ·intervcn
p.io ou dependencia de autoridade ecctesiastica. E 
< ~ m i t te os ccmiteríos de articnlares de irman-
àaàe, ordens, congregações relig-iosas c hospi
taes. 

Mais adiante diz ainda o conselho U.e estnt.lo. Admitte portanto~ interYt.mção ecclesiastica nos 
• A lei de i. o de OutulHO de :1828, incumbindo entcrra.mentos, c ncg.:1 ú au!ori(ladc civil a dii·ecção 

ás camaras municipaes 0 estabelecimento do cem i_ e admiuistra1;üo ucsscs cemiteriüs particulares. 
terias, não teve .em vist3 si não cemiterios para Qll;:J.U~~ se v,roc,ur~, ~ecularis~r os c~n~~~er~os_~ 
todos como um dever de Jnunanillade e uma ne- co~:--I_dez.-n_do·o:.:_ dL. OI ~tem publica, ~ ~UJeltO~ _.l 
cessidade de salubriJade nublica.•. . . I p~l.l~ra e ~ln·ecç<:o P!J-bhcas,_como a~m~~trr a po~sr-

Acnba 0 parecer aconsêlnando a divisão dentro b!lwade oe cmmterros particulares, Nao. se pude 
do proprio cemiterio; mas não esqueçamos q_ue 0 i ;ol??J:·c.:l;en~~m: es~e. amalgama de doutrmus op-
co~selho de estado ni'io podia legislar, e que, po~t;'~s ~ "1Im~o~ ,apot~dos). . . • . 
guwndo 0 poder executiYo. se uevia eircumscre- . f'_:c:n em o::., scnhm es, collocados em pmmre::. con-
ver ao que havia de direito escrípto ou consuetu- d1~-~es do que nos :;tch~mos. . 
dinario. ;:,1 llasSE-r o ~upstltut:vo qualquer part~cul?r, ou 

corporaçuo ro!!glOS<l pode fazer seu ccm.r.teriO. 
Nest:1s condi~õcs ~omo podere:i eu clar o mon 

voto ao substitutivo aprescntnclo pelas nobres corn-
.::::;-!S.· •· .. l :~., . .,· 

portanto n sua policia c dircc(:iio ~~ d:~ \Hltori,Jadc 
pul:Jlica civil, si nada se dcYe observar no tc·rreno 
destinado aos mortos, sin:io o q uc nfio se conte
nha nos regulamentos civis respectivos emanados 
unienm.ente da autoridade civil, a qne vein o sull· 
st1tutivo? O projecto que aprcsE:ntei diz no artig-o 
L o (lê): . ~ 

~ A policia, direcção e administração dos c0mi. 
terios são de exclusiva competencia das camaras 
municipaes, sem intervenção ou dependencia de 
qualr1uer autoridade ecclesiastica. 

Ent1 c tanto rcserv3da a policia ú autoridade 
civil, mas excluída esta da direcçãe e administra-
t;<lú, O l'eSU a· O il :1 tYC é C i D 
::mtnriuadc:; eidl e eecle:;iastica. ' 

CrJtn prehendo, Sr -llre~idcntll, a razão dessa mons· 
imo.:;a comiJin:lcfio que o sulltiluti\·o est:tlJclccc. 

E' niutla o pll:.mtasma ua igTcg::t do Esw.do. 
Governo e commissões e~Wo nas mesmas iuéas 

do que cont~m o meu projecto, mas não te1n a 
necess::tria c.oragem de dizer a cousa. pelo seu 
nome proprio. Ao passo guc procnra estabelecer o 
principio, teme-se de oflender os interesses do 

1 . c.ero. 
Isto, porém, é lamen tavel ! 
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Sessão em 29 de Setemhro de -1879. 251 

O re.ceio de offender os interesses, ainda os mais 1 homem verdadeiramente religioso considera todos 
injustillcaveis dessa fatal ~greja do ~sta~o, tem os homens como seus irmãos, sem distincçiío de 
arrastado os poderes pubhcos do Drazil a mconce- raças, nem do seitas, e nem considera como mo
bivcis contradições. Não temos igualdade ent~~ tive de divisiío a differenca de <~renças. Ha ·alguma 
os vivos, e niio querera nem que aos mortos .'!eJa cousa de_acanhado e IJ:Írharo na pr~ençiío dos 
ella concedida! sectnrios ·de se isolnrcm do resto do mundo e de 

I reten e-se am a tstingmr o 11om em na se- ngtrem, como de c prosas, de todos quantos não 
pultura 1 Subordina-se ainda o conçeito, os ~redi- obedecem ú mesma lei. 
tos, a _Probidade, as crenç~s _ao ];ur.zo susp~rto de •. As distincções socwes se apagam ante _a morte: 

' ... ... : _ .... e ' . ' ' ... ' ~ 
sempre egoísta e inconsciente como 6 o. padre se confundem no' mesmo só lo: todos os odios se ex-
romano ! tinguem, tos cruerel!as de partidos se esquecem. o~ 

A vida inteira de um homem. póde ser impu- odios r1e religião Mio têm o privilegio de se eter· 
nemente marcada por um perverso! (.4.poiados). nisarem até no tumulo. O i1el e o inllel se conser 

(H a um aparte~) varão em Iut:1 no campo do repouso ? Suas cinzas 
' se reanimarão para se repellirem com horror? » 

Refiro-me sómente ao padre ultramont.ano, ~o nue infiu.encia póde ter o padre romano, para 
padre romano, ao soldado da polit!ca tenebros~ ~1a m;rastar 0 legislndor Jmzileir•J ainda a permiLtir 
curia romanD, o ('!roista sem pntrw, ~em fntmlla, ·11 1 ·t · b o i ab·tante do paiz <> 
cerro executor das ordens do l outificado intrnnsi- qu~, e e exen;a afsll ;r~ ~~. 1'~. 1 1 . 

fund_a ~om esses suissos ,de Rom<;. Os bons !~a.~~~e~ di<Jt.1'ineute ~1pr~serÍtando a mesmà idéa par~'l ser 
1H'aZ!lcrt9s, os qu~ comp~e~endem ?? s~us clt.v "' ~·']' adoptada m.- refon~u~ ;_ e note .hem a caruara que 
de crdaa.a?, que ter~ patrwtrsmo ba:;__Lan~o para n,t~ na separaça9 da IgreJa do Estad~ vem a alta 
se _llresta~em aos de::.m~ndo.s e trcs~o~c~men~~s ;\o~ questiio tlo .]urmueuto, n alta questuo.de se poder 
ep1scopaoo, em rebeldra~ a consliturç<~o e a~ l.tls, ' etltt·ar p:lra esta camara como deputado mdcpendeu
esses ac11~m-se em maxrma parte ou persegmdos I te de crença religiosa. 
ou esquecrdos. . . o n·o>erno sempre 110 seu phmo de fazer uma 

. Faria, Eutyc}1l_ü, Monte Carme_llo, Jos~. A~g~~to, constituinte sui generis ?U por outra uma consti
L!n~olpho, :\iau~rr_a, Mello, Guerrn, e muHos o~trç_Js tninte. que nada constrtua, condemnou tambem 
drstmctos brazrlel!'os que honran~. o ~acerdoc1o .,.. eu Jr · ecto l 
c ~·rs ao. cs.os nuo se c nu- E lJOrque'? ~)ar·a llcar como agor;1 a braços com 
smssos de Roma. o clero intranstgente! 

Não nos faltnm dignos sacerdotes. que se prezmn; No ministel'io do illustrc Sr. visconde do Hio 
::- \ .. . ... . . . .. . . -

trario os considÓro c re.spcito. Ccnmro sim a ]X!- te·!;des {ac;tldad,7s legislativa:~, para obriga1· o pad1·e 
d1·es como os bispos do Pará, Maranhão e Bi~ ~o í'onwno a subo!'dinal'-se â.1leis elo Imperio, o parla-
Junciro, c todos os seu~ asseclas, _por cllcs m'rJgl· .

1 

1nento estci aúerto, pedi·lir'a.s." . 
mcntado.s, que anarclusam o p:uz, perturbr~n~ n E 0 n-overno respondeu-nos com arrogancw: 
conscicncia do l)OVO, destroem a paz das frnmlws, 1 • estmno~ ai·ma.dos de sobra, lt!nu;s o su{ficiente ! • 
alimentam a hypocrisiu.,~ o fanatismo, e sophis_mam ! E 0 sulilciente consistiu em fazer processar e con
a verdadeira doutrina de Christo, para dar tnum- den'nwr lJispos pura em seguida tran~igir com 
pho á theocracia r.omana. . . _ . cl!es depois de os tratar nas prisões com uma 

.Desculpe-me a camn1:a esta dtgrcssao a que f;;t1 distiÍlécão culoulJilissúna, porque o bispo réo é 
provocado. Coutinua~·e1. a tratar da mater;a cup irrunl :1 qunlquêr outro. Perante a re_i os crimi
discussão me trouxe a tnJ~tlna. . . _ I n°osos são igU<I0.5; as distincções da soc1edude des

Não adrnitto. Sr. presidente, a d1v1sao· qne o appnrecem. Mas.os bispos.eoudemnados tiveram 
substitutivo au'torizn. \banquetes, ttvernm musrcu a porta todas as tardes, 

E n proposito, permitta-me ~inda ::: camarn. qne familias com quem se entretinham constantem_en
eu leia um trecho do mesmo, Illn~trado escnptor to· e com tanta má fé que, ao passo que recebiam 
Morin (lê) : esses favores indebitos das nossas auioridades nd-

• ~h:.itas seitas usam benzer o:; t~rrunos ilcFLi ministrativas escrevimn para o Europa dizeado 
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252 Sessão em .29 de Setembro de ·1879. 

Ao começar a :1. • sessão desta legislatura eu in
terpellei o governo sobre a questão ecclesiastica, 
e procedimento- do episcopado, porquanto as no
ticias que eu tinha me davam essa questãe como 
ainda ngitada, e em condições, si é possivel, peiores 

• ::a ... t• 

O governo nos declarou que tudo estava sere
nado, que reinava perfeita harmonia do Estado 
com a igreja acrescentando que o liispo do Parit, 
aqm es tvera e quC! a rmara ammor cor· ta 1 a e, 
e bons desejos de manter a paz com o mesmo 
governo. 

Entretanto esse bispo lá está praticando inaudit11s 
tropellias, impugnando caprichosamente a exis
tencin legnl de uma irmandade, cujo coinpromisso, 
devidamente npprov<Jdo, de ha muito tempo, pelo 
poder competente, elle diocesano não quer cum
prit', e não reconhece; occasionando serias con
fiic.tos, perturband<? .a tranquillidade .daquella lo-

" ' - -J)residcnte da província, como tudo hei de mostrar 
opportunamente nesLa camara. _ 

O do Maranhão, tomando conta do bis ado de-
miltiu a todos os lentes o seminario que não 
eram padres, fic:mdo o estt~belecimento privado 
das luzes de di~tinctos professores. 

Sn. Joio Bmamo :-Para 3.l' ganho a car-
camanos. · 

O Sn. SALDANHA MARINHO:- Prohibiu que Só 
o.ffici:-:sse pelos maçons, estabelecendo um conflicto 
grave por causa,de uma missa de sctimo dia, em 
suffragio de um nwçon. 

Prohibiu enterramento nos cemiterios publicas 
aos suicidas quando nos cemiterios do Maranhão 
hn uma quadra rcservadn para:elles. 

Feito o entcrrnmcnto de um suicida declarou 
interdicto o cemitcrio, e ordenou a benção parcial 
de cada sepultura, c conforme clle o permittisse; 
o que é dispendioso. 

· c a-se em con teto a erto com a 1mprensa, e 
-assim anarchisando a província. 

Ao começar esta situação pccli ao governo uma 
àeclar:Jção franca e solemne sobre suas relações 
com a igrej:1, perguntei si as bulias contra a ma
çonaria, por exemplo,estavam placitadas, e no caso 
contrario, si podiam ser executadas no Brazil sem 
esta formula constitucional imprescindível. 

O goYerno respondeu-me categoricamente por 
despacho que foi publicado•que não fora concedi
do tal heneplacito, e que por· isso não podiam as 
lmllas ter execu!?ão. • 

Entretanto, no Maranhão,"lno Pará e mesmo no 
Rio de Janeiro executam-se essas .bulias e os bispos 
prescindC\m de beneplacito, e contra as leis do 
Imperio, procedem como entendem, 

n. 
nenhum. 

0 Sn. SALOANUA MARINHO :-0 CUlto eatholico é 
que. sofi'rc. Nií? soffrem os bispos nem a maço
naml, e deYo ~1zcr com verdade que o unico sen
timento _que tenho presentemente é ver que al
guns maçons ainda mandam dizer missas e nagam 
a esse-; p:::dres,duo-lhes dinheiro por enterros, etc. 

Todas ~s irmandades que temos e- e~tão prospe
r~ndo s~ compost:ls, de maçons ; o culto, os lws
Pltaes, sao sustcnt:::uos em sua maxima parte por 
ma~ons. 

Quando foi que a maçonaria tratou de religião'! 
Nunca. Tratou de politica em outros tempO$, 
quando a maçonaria compunha-se de .rosé Boni
fácio e outros homens I:OLaveis, qunndo o Brazil 
tinha necessidade ~le con_stituir-se, ci~c~mstancia 

viços a este paiz. Quanto á guerra que o clerica
lismo move á maçonaria, não foi ella provocada 
por nenhum acto dessa humanitaria associa!{ão ; ao 
con rar10, mesmo agora quan o os mpos a rope am 
os ma(!ons, ha maçons que llntregam suas filhas 
ás irmãs de caridade; o que muito lastimo. 

Respondeu-me o governo, como já disse, que as 
bulias sem beneplacito não tinham execução no 
Imperio, entretanto o bispo do :Maranhão nega 
suffragios a mnçons, prohiba casamentos ; o bispo 
do Pará suspende padres sómentc pela suspeita de 
que são maçons. Negam sepultura aos maçons 
porque ha co.ntra elles u_ma ll:nlla; qu~ aliás n~o 

~ . ~ . 
convictos rebeldes ás leis do paiz; desrcspeitadores 
de um grande preceito constitucional, e que, pre
valecendo-se da institui ão da irrre'a do Estado 
parn exercerem um mando repugnante, deixam de 
subordinar-se ás determinações da mesma consti
tuição que a instituiu ! E é nestas condições que . . . 

Sr. presidente, ante a boa razão, respeitando as 
conveniencias da população brazileira, mantendo 
o ~rnnde principio da igualdade dos direitos; não 
distinguindo no morto culto ou rito, qualquer que 
elle seja ; sendo os cemilerios de absoluta compe
tencia da policia publica; não podendo pertencer 
~ p:trticulnrcs nem a irmand~·dcs ou confrarias; 
convindo fazer desllppareeer as divisões que tanto 
têm concorrido para a perturbação da paz dns fa-. . , '. . . . 

.. , o ' 
nnte todas as idéas que protegem a liberdade de 
consciencia, eu não posso deixor de ~sustentar o 
projecto t:~l qual o apre~entei, sentiudo profunda· 
mente nao po era optar as cmen as que a 1 ustro 
comrnis~üo offereceu, porque destroem capital
mente n idéa da secnlnrisação e 3Utot·izam con· 
flictos, dos quaes devemos fugir. 

Assim, Sr. presidente. não devendo por mais 
tempo abusar da benevolencia com que os meus 
collegas me tem attendido (1ião apoiados), permitta 
V. Ex:. que conclua este meu discurso com as 
seguintes palavras do notavel, o ~rudite padre 
Micheaud: 

• O governo que permitte a violação de direitos 
sag-rndos como os da consciencia não é sómente 
romanista, é altamente criminoso. Sancciona a 
traição tanto mais perigosa quanto é praticada no 
terreno dos principias e em nome de Deus. 

: Desg~açado o governo qu~ ou é cég9 para.não 
. ' -~ 

• Adormecido na falsa paz de hoje, acordará 
nadando em sangue da guerra civil. • · 

Tenho concluído. 
(.ll!ttitos apoiados; muito bem, muito bem. O ora

doi" é contlwimentado por muitos Srs. deputados.) 
A discussão fica. adiada pela hora. 

SEGUl\"DA PARTE DA ORDE:II DO DIA. 

Continuação da discussão sobre a illuminação a 
gaz na cidade do Rio de Janeiro. 
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que a companhia do gaz não vem trazer grandes 
capitaes para arriscar. 

Ella começou com 1.200:000$ .e hoje tem um 
fundo de 8.000:000$; é dinheiro novo, que tem 
regorgitado para os seus cofres mal e indevida
mente, porque temos p3go muito caro a aprendi
zagem. 

Esta companhia fazia dividendos capciosamente 
porqué tinha receio de que, expirado o prazo dos 
25 annos. nüo pudesse continuar por mais 33 annos; 
]a em ::. e :~ ez uma entat1va e renovaçao e 
contrato, mas não contava com o senado. 

O decreto de 7 de M~io de i862 faz_ia um novo 
, 

ao estado do que o actual. 
Não foi o editul a causa de não terem apparecido 

concurrentes ara a illuminação da cidade · clau-
suas mais ortes sao Impostas as compan ias e 
illuminação em França; a causa foi por não ter o 
governo enviudo uma planta com as indicações 
cenvinientes a respeito dos encanamentos feitos e 
por fazer na cidade do Rio de Janeiro. : 

O governo devia mandar dizer em quunto an
duva a illuminaçã publica, para que os pretcn
dentes:soubessem qual o o nus que se lhes impunha 
.com a illuminação gratuita. 

A a.~tual _companhia conhecia bem todos os ris-
' ' . :Mauá, que proventos tinha a comp:mhiu nova que 

concorresse, teria de pagar todo o material, se
,.,.undo a clausula 30 do contrato · avaliou-se o 
materinl em 5.300:000;S, .e, segundo pessoas en
tendidas, tal avaliação é muita alta. 

Si o governo quizesse chamar a si u empreza, 
nãQ tinlm de pagar pelo material mais um real 
acima daquellu somma. 

O governo no contrato que fez separou-se com
pletamente do edital, e os concurrentes não appa
receram pelo receio de embarcar tão grundes cu
pitaes, sem conhecerem as vantagens ; o edital 
está de perfeita harmonia com os contratos de Pa
ris e de muitas cidades da Belgica, e merece só 
elogios o autor deste edital. · -

O governo, si quizesse cumprir o seu dever, de
via quando mandou publicar· este edital dizer os 
preços e dar todos os esclarecimentos precisos. 

O contrato não seguiu á risca o edital, nem 
mesmo na ordem nume~ica dos artigos. 

Qmparando as clausulas do edital com as do 
contrato celebra~o pelo ministerio da agricultura, 
mostra quanto as segundas são demasiadamente 
favoraveis á companhia e prejudiCiaes aos consu
midores. Pelo contrato, os onus da companhia são 
annullados, não só pelos favores que se lhe con
cede, como pela falta de condições claras de uma 
fiscalisação regular. 

A companhia é absoluta c · discricionaria. Em 
1876 o digno engenheiro que fiscalisava a illumi
nação publica a gaz ofliciou ao governo denun
ciando os abusos que se praticavam nesse serviço, 

afim de que o geverno os corrigisse e prevenisse, 
no novo contrato. O officio foi atirado ao pó 
da secretaria, e o fiscal. substituído. · 

Parece que neste paiz não se quer homens que 
digam a verdade. 

O servfçe da verificação da intensidade da luz 
nao e1 o com as orma ! a es e a legalidade ne-
cess:~.rias para se conhecer do cumprimento do 
con~rato. ~ão consta que se tenham feito experi-

. 
Entretanto, todos os contratos feitos em outros 

paizes para o mesmo serviço, estabelecem bem 
claramente as condições da verificação da intensi
dade da luz. 

O CO!ltrato é, pois, uma imposição feitn pela 
companhia, e que o governo não devia aceitar. 

Tem-se dito que a luz do gaz do Rio de Janeiro 
é superior á de Londres e á de Paris ; ha nisso 
uma confusão. Com effeito ha companhias de illu
mina ão em Londres ue fornecem craz inferior 
porem ha outras, porque são diversas, que o dão 
muito superior ao nosso. Em Londres, aliás, as 
comp!l~hia~ de qaz não ~êm privilegio, e em Paris 

o -
zões já conhecidas da camara. 

A condição de obrigar o proprietario pelo paga
mento do consumo do craz é onerosa e in·usta. 
Seria preferível aceitar-se a pratica seguida em 
Paris, pela qual a companhia tem o direito de 
exigir uma caução do censumidor, em cuja idonei
dade não confia. Nunca, porém, alli,como em outras 
cidades, ha o direito de cortar a communica~ão 
do gaz. 

Aquella condição é mais um vexame e quirá 
novos prejuízos para os proprietarios desta cidade. 

O privilegio concedido á companhia para o for
ne~il!lent~ e asse~tamento dos me~i~ores1 não 

' contrato. E' uma condição importante em que o 
g-overno deviE- cogitar, pois della pode~ resultar 

medidor é igti.:~l a uma bulança, e como esta deve 
ser aferido. · 

No emtanto dú-se á compnnhia o exorbitante 
privilegio de escolhel-os, fornecei-os e assentai-os. 
O gaz é uma mercadoria como outra qualquer, e os 
apparelhos que servem pura marcar a quantidade 
da yenda devem ser os mais perfeitos e aferidos 
para a garantia dos compradores. · 

. O nivelamento, a quantidade d'agua, a perfeição 
do machinismo são elementos necessarios e indis
pensaveis paru a verificação da verdadeira quanti
dade de consumo, que o meGidor deve marcar. 
O excesso d'agua, principalmente, traz grande pre
juízo ao consumidor, no emtanto é isso ignorado 
por muitos. · 

O relogio adoptado pela companhia é nm relogio 
magico ; ninguem o entende, ou antes só a com-
parr Ia o en en e e o apreCia. ao numerosas as 
queixas dos consumidores contra os caprichos dos 
ponteiros desse engenhoso machinismo, e que 
fazem variar caprichosamente tambem as contas 
de consumo. 

Cita exemplos que provam a incerteza desse 
consumo,. tendo muitas vezes a compan4ia de ·razer 
abatimento em suas. contas. · · 

Em nenhum paiz.os relogios são empregados 
sem serem aferidos. · 

E' por elles que a companhia continúa a medir 
o consumo por pés cubicos para depois reduzil-os 
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~ ~etros cubicos, operação que póde ainda pre- 1 · 
JUdwar o consunúdor. Continuando a considerar· 
as. clausulas do edital em parallclo com as do con
trato,. mostra que o pagamento do consumo 
et;n ouro era naqlil.elle uma condição subor
dmaqa ao emprego da materia prima nacional, e 

O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 30: 

i." parte (ate ás 2 horas ou antes) • 

Votação do contrato do gaz nn L" discussão. 
Continuação da discussão do projecto n. 82 B e 

... . ... . . - . .. ' :""' . - -
• t::l .. .L l.l . .. 

Quer a companhia importe o carvão do exterior, 
quer empregue carvão nacional, o consumidor 
ha de arrar o "'UZ em ouro durante 33 ftnuos. O 
q_ue e mais ~e estranhar é que no contrato primi-

· tr>o pr<:vemu-se a hypothese de se poder empregar 
no fa~nco do gaz materia prima nacional. 
. Quanto ao 1m1zo de 33 annos responde aos que 

c1tam o exemplo de Paris, onde o Jlrivilegio é de 
50 annos, que não ha paridade nos dous contratos. 
Em Paris a comp:::nhia que substituiu as sei-s que 
al1i funcionavam está sujeita a onus e obrin·ações 
que a do Rio de Janeiro não tem. A municipali
àõ.'ldú de Paris é interessada nos dividendos da 
compan w, e o anuo passa o a sua quota oi e 
H..aOO.OOO fr?ncos. 

O P!Cço ~lo consumo no Rio de Janeiro é uma 
<. e .pu-

tado por Pernambuco. 
O con~rato, pois, é lesivo para o Estado e p;)ra o:; 

- I ' . ' b ·~· • ã 
proYal-o. Si a companhia não qu'izer aceitar con
dições mais just:1s, o governo adquira o seu mate
rial e faça o serviço inteiramente por admin.istracão. 
O s~r-yiço não é difficil, nem dellc· pôde resuitar 
prejUIZO. 

.I\ão é preciso passar sob as forcas caudinas. 
Terminando, recorda o que disse quando occu

I?OU-~e da im~n_is-raç~o chineza. Niio lance o governo 
•flf, ,.1 "'~ ,. 7 •• 

não lance o governo á cónt; do purüdo libera·!' 
este tão oneraã.o contrato. ' 

Cum >re ue não se di!!'a ter o arli ' 1 

terios. . . 
2." dità do projecto sobre a exploração do Xingú. 

. - - . 
sobre posturas da· Illma. camara municipal da 
Côrte. ·. 

1." dita. do projecto n. 302 sobre a matricula do 
estudante Carlos Wallau. 

:1. ... dita do n. 298 A sobre a comarca de Oeiras, 
capital do Pia.uhy. 

:1.. a dita do de n. z99 autorizando 6 governo ;,1 

conceder remissão de juros em divida para com o 
Estado ao tenente-corpnel Ignacio Luiz de Araujo 

a. 
O resto das mate rias designadas. na ordem do dia 

anterior. 

2 . a pai· te' (ás 2 horas ou antes). 

~iscnssão do orçamento do ministerio do Im-

Levanta-se a sessão ás 6: horas da tarde. 

l§cssão em 30 de Setembro de 187'9 • 

l'RESIDENCL\ DO SR. ·viSCONDE DE PRADOS. 

bp'ldado contra os abusos em :1.0 nnnos de opposi
çao~ para 110 poder approvar contratos desta ordem. 
E' PEr isso que protestou, quando no principio da A' :>li horas da manhã, feita â cham:úla, acham-se 
ses3t'9? contra a;; ,reclamações feitas. em pró do presentes os Srs. Visconde de Prados, Cc~ario 
Sr. v rsconde do R:o Br:.mco por aque.les que mais Ai vim, Alves de Araujo, Theodorelo Souto, ~[anoel 
accusaJ':.illl seus actos 11a imprensa. Nilo contesta a Carlos, Andrade Pinto, Frederico· Rego, Arngão e 
probidade do nobre Visconde do Rio Branco. mas 1\íello, Gavião Peixoto, 11Ieira de Vasconcellos, 
tnmbem não encampa nem· approva os actós do l\Iartim Fr;mcisco,João Brigido,Buarque de .Macedo, 
minisierio de 5 de Janeiro. Quando o partido li- BnriTo de Villa Bella, Virbto de Medeiros, Almeida 
l.Jernl os accusou, disse a verdade. Não pôde estar Couto, França Carvalho, Freitas, José Dasson, 
apagado da lembranca de Lodos os liberacs tudo Sinvnl. Espindola, :Marianno •la Silva, Azambuja 

. qu:mto a seu resr;eitÕ publicou a Reforma. Mcirelles, Ribeiro de :Menezes, Manoel Pedro, 
> · Foi uma calamidade publica a morte do conse- Danin, Lourenço de Albuquerque, Saldanha l\1a

lheiro Zacarias, porque si aqnelle esforçado num- rinho. Souza Carvalho; Abreu e Silva, lldefonse 
tcn_edor~ ainda vivesse, 0 partido liberal ntio es- de Aráujo, Galdino das Neves, Antonio dGl Siqueira. 
tarw hoje estendel!do os braços para 0 Sr. Vis- Roclrigues JR.niol', Affonso Penna, Ray Barboza: 
coude do mo Branco. E' ublico e notorio ue as Franco de Sú e IgnaCio !Jartins. 
negocwçoes se estão entubolando e ha mnito tempo, omp::~rcceram epo1s a c am~ a os rs. os ta 
mas não hn de ser sobre seus homhros que o par-· Azevedo, Pompeu, Fidel.is Botelho, José Caetano, 
tido conserva. der voltará. ao poder. Bulcão, Joaquim Tavares, Bcltrão, 1\Iorcira Brandão, 

Barros Pimentel, Costa Ribeiro, Monte, Bezerra 
Si nenhum liberal quizer acompanhai-o, lavra Cavalcanti, Moreira. de Barros, Barão Horilem de 

o protesto em seu nome sómer..te. No di~ em aue Mello, Souza Andrade, Theophilo Oltoni, .Mánoel 
o partido liberal der a mão ae partido conserva- Eust;1quio, José Marianno, Macedo, Malheiros, 

. dor,_ pa~a colloear no _mínisterio um grupo de Sergio de Castro, M~rcolino ~loura, Francisco 
eGlhgaçao, a pr.etexto ô.e passar a imprestavel re- Sodr<i, Jeronymo Sodré, Tavares Hélfort, Olegario' 
forma liberal, o partido liberal estará morto. .Antonio Carlos e Corrêa Rabello. . 

A discussilo ficn encerrada por n~o haver mnis · Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
oradores inscriptos. · 1 Lima Duarte, Lafayette, l(ello Franco, Luiz Felip-
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pe, Hy~ino Si~va, Joaqu.im Serra, Liberato Bar- 1 . O Sr. João :!l:b·:g.ãdo:-8!'". presidente, 
r<!.so, Souza Ltma, Joaqmm Nabuco, Soares Bran- I por decreto de 20 deste mez foi honrado com :1 
dao, :-\.ugusto Fra.nça, Bezerra de Menezes, Freitas • veuer~ de caval~eiro da ordem da Ros:t o Sr. 
Coutmho, Epammondas de Mello, Carlos Affonso~ Antomo Bernardmo Jorge. Sobrinho emDre:rndo 
F~ores, Horta de Araujo, Manoel deMagalhães e de fazenda do Pnr:i. Omoüvo, com q;.10 f!e j~sti-
Diana. ~cou esta graça, foi que o mesmo lw ·i< ~-

reira de Moura, Fabio Reis, Franklin Doria, de u~ t_nbunal. . 
Franco de Almeida. Fernando Osorio Florencio Eflee~tvamente a Imprensa daquclla provinda e 
de Abreu, :fflello e Alvim, Prisc0 Par'aiso, Pedr.o I algf!DS JOrnaes ~e~ ta côrte no~ici.m·:~m que tinha 
Luiz, Rodolpho Dantas, Souto Silveira Martins hav!do uma sedtçao na colonw de Benevides do 
Sigi:mmndo, Silveira de Souz'a e Theodomiro; ~ Pnra a qual ameaçava a capital. Um Sr. senador 
sem ella os Srs. Belfort Duarte, Cnrrão, Couto d9 Imperio, indo at.é os ex_,trem~s da hyperbole, 
Magal~ães, Felicio dos Santos, Joaquim Breves, disse ql!e a coloma. de Benev!des armnvu-se e 
LeoucJO de Carvalho . .Martinho Campos ·Prudo Pi- pretendia saquear a c1d:~de deBelem. Ern senhores, 
mente!, Saraphico e .Zama. ' um~. }lyperbole, que excediu n toda· mcdid~ ... 

E' lida e approvada a a c ta da sessão antecedente. 
O Sn. :1." SE~RETAnro dá o 

EXPEDIENTE. 

imprimir o seguinte 

PARECER. 

o Sr... Jo.Io BmGIDO :-.•• e que mesmo não fazia 
honra ao s~nador. que vinha trazel-a ao seio dn 

' , L J a ::rva-se e uma 
colonb de immigrantes; esfuimados, sem armas 
sem meio qualquer de aggressiio; é.d.izia::s.Q_aJl~. 
essa ,.ent.e retcndi a · 
Belém, que, além das forças regol:.~res, da artilha
ria c tantos outros meios de rlefesa, disnõe ainda 
de numerosa popula!{ão. · 

A verdade, porem, era que tal sediçüo nüo 
houve, nem podia haver (apoi,ulos), que tudo não 
havia passado de . especulação de jorn:1es que 
procuram encarecer os factos, dando-lhes o pr6s
tigio, que a distancia muitas vezes admitte. 

Houve alli apenas queixumes, reclamações, por 
parte dos indigentes ao émpregado de razenda. 

o J i o, em conscquencm e vexaeües que 

que se julgou uma ameaça sobre a capital e vnleu 
para o Sr. senador a suspeita de que pretendi.,_m 
saquear a cidade de Belém. 

Eu não posso, senhores, como cearense, con
sentir que se-faça a meus com provincianos um a 

A commissão de constiL uição e poderes, exami- tão desagradavel imputação. (Apoiados; nwito bem.) 
nando as actns da eleição da freguezia de S. João Esses homens, aHi abrigados porque sejam ef
Baptista de ~rerity, do municipio de Iguassú, pro- fectivamente miserav-eis, que demandam soccorros 
vincia do Rio de Janeiro, verificou que conforme a do g-overno, não deixam de- ser na sua maior parte~ 
portaria da presidencia da mesma província, effe~ ·pesso:ts de honra e educação, c:.~hidas em pobreza, 
ctuou-se a eleição no dia :16, do mez de Setembro ·que jamais recorreriam ao roubo para salvarem-se 
do corrente anno, sem que houvesse irregulari- da fome. O acto do governo, porém, condecorando 
dade nos trabalhos, ou qualquer perturbação de ao Sr. Jorge Sobrinho, suppõe verdade em todas 
ordem que pudessem influir na livre-manifestação essas accusações e sancciona de algum modo o 
do voto. Niío tendo comparecido os juizes de paz absurdo dellas; além de que, está em contraposi
da parochia, para organizarem a mesa, e achando- ção á sentença (lo tribunal competente, muito 
se presente o da freguezia mais proxima~ de con- dirrha de res eito. · 
_ orm1 a e a ~1, eu com.eço ao processo ~ ~ttora , O chefe de policia daquella · provinci[J, levàndo 
mstallando a Junta, depois de feitas as ele1çoes de seu zelo pela causa publica até uma exageração 
seus membros. A el.?ição foi feita sem que houvesse dirrna de seriv reparo, pronunciou como impU
o menor protestoou reclamação, correndo sem que · cadas nasupposta sedição a 24. desses infelizes. 
incidente de especie alguma a tivesse alterado. E', Dezesete foi·am conduzidos ás masmorras do Pará 
pois, de parecer a commissão : e nlli jazeriam muito tempo, si o presidente da 

Que seja approvada a eleição da fr.eguezia de relação do- districto ?-ão l~es fizesse a jusliça de 
S. João Baptista de Merity, do municipio de Iguassú reconhecer que o dehcto fOI nenhum, que a impu
e província, do Rio de Janeiro, e; portanto, que tação era de todo o ponto calumniosa. 
sejam reconhecidos os seus eleitores. Temos, pois, senhores, um despacho de graça 

Sala das commissões, 29 de Setembro de f.879.- p~r serviços ne~dos. ou c_ondemnados por l!m 
Theodureto Souto.-Aragão e Mello. trtbunal, o que nao pode detxar de ser um motivo 
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8inda atfenção do governo; não póde deixar de 
causar grande extranheza que o Sr. Antonio Ber· 
nardino Jorge Sobrinho, porque perseguiu os infe
lizes, porque os fez prender e processar, tivesse 
uma condecoração ! 

o melindre da camara, recusarfdo documentos im
portantes de que~tões de toda a actualidade. 

Levantei-me, Sr. presidente, para submetter a 
V. Ex. a minha reclamaç5o e para chamar a at
tenção do paiz para o modo por que o governo 
trata a ca mara dos Srs. deputados. Acreditando na justiça do governo imperial, o 

que devo suppôr é que informações existem que in
duziram o Sr. ministro do imperio a propôr esta 
medida. Devem ser realmente documentos de 
naturez3 a merecerem um exame. Eu, pois,-qui-
zera que esses . ocumen os vressem a uz a pu t

. cidade, e fossem 'discutidos nesta camara. 
Mando portanto~á mesa um requerimento. 
Vem á mesa, é lido e approvado o seguinte 

REQUERU!ENTO. 

Requeiro que se peça ao respectivo ministro 
cópia dos documentos justificntivos dos relevantes 

. serviços prestados á ordem publica, na colonia Be
nevides, na província do Pará, por Antonio· Ber
n:Jrdino Jorge Sobrinho, condecorado por elles 
com o titulo de cavalleim da Rosa. - J. Erigido. 

O Sr. Affon8o Penna :-Sr. presidente, 
pedi a palavra para fazer uma reclamação, que 
reputo importante. 

• ~4 • " c. 

distincto collega por Pernnmbuco ha muito tempo 
offereceu ú consideração dn casa, que o approvou, 
um rc uerimento solicitando do ,. vern c· ia d 
actas do conselho de Estado, das sessões em que se 
tratou da reforma constitucional. 

0 SR. JOAQUDI NABUCO :-Apoiado. 
. 0 SR. AFFONSO PENNA :-V. Ex. já informou á 

camara que fez a requisi;;ão ao governo; em virtude 
de novo requerimento do mau nobre collcga pro
metteu reclamar de .novo esses importantes do
cumentos, entretanto o governo até hoje ainda não 
se dignou enviar ao parlamento estas informações 
importantíssimas ~obre uma materia que hoje tetn 
presa a attenção do paiz. 

E' um deploravel systema, que tem adoptndo o 
governo, de não attender as reclamações desta casa 
(apoiados), de não dar a menor attençüo aos pedidos 
de documtmtos que lhe são feitos por intermedio 
da mesa. 

. • x. com prenhende, Sr. presidente, que hoje 
a questão eleitoral tomou vulto, assumiu nova im- · 
porlancia, em vista dos boatos que correm a res
peito da atti tu de que pretende tomar o senado 
ácerca d0 projecto que lhe foi remettido; V. Ex. 
sabe que se attribue a esta corporação o intuito de 
fazer prevalecer o seu direito de intervenção nos 
trabalhos da constituinte. 

E' est::t uma questão que for tratada, segundo 
consta, nas sessões do conselho de Estado, cujas 
actas foram solicitadas pelo distincto deputado por 
Pernambuco. Eu, portanto, venho ainda mais uma 

O SR. JoAQUDI NAnuco:- Alui to bem. 
O Sn. PRESIDENTE: -Devo informar ao nobre 

deputad~ que ma!ldei :e~ na seEret~ria si os doeu-

amigo 

do conselho de Estado, a qual uma. vez levan
tei-me nesta tribuna para reclamar; mas, como 
não nos pertence a nós, deputados da opposição, 
que não somos responsaveis pelo voto da camara, 
a responsabilidade do modo })Or qu~i· o governo a 
trata, não devo mais iasistir nesse ponto, de que 
se occupóu S. Ex .. 

A minha reclamação é feita no honrado Sr. mi
nistro da justiça (olhando para a bancada 1!!ineim), 
que se acllava presente, mas ue agora nao tenho 
o prazer e ver senta o na sua ca erra. 

Ha um mez fiz um requerimento, que a camara 
approvou, sobre a companhia do ~Iorro-Velho, isto . ., .. ;-- .. 

' ' "' !oi. l " ... 

elln retidos illegilimu c illicitamente no cnpti-
veit·o. · 

As minhas perguntas não dependiam de grandes 
informações; eram, por assim dizer, uma inter
pellação ao governo, c cu c,.perava que o nobre 
Sr. ministro da justiça se apressasse em dar as 
explicações que eram necessarias. 

S. Ex., porém, não o fez. A camara permitta
me que hoje, depois de um· mez, renove a S. Ex. 
o mesmo pedido, e que lhe pergunte o que é 
que o governo tem feito para punir áquelles que 
estiio redtlzindo pessoas livres á escravidão. 

Senhor~:>~, a companhia tio Morro-Velho empre
hendeu d~1r uma resposta ao discurso que fiz nesta 
éamara, e a uma publicação importante que appn
receu em um jornal americano que se publicn no 
Rio de Jan iro o i I a 
inaudito de estarem inglezes, snbclitos decS. :M. 
Britannica, envolvidos em uma conspiração contr:t 
as leis brazileiras, para auferirem grandes lucros 
na mineração do ouro, á custa do suot· do escravo; 
mas a companhia não fez senão accusar-~e, res
pondendo-me. 

A camara sabe os facto~, e eu não volto a con
tal-os. Por um contrato de :1.845, todos os escravos 
de uma companhia, que por esse contrato se ex
tinguia, chamada Brazileira, . de Cata _ Branca, 
foram passados para a companhia de S. Joao de E l
Hei com a condiç5o de serem emancipados os me-
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norcs logo que chegassem á idade de 21 annos, e 
todos os outros depois O c :14 annos de serviço. 

O prno extinguiu-se em 1859; ha, portanto, 20 
annos que uma companhia ingleza, a mais im
portante deste paiz, que pnga ex.traordinarios di
videndos em Londres aos seus accionistas, reduz 
ille"itima · · · ~ · 
tomam _:1 si o encargo de emancipar ! 

A. camara vê que isto não tem defesa. 
. O nobre deputado por Minas, o Sr. Ignucio Mar-

, , w .. c ia men.c ao mumc1p10 ·llm 
que o Morro-Velho está situado, fez uma distincção 
entre o Sr. Gordon, antigo superintendente da 
eompanhin, e o actoal, o Sr. l\loris~on, que disse~. 
nos ser um cavalheiro pei"feiio. · 

. Tenho ouvido repetir essa clistincção em todas 
as puhlicnçues feitas em favor da companhia do 
. Morro-Velho ; mas a responsalJilitlade principal 
não é do Sr. Gordon . nem du Sr. IYiorisson, por
que _est~s e todos os em1n:egados da companl~i_a são 

..... .. . .. ,; . . 
' ' principal é dos que aurere:n lucros, é dos aecionis-

tas, é de toda a companhia, que lla 20 ::umoc; está 
usufruindo a propriedade e salarios de mais de 
• nomens. . . . _j 

·o Srt. GALDINo nAs NEYEs:--A lJberdadede mais· 
de 200 homens. 

O Sr... JoAQum NAnuco:- O que respondeu a 
companhia?- • Nós não podemos passar carta de 
liberdade a escravos que não são nossos. • 

Mas o f:;~cto é que esses escravos ha20=,nnos 
que se tornaram homens lincs como nós, cid::t
d~os hra:dleiros como nós (ctpoiados) ; e ha 
uma companhia ingleza que snbc disto, qnc é 
T nrte no eontrato, e q uc em vez de promover a 
tilJcrdade desses homens, ou llCio menos de ter de
losilado o seu salario lat·a lhes ser J:wo mantem-os 

na escravit1iio c continua:: pagaros s:datio~ ~esses 
homens, IIUC clla ~aiJc :;orem liHcs, a Jlld!VIduos 
']UC se :tch:1m na Inglaterra. . . 

~ . • . : . \. l ll !":' • ~\. 

Llc sem'e!ha~t~ facto, c o c~cnnllalo de serem mnll'.!· 
cnlados, n:"to llCios seni10rcs, porq uc . csll\:; nao 
cxi::;lelll. mns pot· homens que prctcndw:u-sc re· 
lll'l:sentrintcs lle . supposlos scni\Ore.s, du2cnlo~ e 
tantos cscrr1vos como pertencentes a uma cum
}Jmhin extincla. . _ 

A companhia do Morro-Velho, l?Ortanlo, u~o 
tinha nada que responder-me, e disse que n~o 
110dia dar a libr.rdade a es~es escra.vos, porqu~ nao 
eram seus;· entretanto, foi o supcrmt~ndente ucst<l 
companh!a queni .nwndou buscar _em 1~,0-n~_r,os. un~a 
procnra(;aO autonzando-o a .rnatr~cul_a. e::.~es :ntl~· 
viduos cc,mo pertencentes a cxttrrc L:l· comp .. nh._ra 
da Cat::t Branca. A companhia do :Morro-Velho nao 
póde isentar-se ch, responsabilitiade S(UC _lhe _com
pête neste trafico ~::li_oso, nes;a _consrnraçao ;ergo· 

(. l ~ (. l. ll • . .... (. 'o.t v ~ """ .• 

meus' livres, vorque o PfOprio representante ~a 
compnnhia, jú como represcn~anle dell~, deu carta 
uc lihcrdauc, ainda que a t.itnlo oneroso, a um 
ou dous escravos. 

o SR. n!EmA DZ VASCOXCELLOS:- A comp~nhia 
não tem defesa. 
. o Sn. JOAQUm NADUCO: - Ha ou nnc ha de facto 

conspiraç~o ? 
O governo iuglez hoje,pnra livrar-se da ccns.tlra 

que Jhe possa cnber pelo f~1cto de estarem snhd1tos 
A. 33.-TO:IIO V. 

companhia G soberana, onde ha muira geri te depen
dente della ... 

O SR. JOAQIJilii NAnuco:-Não me estou referindo 
nem a este nem :iquclle juiz que não conheço ; 
nem ao menos está nomeado_ o juiz municipal. .. 

O SR. CESAr..ro ALvm :-Já estú nomeado . 
O SR. Jo . .;.Qunr NAnuco:-Estimo muito saber ... 

O que cu quero dizer é que no município de 
Sabarft a companhia é sober~ma. Quem tem mattas, 
venue-Jhe a lenha; quem tem nnimaes, quem 

:; · ,, ... "' u 0 ~~ compunHa, crue- az 
viver a zona onde estabelecida a mineração ... 

O SR. CEsAmo ALvnr: -Não ha de levar a 

O Sn. JoAQur:~r NAm:co : ·- Ha 20 anno3 que ella 
retem grande quantidade de homens livres no ca-

. · , nao a nen 1um po er que valha 
contra ella. :Pergunto eu: por que será que quando 
o governo de Inglaterra está empenhado em punir 
os seus sulJditos, o nobre ministro du justiça n~o 
ordena ao promotor publico que denuncie todos oc; 
empregados da companhia como reduzindo pes
soas livres t't escravidão? 

O Sn. .TEuo:-;nw SonnÉ : - Não o pó de fazer. 
Si o promotor pnlJiico tem conhecimento do facto, 
é elle <JUêm o deve denunciar. 

O Sn . .fO.I.i~Ubi !ün-vco : -l\I~1s, si veriflcnr que 
o p:·omotor não cumpre o seu dever, deve o prcsi
deu te demiL til·o .:l1oiacl?s . 

O Sn. GA.LDixo DAs NEVES : - Os escravos. se-
gundo a lei, são forros. · 

O Sn. CE~Amo ALVI:II : - Pelo juiz compc
t·:ntc. 

O Sn. JoAQUJM XAnuco : -Mas deve, haver al
guma diiiiculdnde grande na nossa let pnra que 
Lia 20 annos não · se tenha llOdido libertar esses 
homens. 

O Sn, CEsA.mo ALvr:~>r : - Hão de obter jU:stip 
brevemente. 

O Sn. GALnr::s-o DAS NEVES :-Si e~sc ])reve não 
fôr muito longo. 

o Sn. CES"\RIO ALvni:- Não ha interesse em 
rctd-os na escravidão. 

""tun i~Í:ere'sse t~orque ha ~ma porção de annos qu~ 
~lles estão escravisados c uma grande parte delles 
tem morrido na escravidão, a? p:l_SS? que os seus 
sal::irios s~o remettidos a outros mdtv1duos que es
tão ua Inglaterra, como r~pres~nt~ntes de uma 
companhia ex:tincta, que so existe para receber 
essas 2.500 .i. ·Não se deve tambom. uma repara
cão. senhores, a esses que succumbu·am em. um 
capiiveiro injusto, na pessoa dos seus herdeiros? 

o Sn. GALDINO DAS NEvEs: -O governo deve 
mandar dizer ::1lgumas missas· ao menos. 
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"O Sn. Jo.-1.QUI:Ii N.Alluco:-0 facto é que a compa
nhia do ~forro-Velho, QTnnde companhia ingleza 
ti e minDraei:io tlc curo. ~coniinüa a dar esses lucros 
C!:ürmcs. "que mnltÍplicanHe sempre seg-undo 
u::-:1:1 c::t~listica qnc tenho M)Ui, tirada de um livro 
; :. ..... • • o· ,.. .. , 1J • · ).'= ~ · '"· .. • l 1 

1p:c o honrado ministro dos negodos estraiigciros, 
nG outro di~, citou com rdaÇ'5o nos chins ilO Pcrú~ 
ail:Ja que depois en tenha \'isto no me~mo livro 
on.:: o seu au Ol' c.csacve os C!uns no eru como 
~~cdadeiros c~cr<.\Yus, de 11l<tn0ira que hayemos de 
n:verter a citaç:':o contra o nobre ministro ... 

O Sn. JEaOXY)IO SoDnÉ :-Do quem é o lirro ? 
O _Sr.. Jo.\QVnr NAn~,;co :-Do Sr. Cone! e L1'Ursel, 

:-:ec:·et,trio t1a lerrução ela Belg-ka ... 
O ouro ex.tralüdo pela companl1ia foi no seguinte 

nu~mento !'l'Og:ressivo : 
Outubro de.l873-6.500frs. Dezembro72.000. 

-- • I - , ... , ' 

.... ·e·, e_ ll. .1. .... -.,-v . ... . . 
Ye-se qtre ,1 proporç;ão do~ lucros é rcnlmcnto 

· e:;::rnordinal'ia. Pvis bem, o facto de hnvcr uma 
r ' 1 l ; · ; '" ~ · ':l .··JJ ·a uro 
ti<:: paiz, coj:1s acçues que er:un de :1.00 libras~ não 
i1l·d.em hoje ser ~;ompradas por 250, nrro é um facto 
•::c.e seja somente conhecido no Brazil, porque 
n;;~se n 1 .. , 1 · ... ~ .. 

r~.da ou reYista que os directores do J\Iorro Velho 
costUID[Illl fazer dos eser:rros uo seu servi~o, o 
Cc.ude d'Crsel escreve o seguinte (lê) : 

~ Ert~ um cstra.nho espectaculo essa scena de 
e~·:mvidão no meio inteiramente de inglezes em que 
n0~ achavnmo~. Par3 complet<n· o qut~dro, no 
c;;~tro do '1uadr[iU0 form:1do pelos negros, levan
t::. ._-a-se um :;r:u1de mastro, no qual 11 uctllava al
tiyamente o pa,·illlão de Sua ~lag~stall~ Dritan-

a taxa dos escravos. Essa taxa foi augmentada 
pti<l, camara e o augmento aceite no Senado. 

O parecer do senado sobre a receita do Imperio 
me pare::e ter sido feito sob este l)Onto de vista de 
rejeitar os impostos novos. O senado, porém . . ' . ,., ~ .. .. 

como o imposto sobre os títulos ou condecorações, 
~1pr;•sentado pelo Sr. Felicio dos Santos, e o que 
e:u tive a honra de propor nesta casa sobre as 
cnsns ( e c11111nissao e escravos, pe a sua en encra 
lmmanitnria, n:io tem um lado odioso nem vão 
pesar sobre a população do Imperio. Foi por isso 
que a commiss5o do senado aceitou o augmonto 
ela t<tXil des escravos. 

I\Ias deixe-me a camara procurar nos annaes do 
l)arlamento uma olJservação que eu Hz a esse 

1 respeito. Fui partidario dn elevação da taxa dos 
esc-ravos, !lias para que e~ se u_ugmen to fosse appli
cndo no 1undo do emaucrpaçuo. O senado adoptcu .. .. .. ...·.. . .. 

.. ' .... ' 
preencher os recursos com que o governo quer 
supprir o deficit. Sobre este nssumpto, quando 
fullava o honrudo de utado o Sr. J\Iartinllo Cam )OS 
que nao e suspe1to pura os agr1cu tores o paiz na 
questão da cmancipar~ão, eu dei o seguinte apar· 
te(lê): · 

. .· . . ;) . 
desviou a tnxn dos escravos para o cle{lcit. ,, 
· Desse aparte segniu·se o dialogo que rcproduzo 

dos annaes do parlamento : 
• O Sr. Bum·qw: de1riacedo : - Não senhor, ap-

plicou só o excedente. · · 
• -o Sr. 111al'tin"lw Campos :-Diz muito bem o 

nobre deputado por Pernambuco. . 
~ Os ::t,IJU!:os do thesouro são taes qu.e o thcsouro 

1" . • .- - 1 T ... ..., · .\ 

Y:.m n ma som!Jra ~ndnlantc sobre "'touas es~as deyia ser. inalicnavcl, que não podia. ter outro 
c r h ·~as de es~:ran-s ! - Ph i[antropia e mystilica- destino senão em beneficio dos proprios escravos. 
r~ • • O Sr. Buar ue de J1facedo :-Nós nno desvinmos 
· Ora, para que um governiJ quo ha tantos annos, do sua applícação aquillo que jit existia; crcamos"' 
c· em tanto em to c tantas Yczc:; com tanta injustiça, cousa nova e portanto com apl)licaç5o diversa. 
trabalha pela emanciputiw dos homens, em quul- • Os~·. 11Iartinllo Campos:..:.. Não crearam co usa 
qner latitnll.:: em qnu se úch~llll, pnru que: nm go- novo.. Si o augmento do imposto era admissivel, 
'".;;·no que assim procedeu ui; o 11q ue sob a grave devia ser ém proveito do ftmdo de cmancipacão. 
c :nsur~t de Illyslilic:tção, o que lhe compc:te fnzeT? • Foi este o principio proclamado em :1.87:1. e ·urro 
Co:lljJete·lhc não só esforrar-~e por obter delini~-- devia ser abandonado. 
tivamenle a liberdade pnra aquelles negros, mas 0 s B d M" d s· v~ E f 
t•imbem ser·:ir-se da senteuta úos tribu:naes bra- ~ r. ual·que e 1rLace o: - 1 • •x. osse 
zildros, rma perseguir 05 seús subditos, cumplices ministro. procederia de outra fórma, porque ha 
ne~sa audaciosa tentativa de trafico. outros inteNsses do Estudo tão elevados, ou mais, 

Por is:::o a c~1mara não me levart1 a mal que, não que a emancipação. 
sabendo a vida que temos, o tempo de sessão que • O S1·. llfartinho Cmnpos:-Niio procederia com 
ainda nos resta, eu venho de novo fazer um certeza• (Sessüo em 8 de llfaio de 1879.) 
appelío em f:wôr da liberdade daquellcs nossos, A camara não me desculpará servir-me eu desta 
concidadãos oue estão tdnda submettidos ao capti- tribuna para p~dir ao senado um voto a favor do 
-.-eiro pela~ tomp~mhia de mineração do l\Iorro fundo de.emancipaç5o, que habilite o Estado a _res-
V ;: l O. ga ' , I I ~ ' , . -

Já que fallei na cmancipução desses escravos mento em qne vim reclamar a libcrdalle de tantos 
seja -me licito fazer um appe!lo em favôr daquelles brazileiros reduzidos ao captiveiro pela companhia 
que só pódem ser emancipados J)e!o fnndo espe- inglezfl do lVIorro Velho, para que se executem as 
ciDl ereado pela lei de 28 de Setembro de :1.871. nossas leis e não se possa levantar por mais tempo 

Os homens que fizeram a lei de 28 de Setembre. taes arguicões, como as qne citei á bandeira de· 
de i87:1., depois de declarar a liberdade dos que inglaterra; que os seus subditos não deviam ar
nascessem do ventre escravo, julgaram dever varar no estrangeiro J)ara cobrir a escravidão ! 
fne~·. alg_um:1. co usa I,?elas gerDçües nov~s, para que (J11uito be~n.) 
n mar mo vrsse o 11lho, ao nascer, livre sem ao . 
menos ter tambem uma esperança de um dia sel·o: · O Sr. Cesario Alvim (1.0 sec1·ctatio) :
foi por i~so que essa lei decretou a creação do j Tomo por minutos a palavra para dizer ao nobre 
_fundo de emancipação. Creou-sé para esse fundo deputado, o que aliás llle foi já dito, que o facto 
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Nlío vem oppôr-.se á creaçiTo àe cemiterios civis: 
comprehende a sua necessidade, comprehende 
tamberp que todas as crenças carece!n de que se 
lhes nao opponham embaraços na ultnna romaria 
da vida. Julga porém, que para.~ubstituiNe a tv
rannia clerical, náo se deve de fórm~' ai "u.::~a 
aze -o, c.rean o outra e qua r1uer espe:?Ie. coDo 

se pretende a respeito de enterramento::. · 
E:n um paiz_ em que prep_ondt:ra. a reiigião :-:;a-

... ~) -. ·, 1'\ 1 ' ... .... ... -· -
prehende o nobre deputado que não podem deix:-~r peto rompc1· com as tradi~õcs, obrigando o povc a 
de ser observadas ~s formulas do processo a esse fazer aqnil!o que é contrario ás suas crençí1s. · 
·respeito. 1 Não entende dessa fúrma a liberdade religiosa, 

Ainda que morosa,como se diz, justiça será feita. j' a qual antes exig-e qae se respeite as diversas 
O governo, estou informado; já providenciou a crenças em todas as suas manifestações. 

respeito, nos limites das suas faculdades. E' c será sempre sectario convicto da liberdade 
Allegava-sc a falta de um juiz municipal for- absoluta de ctlltos e por isso mesmo é que a de-

mudo em Sabará. sej:-~ tanto p~ra os c:ultos chamados dissident-:s . 
. Acha-se elle já nomeado e talvez em caminho como para o catholico apostolico romano. . 

para seu destino. Assim pois inclina-se o orador mah em faV·):' 
on 1eço, entretanto, um mew sununano pc o o prow:to suust1tutivo as comm1ssues, com :!l-

qual se póde abreviar o desenlace desse pleito. g-umas modificações porem no sentido das opin!li:s 
Está nesta côrte o representante do phil::mtro- que tem; e assim mandará algumas emend::.::, · 

• .. .. • • • ~ .• • o • • 

n ... 0 v ". ~ .. (. t • 

E'-lhe facil intervir na questão, obtenl1o dos Xiio precisa adiantar mais cousa alguma em prol 
seus compatriotas, rcaes ou suppostos senhores dn causa qne defende e antes de terminar pedirú 
desses escravos, c ue abram mão de tal ro ried:-~de aos nobres de .ntados nüo nos arranr ucis no vos;o 
restitum o, ante::;-{flle o aça n justiçn, a liiJerdade caminllar scientifico e secco este symholo que para 
a essas nossos compatriotas (Apoiados). . nós tem tanta signillcação ; e jú q uc infelizmente 

passo a passo vai desapparccendo a dn Jlocsin da 
vida, dcix:::ti-nos ao menos n poesia dn morte • . PRIMEIRA PARTE DA ORDE:II DO DIA. 

Votag~o em :i." discuss:Io do projo~to n. 29~ ~obre 
.o contrato de gaz, encerrado nn sessão rmlecc
dente. 

este creio qu~ nito o é. 
Posto a votos o requerimento foi rejeitado. 
O projccto passou á 2."" discussão. 
Vem :i mesa c é mandada inserir na acta a se

guinte: 

DECLAUAÇÀO DE YOTO. 

O Sr • .Jo::t<!uin::. ~aB:nu~o:- Senhor~:;, 
o mouo por que a c:Im:n·a fez trunsitat· em 1." ü:~
cnss:io o projccto elo nobre dcpuLndo pelo Amn
znnas e o voto f:~VO!'IIYel IJUC deu sem l't!clama,.·;,o 
ulg·nma por parte da~ eommissucs reunidns p~;ra 
rue rmtra>sc em tli•eu~s:iiJ cs~c Jro·ecto de m::f•'· 
rencia .:o snhslituti\·o, é um iJOtn agouro de qae 
cllu csLü disposta n rc·ali;:al' um r ,:r:prnmisso io 
parlido libi!l'al_ :1- ~ecnlnrisatiio dos cemiterio~. 

- c. ... , .... c:--~ l.ü. ... ~... ~ e ~.t· 

guma tlas reforma~ rh1 p:·o!.!T<lll111Hl elo partido a 
r.nm~r:1 lcm-so cl,·sL'mpenhndo da snn re~ptmsn>i · 
lii.ladc qanntlo a vot:1 rc~oltttamcnte. E' muito prt!· 
fCI'iVC! ÍS~O a VOtt\1'11!0:; :15 l'CfOftl1U5 ll'UllCtHla.- jo 
governo, qu0 sacrilica principios, quantlo não t-:m 
n cora~cm do sacril1cnr-se a si mc~mo, para innos 
obter do senado um oa otltro voto ultrumonta:Jo. 
porque nussns idéas ns5im tr:msformadas e mu~i~ 

D 1 d · la das represou tam um com promi::;sc, onde a trans · 
cc aramos ter vota o contra o projecto que ap- ncr;.ITo n::io ~~ perniittida, por fôrma que ningui'm 

prova o contrato celebrado com a companhia de póde reconlH:cer ncl!as a forte ~spiraçiío do partido. 
gaz do Rio de Janeiro. . O projecto rlo nobre •leput:1do pelo Amnzon:-~s, que 

Sala das sessões. 30 de Setembro de :1.87\J .-An- tem na questão da liberdade de consciencia tomado 
dmde Pinto.- Tavares Bel{ort.-Affonso Pennct. a iniciativa que se prende ao seu 11seudonymo Je 
-J. C. Azevedo.- França Carvalho.-Galdine das Ganganelli, tão e:s:commung<1do na parte clerical, 
Neves.-J1Iarcolinoll!ottra.-JoaqtâmNabuco.-Jose quanto popular ... na parte do pniz queclesejare-
Libemto Barroso. · · · " . · · · .. 

Continúa a 2. o. discussão do projccto sobre se cu- jecto apresentado pe:o Sr. Snldanhn l\Iarin!:o. 
larisação de cemiterios. pnrac~u á commissiio de constituição e pode~es 

I reunida it de camaras munidp:lt!S, tnlrez um:1 a.i-
0 Sr. Ant.onio Carlos reconhece que verg-encia muito gnmt1e, um ~~fastnmento muito 

a questão que ora se agita é da xilais subida impor- ousado das normas trauicionaes e conscrvndor:t~. 
tancia por envolver a da liberdade, uni co principio por que estão sendo feitas as nos::;ns refol'm:-ts. E 
que póde produzir sagrado fructo. não ~.ontente com o snb::tituitiYo d::s conunissü~:;. o 

Por certo se furtaria de entrar na disctlSsão do nobre deputado por S. Paulo, p:1r:1 guardar uo y;,::o 
projecto, si por ventura nfto se· tratasse de trazer puro das suas eloquenci:ls essa poesia d(t m.arle, 
ao con_hecimento publico a crença e convicção que de que nos acaba· de fallar, qne nos c.ompen
tem s1do para o orador as mesmas de todos os 5asse das do modo porque, aos seu:' olho5, vai 
tempos da sua obscura cxistencia. rapidamente desrtpparecendo, t::lvez ~~innte tia 
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legislarão ci\·il, oa do bem estar g-er<ll, ou dos 
progr.;ssos da scienci~ e da induslrin,-a poesict da 
t'ida-:1presen:ou-uos um outro substituitivo, que 
pt:~recc um novo compromisso com os interesses 
dns industrias funerarias do paiz, a c3rgo d3s 

i • . -... .... ,.. 

O Sr.. A~Hoxro CAnr.os :-Posso asseverar aue 
não tenho i o tcrc::ses em em prezas funernrias. • 

O Sn. JoÃ.Qum NABuco: -O grande argumento 
de que se prevalecem t.quelles que não querem a 
secnlarizaç:to elos cemiterios, como nós a quere
mos, é o mesmo argumento que cu combati 
f!aando tratei das f:tculchldes catholicas, dizendo 
<:xactnm:mte o que o partido liberal dn Fr:mça tão 
admiravelmente formulou depois no manifesto do 
Sr. ·Luiz Blanc-: que emquanto todas as outras 
seitas con!rilmirem com seu~ impostos pnra sas
tent:u n Igreja estabelecida do Estado. não se lhe 
po e conce~er privilegias que importem em um 
,-erdadciro monopolio. Sabcis, senhores, qnol é 
esse :n-g-umento crne os jcsnitns tiver3m a r3ra . . . "' ... . ~ 

l - (. .. :;, c..".- ... 

que sois libe!'nes, quereis a liberdade para todos 
menos p3ra os cntholicos, isto é, para 11 grand~ 
ill3ioria )Urn a c U3si totalidad · c: n )a· 
tl'!OlaS-!» 

-Senhores, estudemos o que deve ser n liberu:! ele 
à a consciencia. Ainda que aos meus olhos cll3 
cada dia se torne maior: ainda cme o seu dominio 
se alnrgue immensamen.te c:tda ci.:n, em um ecrto 
santido póde se dizer que o que os f:ectarios chn" 
mam li!Jcrdadc de conscicncia, tende ú rcs!rin· 
glr-se,porq ne todns 3s sei tas, todos 0s cultos, tocl.Ds 
::ts crenrns, entrnm nn sna parte disciplinr.r no 
regimcu da mesma lei ciYil. ( .:! wiados c a mr· 
t~s. 

Desejo tornnr m:-tis claro o meu pensnmento. A 
\"erd3dcira lihcrcbd: de conscicnci:t, senhol'e:;, 

ti • mais. ser ccrccnr,a; o seu c~1 mpo ,:·vc 
pelo contrario eonstanlemente estcndcr-:;e, por
que a sciencia está cDda Yez m3 is ;:mgmcntando o 
Dlcance do espirilo humano, c na sua melhor ac
cepçüo, o senti men lo religioso, fJUe ella vai tor
nando não s{J mnis liberal, porém tam!Jem mais 
Jine. Poder-Ee·hia por exemplo comparar a actual 
liberdade de conscicncia com ~ da idade média? 
não é 3 con~tiencia mnis lirre quando obedece a 
si mesma do que quando é npenas o resultado da 
imposição de uma outt·a intclligenci:J, de uma 
\Ontade alheia que governa o nosso pemumento? 
E' por isso,senhores, que eu digo que quanto mais 
caminb3 a sci:.!ncin, m3is existe u verdac1cira Ji. 
berdade de cons~iencin entendida no sentido que 
deve ter. Mas nâo se póde tambem dizer que em 
um sentido muito particular essa liberdade reli-
rr· .. • ..... • 
e • o ; .t ... c. .. . <. 

verdadeiro sentimento dos nus psra que o Estado 
foi org:mizaào, estende hcje o seu dominio a mn
te:rbs que foram sempre considcrndas pelas igre
j3s como pur::tmcnle religiosas? (Apoiados). 

Assim é por exemplo, senhores, ha pouco eu 
oppuz esse ::~rgumento ao nobre deput~do, por S. 
Paulo, que uma seita nos Estados-Unido::, que 
fugindo do:> Estados povoados, foi no meio do de
serto creu r um novo Estado, uma cidaél e flores· 
eente, uma agricultura adiantada, um commercio, 
;, seita dos monnons, tem por principio cardeal 
da sua religEío a polygamia ... 

O Sn. l\IAnnx FnANcrsco :-Y. Ex:. me pennitta 
que lllC diga que nã•) ha npplicação. A polygamia 
é uma immoralidade e os cemilcrios das irman· 
(]ades nüo o são. 

O Su. JoA uDI N.mtrco :-Em nome das lib r-
dados de consciencia os mormons peclir3m ao go
verno americuno, q ~ando com o caminho de ferro
t~Ye lá que ch~gar a lei fetler~l, o dir~ito de con-

l L l .L l l ., ;:, t. I. I. t. 

uma instituição revelada, mas o governo dos Es
tados- Uniuos, por lei do congresso, declarou ... 
nessn parte, a sua rcligi3.o immoral e criminosa. 

6 Sr. .. UAr.Tm FnA?;crsco:-Resta provar que os 
cemit0rios das irmandaàes sií:J imm()r3es. 

O Sn. Jo.\.QUr:-.r N.~nuco:-V Ex:. deixe-me con
tinunr pnra ter todo o meu pensnmento. 

.:\. instituição que clles diziam ser de revelaçã~ 
. :"': :! c:: • , 

oraculos mil3grosos, p::t'ra decifrur 3 escripturn foi 
condemnacla pelos Estnàos Uniuos, por uma lei 
qne niio foi ·considerada inconstitucion::tl, como 
u 1 n ac c1ue a are1 com respCl o a 1gun :1 c 

civil. 
Ainda m3is, senl~ores, o govern? a merlc3~0 ze-
.. • ., "' 'l • '\.. n· ... 1 

com 3S llescripçües elo L3go Sal~ado 'c de UtaJ\:, c 
vendo que granllc mlmero de mnil1eres são nt!ld::l 
scdnzi•l<l~ pelos missio11nrios mormons, Qcnba de 
expedir uma circulnr nos seus roprc:-cnt.:mtcs. na 
Europa. pat·n ,·juC pcç3m :10.:; g-oYcrnos eslr:mgeu·os 
que não consintam nn parth;n paia Utnk de mn· 
lhcrcs disposta~ a abrnçnr n polygmnin nn per· 
suasiio de que ella é l)Ct·mittid:l, c1u3ndo á illegai 
c crimino~a e:n todo tcrritorio nmerlcano. 

~In~ porqac é, s~nhores, t u:~ntlo a lilJerdaüc de 
cnnsetellt:ta pat·n um monnon consiste em ser 
po!yg-amo on nà'o conf;.mn·.) os seus meios, c clle 
~·:1.i .. lms~~ar ü histo1:i:1. C:\:~lllJlJ..?·'· t!l'<li~Os elos Iinos 

i;,;~. · nci1s, de que' c1:a umt{ inslituí~.:bo ;1dopt;tcl~ 
pelos pntriareh:1s :mtcs r1ne :\br:dt~o tirc;;sc fun
dndo o monotlleistno; quando n polygamia é ?i!~da 
hoje a lei dos harens nn1s~I nlanos c de rc!Igwcs 
oricntaes que cont3m por nu!hues os seus adeptos; 
porque é senhores, que quando o mormon diz á 
autorid3cle federal : • nós faremos 3 polygamia 
porque é a nossa fé, porque é um principio da 
nossa religii.io, e vús deveis respeit~r a libcrtladc 
de nossa consciencia •, essa lhe responde: • a 
vossn liberdade· de consciencia, 3 vossa religião, 
não pó de cheg3r até esse ponto? • 

E' porque o Estado entendeu que o cnsamento 
deye ser regula(! o pe1a lei civil, que os dogmas 
t~m um limite na lei penal, <JUe ess~ materia 
alfecta relações sociaes muito import&ntes, e to-

-davia nh t <: , c: • 
materia puramente religios3, e ainda hoje se diz 
que é attent3r coutru a liberdade de cousciencia 
exigir-se que todos casem seg-undo a lei do Estado. 

Ahi .(\stú um exemplo da intcnenç~o da nulo· 
ridade temporal no que era da exclusiva juris· 
dic(~~o da igreja ; o pensamento que acabou com 
a polygmnia nos Estados-Unidos, não é, senhores, _ 
o mesmo pensamento que tornou o casamento · 
civil obrigatorio para todos'! (.tipoiaclos). 

Pois bem, senhores, esse pensamento é o mesmo 
que afasta dos .cemitcrios a direcção, a tutela, o 
governo da igreja, deix3ndo nelles somente a · 
religião, a qual póde abençoar o tumulo, como no 
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outro caso póde·ahençoar o contrato; é a restricção 
não dos direitos da consciencia, mas dos direitos 
tradicionaes da igr!lja em favor da lei civil, .c~io 
campo se alargara sempre emquanto a rehgJao 
não fôr reduzida á sua esphera. 

Em u::mlo o hom m ti r a 
zacão intellectual e moral, a religião será para clle 
un1a necessidade ; ess~ paiz do desconhec~d~, do 
qual Slwkeaspearo dtsse qne nenhum vtajanto . , .. . ~ 

: ' . . - ' e elle ha de povoai-o ou com as pobres creaçoes 
da sua propria imaginação, _ou com a~ crenças, as 
illusões, as esperanças que ttver recebido no berço.· 
O c1ue é a religião para eUe? é a fórma desse sen
timento que não se satisfaz com a verdade que 
está ao seu alcance. 

Pois bem, senhores, nenhum· outro sentimento 
deve ser tão livre como essa reserva mental, como 
essa corngem que o coração ~rea para si m~smo, 

.. 1 .1(, :1 (,. 

inscreveu cr~trc os seus princípios esse dirciLo 
novo, essa liberdade mod~rnn de consciencia, que 
infelizmente cada i"'re·a cruer r - ~ 
nenhuma a pegn pnra as outras, que é o ponto de 
partida do verdadeiro libernli.srno. 

Qual é, senhores, o primeiro dever ara com os 
mor"os; ever un a o na re 1gwo, nos senti
mentos de fnmilia? E' enterral-os, é dar-lhes se
pultura, e essa homenagcHl prestada aos mortos é. 
talvez a maiot' differenciação · que se póde achar 
entre ::1 educação social do homem c o instincto 
nnimal que nclle, como em tcdas as outras espe
ries, tem horror ao cndaver. Pois bem; é nesse 
encontl'o. quando o cndaver está ainda insepulto, 
quando s·e tem de dar destino ao corpo abnndo
nado pela vida, que a igreja intervém. E nesse 
• • , • ' l·' • 

depositado em casa da familia, que entra a igr·eja, 
em nome de um direito que ella creou c cliz :
n este homem não )Óde ser ente1·rado no cllu 
nos a en~onmos para ser a morada dos mortos; 
nós não damos sepultura a esse cadnver! • 

Senhores, cu vos pergunto si isso não é violar a 
primeira de todas as leis sociaes, a propria orga
nizucão secular do Estado, si não é crear uma 
justiÇa implacavel no limiar da morte, si não é, 
sob um pretexto religioso, negar sepultura ao ca
daver? 

(Ba urn apa1·te.) 

O q1:e eu podin provar é que este pensamento 
da igreja de recusar cuterramento aos mortos é 
contmrio aos sentimentos mais elevados da nossa 
especio ·que constitue um perigo para a orga
nizacão civil do Estado. 

Dévo diz~l-o ~ntes q~e t~do, senhorqs, _quan~o 
defendo a causa dos' protestantes ou dos judeos, 
tanto como a causa dos catl10licos. Os pt·otesí:antes 
pertencem quasi todos a uma raga que nilo podia 
deixai' sem soluçiTo o problema dos cnterramentos. 
A rara iugleza niio podia ter povuado o mundo, 
n5o 1iodia ter crcado as grandes coloni<ls que em 
todos os mares mostram que ella está destinada n 
governar o mundo no futuro, sem ter em toda a 
parte. por uma fórm:~ OJ.l outra, acl~ado o meio de 
trntar os seus mortos do modo que a sua religi:io, 
os seus costumes, e o seu sentimento lhes dictnr{tm 
na mãi patri~. 

O SR. M.utTIZII FRANCisco :-Qual o inconve. 
nientc em que cada um tenha o ~eu cemilerio? 

O SR. JoAQUIM NAnuco :-Senhores, a idéa da 
secularisação dos ccmiterios, idéa que tive 3 
honra de advogar na imprensa do Rio de Janeiro. 
nas columnas do jornal A Reforma, só entrou nó 
catalogo dns exigencins indeclinaveis do partido 
liberal, quando a igreja revelou-nos o perigo da 
sua jurisdicção temporal sobre os cemiterios · . 
quando o seu exclusivismo, a sua intolerancin nos . 
foram denunciados na declaração da guerra dos 
bispos ; quando ella quiz impedir que os rnacons, . 
que os catholicos que não seguem as regra·s do · 
Syllabus e que não professam o credo sempre 
augmentado da curia romana fizessem )<Jrte das 
· , o cac aver o gener~l .Abreu 
Limn passou· pel~s ruas do Recife sem que a au
toridade civil, que tinha jurisdiccão sobre o ce
miterio municipal, que tinha na adniinistração dos 
ccmitcrios um empregado se~, recl,amasse o corpo 
para dar-lhe sepultara (apozados); quando seviu 
que n igreja queria levar. a sua -ving:mca áo 
11onto, não só de ·fechar as portas dos templos . 
edificados por elles mesmos, aos membros das it·
mandndes, mns tambem de negar-lhes sepultura ! 
quando se tirou a prova, senhores, de que não 
eram só os vivos, mas eram tambcm os mortos que 
esta-vnm sujeitos á perseguição religiosa ! 

~ 
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O .SR . .AxToxro DE SrQDEnu.:-Eru Pernambuco 
isto não é mais possível. · · 

O SR BEZERRA DE 1\IENEZEs:- Tomem' p::~ra ou
tros Iqgares as providencias que se tomtlram para 
Pernambuco . 

. O SR. A.'i'TONIO DE SIQUEIRA:-Foi preciso que o 
brspo levantasse a bcn((ão ão cemiterio. (Ha out1·os 
apm·tes.) 

poesia da morte, tão diversa hoje, note o nobre 
de.I?utado~ d~ que se desprende dos antigos cemi
tenos cathoheos, quando eram as Ctltacnmhns hu
manas; quando o christianismo appareci:l. humilde 
como uma religião de tolerancia. . . · 

O Sn. AN!O?íi,? C.Ultos : -E ainda é ; si lw pa
dres que nno sao tolerantes. não corre isto por 
conta da religião. · 

O Sn. JoAQUI71I NAnuco : - ..• é preciso con
fessar q~e nas grandes épocas do catbolicismo 
esta poesia ela n~orte era uma poesia terrível : não 
era uma poesla que concluísse yomo a f:>oesia 
grega, o homem com a m~rte; era, s1m, uma poesia 
que mostraya uma etermdade de penas horríveis 
e que pelo mfer~10 e pelo purgatorio levava o ho
mem a u.,.m P?rmzo, de que o r:>roprio gcnio de 
Dante mto pode fne.r uma morada alegre c feliz. 

0 S~. JO.'-.QUm NABUCO:- Foi quando a i"'reja 
catho~rca tornou urgente pela sua intolerancia a 
soluçao_ do problema da sepultura, depois de ter tor
nado nao menos urg-ente a solução das difficuldades 
d_o ca_samento catholico,entregue ájurisdicção eccle
swstJca, aos escrupulos do confessor e do vi"'ario 
que o pnrtido liberal,"vendo que os morto; nãÓ 
pode~ fiea~ insepultos, e que os vivos não pouem 
ser Impedidos de casar por motrvos de reJio·iiio 
comecon a reclamar casament i i "' ~ ' •. .- • -

nobre. ll~esidente do conselho poderia fazer questiio qu
0
e a morte~ se.gdD;ndo o britual eatholico é alegre-, 

de gabmete. por amor dos poucos ultramontanos q _e :;s or~çues rtas so re os moribundos ou á 
do sen~do; sr se tratasse dos acatholicos 0 o-ovcrno berra do tumulo não enchem a morte de sombras 
podia ent;end~r, no interesse da eleição ccnsitaria, pavorosas, 4 preciso esquecer o que são essas pa~ 
,que o pa1z na o soffrerrn nada, esperando ai n-um lavr~s, e ttte a m:usica religiosa dns exequi::ls; é 
tempo r1ue a lei reconhecesse o direito igmfl de pr_ec1~0 esquecer que o modelo dcss~ poesia é o 
todas as religiões a terem cemiterios. isto é Q di- Dl~s .mTJ em que apparecem todos os terrores. que 
reito dos Pi'O testantes e israelitas de crear Úm ce- a Jdea da morte pó de degpertar na congciencin do 
miterio, desc1e que os catholicos tives3em o seu· fe- pecgador! · -
lizmenle niTo é dos acatholicos uc nos occu ):.llllOS (Apal'tes.) 

n~o ~ú para re~cber o crente no limiar da ~i'dd pelo o Sn. A:'iTOXIO ·CAllLOS :-Essa é a doutrina de 
baptrsmo, como para aeompauhal-o durante a vida: todas as religiões cru~tcsquer .. que ellas sejam. 
nenlmm. neto que ~lle possa praticar escapa, se~ O St:. SA:iCHO PmEXTEL :-Não apoiado. 
nhores, a prcvtdencm e ao calculo de uma reli,.ião 
comb_inada para exercer a pressão moral do sacer· (llc. outros apartes.) 
dotal!smo sobre todos os momentos do homem, ' E' por esse pem:amen to exclmivo ela igreja 
sobre todos os seus segr·edos. e até as suas iuten· catholic~•, de que fórn do seu seio não lJa s~lvacão 
ÇÕe~, pela confissiTO, que entrega-o desarmado, que ci!a llÜO }JOdia VOlUnt..'\rittmente consentir C{U~. 
pemtentc, humrlhado a uma vontade ma.is forte os seus mortos fossem enterrado~ no mesmo chão 
do que a sua.. que scrvi~se <lc u!Lima morada aos ::ectarios de 

~o mo hav_ in_ ella de esquecer no seu r·itual os religiões que d !a repeli e, ou de idéas qt1e e lia · 
ID O de t 

CXCOUlll1UI10"'ft. · . · e1 s suJet n~ a morte, como a vida, á sua tu- -tela? Como J1avw de desdenhar a posse da alma Mas, ·CU perguntarei ao· nobre deputado si acha 
para toda a eternidade? · gue a igreja t:aLholica nesta pretenção de querér 

Como n~o havi~ de garantir 0 seu domínio apo- Jsol:;~r os seus mortos, não viola e.;;se sentimento 
derando-se do caaaver? de estender a sua juris- da igualdade civil, que, e V. Ex. n~u póde deixar 
dic ã nã · . · : , de reconhecer, é a crrande lei das sociedades mo-
perpétuar entre. os mortos as divisões que ·eua cruas · 
creou entre os vivos, e que são necessarias á con- Senhores, nos Estados-Unidos, não·.ha muito 
secD;~ãodos seus fins? E' por isso, senhores que tempo, os homens de cõr não. podiam entrar em. 
os ntos fun~rar~os, e a. disciplina da igreja q_uanto certas igrejas, não podiam ser enterrados em certos 
aos cenuterxos m.o pod1a111 deix11r de reflectir 0 seu cemiterios, n5o podiam frequentar certos thc<•tros, 
·pensamento principal: sujeitar 0 homem em todos porque o odio da esm·avidão tinlw ficado entre as 

o_s seus actos á sua justiça~ e não lhe deixar a d~as raça~; mas o congre!!>so nm(Olricano fez uma 
_liberdade, nem •. mesmo ua morte, promettendo .le1, com o fim de combater es5a desigualdade, 
aco!l}panha_l-o dlantedeDeus! (Apoiad?s eapm·tes). mandando que ·em todos os logares e e$tabeleci~ 
· 'V os snbers, senhores, c ainda que eu .fali e com mentos publicos, sub certas penas, ninguem fosse 
todo o re~peito c ·sympat~ia do que 0 nobre depu- repellido por motivo da côr. · 
t.ado por::;. Paulo denommou ha pouco. a c~ poesia o SR. TH!W!JORETO Sou'TO: -.Nisso somos supe
da morte ~~ainda que eufulle com sympaLbiadesta riores. 
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O Sn. JoAQUDI NABuco :-Somos infinitamente 
superiores nisso> é certo~ porque entre nós todos 
os homens são iguaes, a intelligencia não se mede 
pela raça nem se conhece .pela côr. · 

Si o congresso americano não permiltia que 
entre os vivos houvesse essa desigu:>ldade, ue 

, , , 1~er ar entre as raças o IOS 
funestos, como quer o nobre deputado que as re
ligiões sirvam-se do~ cemit~ri_os para perpetu_ar 

~ ~ .. 

extinguir? 
O Sn. ANTONIO CAnLos dú um aparte. 
O Sn. JoAQUii\I NAIJuco :-Besponda ·a nobre de-. 

putado a este argumento. 
(Ha divésos apartes.) 

0 Sn. ANTONIO CAULOS .-Nego. . 
O Sn . .loAQUm NA.nuco : -Senhores, não se 

podem admlttir no seio da sociedade moderna essas 
distinccões odiosas funrladas sobre a religião; um 
dos fins do estadista. do homem ue se interessa 

~ c a eJramen e,pe o ín·ogres~o c o seu paiz, é con
segttir que se apaguen1 todos os antngonismos que 
p~ssam compr~met}el-o; que as affi~idades,. q~e 

' . ' quem-se sempre, isto é, que os sentimentos com-
muns, os ponios em que todos se acham de accôrdo 
cada vez sejam m:~is numerosos.Sendo assim, como 
iria o nobre deputado, na cida-de dos mortos, 
crear divisões que n5o existem na cidade dos vivos, 
e que, si existissem, só podiam perpertuar dissen
ções felizmente condemnadas a desapparecer ? 
Volturiamos nós, senhores, ao mesmo pensamento 
que llfandava os israelitas, no Egypto, marcarem 
com sangue as suas casas para serem salvos ? Se
melhantes distincções que nós não admittimos 
entre os vivos, não é mais condemnavel admitti!-as 
entre os mortos ? 

Senhores, o que é que exige o sentimento re
ligioso? Exige que cada um possa ter no tumulo · 
as bençãos ·da sua Igreja, que o homem possa 

•• · ·, i , • penas o outro 
mundo; vendo-se acompanhado pelos sacramentos 
e pelus orações do seu culto na hora da mort~. 

Mas, si este sentimento é respeitavel e legitimo; 
si convém mesmo que o homem sejn acompa
nhado ao tumulo por cere!1loni:ll religioso, vai 
uma distancia infinita-entre.a satisfação desta as
piração puramente religiosa e a intolerancia dos 
cemiterios exclusivos (apoiados),· de cemiterios a 
c~ja porta está a prohjbição c_!a igreja e rios quaes 
nao podem ser enterrados sena.o uquelles que com
mungaram na mesma.crença. 

O Sn. AKToNro CARLos:-lYias que necessidade 
ha de serem enterrados nesses cemiterios aquelles 
que não forem catholicos? Esta então é a grande 
questiio: querem os de crenças diversas obrigar-nos 
a enterrai-os nos eemiterios catholicos. · 

• , .1. • .- en ores, aos. o h os 
da nossa civilização, aos olhos do progresso que a 
consciencia humana tem feito no nosso seculo, não 
sei como uaiificar . · · · · ; ~ , 
pensamento estreito daquelles que suppõem que um 
catholico sendo enterrado ao lado de um israelita 
ou protestante, ou tenha compromettida a su:;. sal
vação no outro mundo, ou tenha agitado o somno 
do sepulchro, ou talvez faça reverter sobre seus 
filhos, sobre seus descendentes> o crime de te
rem deixado sepultal-o fóra do recinto sagrado. 

reição da cnrne, e neste ponto eu fallo com o 
maior respeito, porque é um dogma que yejo in
scripto no credo dos a os tolos . · • 
a ar com resyeito ao que seja um V€rdadeiro 

sentimento reli~ioso, ao que não é ·simplesmente 
politica da·· igreJa, .como por exemplo a exclusão 
dos partidarios â.e outras crenças do chão sagrado 
dos cemiterios; quaesquer que sejam, senhores, 
dizia eu, as promessas d3 resun:~ção da carne, 
encontro final da humanidade no vali e. de Jo- ·. 
saphát, a Circülação da materia não permitte, em· 
quanto o dia do juizo final não se approximtt; 
emquanto o milagre não se produz, de serem 

n e e as se ac 1em, 
as moleculas que compuzeram o mesmo organismo 
·humano e que depois dispersaram-se em outras 
combina ões ci - · :-- · 
que o homem entregue ao' tumulo deixe de dissol
ver-se, por fórma que Humlet dizi~ bem uo ver o 
cr:meo do pobre Yorick : 

« O pó de um Alexandre póda servir para tapar 
o buraco de uma parede. » Sendo assim, senhores, 
em qualquer parte que se colloqucm os ce:r.niterios 
religiosos_, a materia ha de circular, e nada im·
pede qué os .. ~tomos que compu1.eram o corpo de 
um judeu, encontrem-se com os atomos que com
puzeram o corpo de um catholico, para dar Jogar a 
novus e incessantes combinacões da natureza. 

Por isso; qualquer que fosse o sentimento·estrei. 
to que ditou essa politica funeraria de dividir nos 
cemiterios os partidarios de ·crenç::ts diversas, a 
materia encarrega-se de fazer a synthese da 
humanidade, a grande synthese da morte, e aindª 

ue as almas se d · · , 
no espaço infinito, os corpos, qualquer que seja o, 
espírito religioso que os tenha ~nimado, hão de, 
acabar por fraternisar no tumu!o l. .. 

O Sn. POliPEU:- Embora a resurreição. · 
0 SR JOAQUii\I NABUCO .: - •·- . qu~ésquer que 

sejam as reservas quanto a resurreiçao· da carne, 
não creio que se possa achar um só argumento, em. · 

·favor da separação do homem nos cemite'rios; con-' 
forme as suas crenças religiosas. c. . .•.• 

?!Ias, quanto ao sentimen.to, quem ·não vê que é 
um resto do tempo em que a igreja, exclusiva · 
nas s:uas crenças, no seu espírito, ornnipotente 
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nos seus· meios, irreconciliãvel, organizou esse 
plano assombroso de politica que lhe permittiu 
governar o mundo, esta intolerancia supersticiosa 
que perpetúa na morte distincções, que hoje, todos 
e~tamos acc~rdes, devem mesm~ _desapparecer na 

E, vêde, senhores, a que absurdo a igreja é le-
. vada: não podendo impedir a associação, 11elos 

casamentos entre pessoas de crenças diversas, ella 
consente, me wn e ceras tspensas. ·que o JU eu 
despose a catholica, que o catholico despose a 
protestante ; consente que se firmem essas uniões 
entre partidarios de crenças diversas; que se 
org::mizem famílias sobre esse compromisso de 
consciencin, mas não consente que llaja depois 
um tumulo commum para essa mesma familia 
que e lia permiltiu (AJJoiados). Não consente que 
o marido protestante repouse ao lado da mulher 
catholica (.:1poiados). Não_ consente qne o fil.~o . . 

' ' ao lado nm do outro (a.poiados), forçando-o á_con-
struir tumulos separados, em cemiterios distmites, 
onde clles rruardem na morte uma distancia ue 

:não guardarão ll{\ vida. (Numerosos apozados, 
muito ~em.) · · 

os: CAETANO:- Este arcrumento é irres· 
pondivel. 

(Cruzam-se cut1·os ajJCt1'tes.) 
O Sr..·JoAQum NAnuco :-Nós vemos que a per· 

seguição aos mortos tem sido uma política adaptada 
pela igreja ultimamente, para desforrar-se dos 
grandes revez~s porque tem passado. 

Jú não fallo do general Abreu e Lima, que deu, 
quanto aos destinos da igreja, muito pequenos 
L:ombatcs na cidnde de Pernambuco, m3s failo de 
avonr, por exemp o. 
Pois não se vio o clero recusar exequias ú alma 

ue Carour,? E qUUJ!.dO ;norre!l Victor Emmnnucl, 
.., :. "" r ~ •l 

de Iloma, transformado em templo catholico, 
fossem eclt1Jrados os officios divinos por alma 
desse grande rei que fez a unidade da ltalia, niio 
se vio a igreja uisputaudo sobre as honrus e1ue 
deviam ser-lbe prestauas "l 

Não se vio lambem no cnler!'o de Thiers, um 
ho:incm que até a ultima hora do Impcrio compro· 
mettcu-sc com os liberaes sustentando o poder 
tempor<ll do [WiJ(I, isto é, que tinha feito o con· 
trario do que sonllára Cavour e do que fizera 
Victor Emmanuel; não se vio o arcebispo de Paris 

. negar a l\Iagda]enn, e o clero de Paris uJJsler-sc 
dos grandes. funeraes, sob pretexto de que era 
uma manir~st<H;;ão republicana?. 

Assim é que, em todas as occasiões. qu:mi!o 
morre ;llgum homem que tenba prestndo grandes 
servi c os á c a usa da liberdade, a i erre· a tem meios 
de fazer pair<lr solJre os funeraes a mneaça ao seu 
desagrado, quando não exerce suajustiça summa-
ria sol~re o cudaver. . 
. E' essa iutolerancia, senhores, que, p6de parecer 
i·esultado do fanatismo, ·mas que só é resultado da 
politica. qnc'é favorecida pela pretenção das irman
dádcs da fecll<lr dentro de muros um terreno es
pecialmente sagrauo para os seus ir:nãos, em que 
não possam ser enterrado:;, no mais os sectarios de 
outras religiões, mas os proprios catholicos que 
não fazem parte do seu quadro .(AJJartes). 
· Senhores, eu comprehendo que são muito res
pei!avcis os interesses e os compromissos das inntt-

. . 
mer~s i:mandades que existem neste paiz;_nem 
deseJO dtzer uma palavra que possa ser interpre
tada malevolamente contra ellns. · 

As frmandades têm na nossa vida civil, e algu
mas vezes na _nossa vida y~liticn, uma parte que 

rr• ~ f'r" 

paiz, em nosso tempo . 
Os ~m:ericanos do norte reunem-se para muitos 

fins, os brazileiros associam -se principalmente 
para ormar 1rman a es. 

Sou t::mto menos suspe-ito, quanto reconheco que 
.as nossas irmandades não se distinguein fcliz"rnente 
pelo espirito clerical. 

A dcsV<lUtagem da igrcjn no nosso paiz não é 
essa indi:ITerença de que fallou o nobt·e deputado 
por S. Paulo; é ao contrario o espírito. verdadei
ramente leigo dos brazileiros e que faz que as 
proprias instituições ·que se formam em torno da 
igreja ?ão se prestem a ~er " a lima nas mãos do 

:1 .. ' 

soltou os l.Jispos e amnisíiou-os, mandou restituir-
lhes a confirua por todo o tempo que estiveram 
presos ( 0/: J). . 

Sendo assim, com a prisão, os dignos prelados 
nada perderam, .e ganllnram a fumo de martyres, 
que no futuro- lhes dará direito á canonisação 
(Riso). · · · • 

lHas dizia eu, senhores, dons IJispos brazileiros 
estiveram . presos, c isso só proya que ns irman-

e::- 1 • • • • • 

tal fúrma poderosa que os bispos são accusados, 
processados, condcmnado~, por causa <lellas. 

l'ião Ycjo, pois, r1ue ns irmandarles tenb,un sido 
e grau cu 1 1 ._, e pnrn a ig-reja, p r uc 1 i:: -

sidero um~ gr:mue utilidade, senãu muito remota, 
C<lllO>lizaçÜO futura dos dous prelados, fundadtl, 
como se viu, soiJre um martyrio que acabo de 
moslr:d-o, foi muito problematic.ó. 

Como, pois,nccusar as irmanuades de clericalis
mo? Demais como se compoem ellns? Os muçons 
não estão no nosso paiz habituados a contentar-se 
com as insígnias que revestem e por isso. asso
ciam-se igualmente ás irmandades. Attribuo, se· 
nllores, a tendencia que temos de entrar para ir· 
mandades (devo dizer que não pertenço anculmma), 
á necessid3de de apparencias de 11osição social, 
que· infelizmente faz parte tia natureza humana. 
Só sinto que estas outrns distincÇües !tão. fqsscm 
com pretendidas pelo nobre deputado, o Sr. Feli
cio dos. Santos, no imposto que propôz, sobre ti-
u os e co c a.ü :;. 

Ora, sendo as irmandndt'S centros. dD resistencia 
contra us invasões da igreja, e não estando anima
das do espírito clerical, si ellas são apenas ass~
ciaçües de nux:ilio mutuo com· o fim da salvaçao 
eterna, si toda n sua· popularidade resume-se na 
facilidade das o peraçües de que cllas se encarregam, 
a snbcr. em, medinnte certa contribuição, cum
prir pot; nós os nossos devere~ r~ligio~os ; el.las 
querem tambem ter o seu ccm1teno: ah;m da v1da 
que é transitaria, ha a morte que é eterna e por 
isso além dn igreja e do hospital, a ordem terceira 
ou a irmandade fundtJ o cemiterio... · · 
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O Sn. ANTONIO C.I.RLO:>:-E' 3 defeza da minha 
opinião feita por V. Ex. · · 

O Sn. JoAQUU1 NAsuco :-Ouca V. Ex.. :~ conc!Ú- · 
são ... Mas, senhore5, :sem off{md<ir os int<:resscs 
destas irmandades e ·confraria5, já orr,.anizadas, 
s I t a~ no~s r·uci aes ca )itaes

0 
não será 

Senhores, vou resumit· as observ::~~:ões que fiz 
inesperadamente ao discurso do nobre deputado 
por S. Paulo. 

Primeiramento mostrei-vos que a liberdade U•\ 
con:>cienchl é o principio fundamental do uoss0 
partido, foi por isso, senhores, que vimos com u 

licito dizer-lhes? · · 
~Já cru e os nossos cemiterios del1tl'O de ·um tempo 
muito limitado têm. de SCl' removillos do centro da 

• ... • o o 

' . cipaes, que os mtmieilJios são obrigados a mantet· 
e administrar, o que vo5 impede de adqnirir os 
vossos tumulos, elll que vos repogna enterra1· 
vossos irmiíos em um tcrreao commum'? (Apaiwlos). 

Creio . t~r denwnstrauo a toda a eYidencia, do 
modo 1~1a1s claro, pelo menos que me é po:;sivel, 
qne as Irmandades, compostas de brazileiros e es
trangeiros, unidos todos no pcns~mento de oiJter 
maiores garantins para a liberdade de consciencia, 

:-- '; ..• ) ' :" 7 

vidàs l~elo esoil·ito theocratico, em ter cernitcrios 
exclusivamente seus, e que nada olJsta a que 
adquiram nos cemiterios municipacs tumnlos 
pm·a os seus u·muos: rsso nuo e ·,r1 ar 1 eu u i-
llerelncle l~e consciencia, nenhum eserupulo mes- · 
mo que se possa chamar religioso. 

n. " O]"TE a um apare. 
O Sr.. JoAQUIM NAnuco :-Eu quizera ft~zer uma 

pergunta :10 nobre deput:1do que me honra com o 
seu aparte e que supponho pertencer nesta mate
ria a uma opiniiio diversa da minha ... 

O Sn. :Mo~T;~ :-"\o numero dos ullramontanos. 
O Sn . .JO.\Ql:DI N.\nuco:- Etl ljllizera sallCl' jú 

que a Salv:lçi:io das allll:lS interes~a I:UltO tiO llOSSO 
clero :í i nTeja c ue nflo quer que o homem entre 
no outro mun o scn<~o :1eomp::m 1ac o os sacra
mentos Jinaes c dos serviços prestados sobre o 
scn corpo, c sobre o· seu lumnlo. como d:1s . . . . . 

- ' zcra saber si ne~La cidade um Eervieo tfw con-
sideravcl de eat·idade christii é fdto grtllUita
Jll<:lllc, sem dislincção de classe. Direi somente ao 
no!Jrc depnt:1do: os escravos n1hl s~o encommen
dudos (AzJoiados). 

. O Sn. :Mo:-;TE :-Na capital do Imporio a maioria 
dos vígarios faz esse servi~o gratuito. 

O Sn . .ToAQu::.r NAnuco : - Eu peço licença ~o 
nobre deputado pnra dizer que não· é com a ~+li
nha autoriu:1de qLle formulo e3sa accusar,iio. Elln 
foi fcítn indircctumente pelo cura da freg·uczia do 
E~piri!o Santo, que se queixavn dn que õs senho
re~ urro nwndnv:nn encommendar os escravos. 

En desejo q-q.e V. Ex., Sr. presidente, me 
mmdc c1::~r. as consa.Itas. do conselho de Estado, 

·e 

(O orador é sat.isf~ito.) 
Eis o que Llizia ao governo imperial o cm·3 da 

freguezia do Sacramento queixando-se- da faltn 
de encommendnção dos corpos (lê): 

• Si em re1at.:ãú ás pessoas livres mesmo se ob
serva o abrmdo_210, u indifferonça attingo ao esc:m
dnlo em rolat<IO aos. escravos. Poucos senhor·cs 
cuidam em proporcionar a seus escrn,·os em vida 
os soccorros c5pirituaes ; rm·os s~o tiCJ uellc;; que 

, .. ·cumprem o caridoso dever de lhes à :li' o5 dcrra-
uciros sufYragios dn ig-reja. · 

A. 31.-'!0:UO V. 

o o - • 

(. .. \. (. .. ~ . .. (. .... (. ~ ' 
tanto, ell051lOUCê15 veze:; viriam pedit· jnzigo ao c:e-
miterio calltolico. · 

. . 
~~lgum:J:> autorit.lades ecclcsiastieas nc:.ramlo ~c
pultura em sagL·ado a maçons, sob pretexto uc qllt\ 
el!es tinham ViOlado OS lH'Ct:CitOS da igreja, l: llz 
ver que desde enW:o o p:11·tido libCI·al cntctllle•: 
que era preciso 1wescrever no seu tlrO"Tamnw a 
:;ccvlarisa~.:ão dos cemilerios para impé'dir a per
seguirão religiosa movida contra os proprios ca
tholi~os, não por _intimação feita em vida; que lh·~s 
pernuttl!5se a deles:.~, mas por unu1 degradação do 
cadaYer, que o Estado não podia permittir dn. 
parte d~ igreja offici:.~l, sustentada com o auxilio de 
todos. · 

Pretendi tmnbem mostrar crue cemitcrios mu
nicipaes, calculados pela mortalidaJe das ddades. 
são de intuitiva necessidade, e que sobretudo n,·, 
Rio de Janeiro C5~e ccmiterio, ao lado desta im- · 
mensa cidade deve formar uma outm onde o::: 
mortos possam ser enterra os sem recew~ po1; 
parte dos pureutes, de que os seus restos tenham de 
ser exhumados em um c~to prazo, podendo se 
guardar o espaço preeiso entre os tumulos, livr:m
do-se a saudc publica. dos inconvenientes dos ce
miterios ii~tra-mttros e ~em condições de hygiene, 
como os nossos. · 

Nestas condições, e contando com o fa:r-or e aco
lhimento da camara, que tão claramente jn se pro
nunciou quanto :i. iniciativu que o nobre ilcputadc• 
pelo Amazonas tem tom3do em favor dn libcrdtJd1· 
de consciencia, -:stou r.erto do que no c:>pirito dvi' 
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que me ouvem a convicrão está feit:.t de que não I 
e ;-iolar nenhum dos direitos da religião .-otm··se 
d0 uma vez a completa sccularisaç~o dos cemi
terios. 

~enJ10re>. a igré'ja póde, por motiYüs ti!·ado~, 
mesmo à::t sua theologia e outros da sua politir,a, 
uc~cJar ter soiJre o omem, mesmo auan o e .e se 
torna cadaver, os direitos qnc para"ella decorrem 
d:t soberanin da fé adquirida pelo bapti:;mo, e (1iS· 

"... .. :] . { l ; :. ~ :\ ' .. .. o . ~ 

ou repellil·o, pela n~enor fnlta, entregando-o á ca
ridade ele uma outr·a religião. A igreja póde ter a 
coJ·agem de impe:lir que o marido seja sepultado 
ao l:~clo da mulher, I•Or não prot'essarem a mesma 
reli~ii:io; e dando :t~::tzalho t:o enforcado, ao cri
:r.ni~ow, neg-a:· nmr: braça de terra aos restos àc I 
um protestmt~, mesmo qunndo cl!e se chamasse 
:X (~-.vlon, i~ to é, qnn ndo tinssc tido no seu gcnio I 
po::l.:·r bast;mtc parn descoi!rir o ].Jl::mo divino, c 
ex ;]icar O UlOYÍi!!elltO e O e Ui !i]) rio do universo! .. 

A igreja p;)de ter interesse em manter es~a. 
lJl'iitlca de in;tituir o seu tribunal ú po1:ta do 
c~mpo-Santo, mns o intcre5:;e do Estnào é exae!a· 

certeza de que mmlmm poder cxercerií. a menor 
vinganca sobre o seu corpo inanimado, nem o per· 
seguirá· depois de morto por causa de uma liber· 
dad.e qualque~, de que elle esteja de posse. durante 
<~ v1da, c mUlto menos po1· causa dessa liberdade 
de reJicrião com a ual todos uerem morrer. 

(3Inito bem, muito bem . .Applm1sos. O oradm· é 
111m i to compri1nentado.) 

O Sn. PI\ESIDENTE dá para ordem do dia 1.. o de 
Outubro. 

l." pa1·te (até âs 2 horas). 

Continuação da discussão dél projecto relatiYo ú 
scculnrisação dos cemiterios. 

2.0 dita ào projecto sobre a exploração do vallü 
elo Xingú. 

1 

:1.11 .4 sobre· posturas da Illma. camarn municipal. 
. 1." dita elo projecto n. 3·l2 sobre matricula do 

estudante Carlos \Vallan . 
. S~l' ~;ores .. I'ÓS . ides ]eg·j~br :;obre cc\nitt!l:ios : i. a dita do de 11. 298 .A sobre a comarca de Oeir:J5. 

1·estn -vos vê r o que querei:-; . .Kão permittais qué • :1.." dita do ele n. 299 rel:Jtivo <i remissão d~ 
se or(l'anizem rmds cemilerios em aue uma nutori · ;uros ao tenente coronel IC'l'nacio Luiz de Arau·o 
de: de rclig-ioi'a tenha o direito de ·exercer, nn ui- Costa. 
tima ho1:n, uma '.·ing~nça t5:o terrível, com~ es~a I 2.a dita do de n. 2:1.0 sobre a uretenção do tenente 
~c :·t:pell1r o morto, alem d~ lnnçar na consCJencw navmundo Rodri <mes de Olivêira. 
naq~el!es q~e lhe·s· sobrer1vem e 9ue o amaram, l .:) , d'ta do de~ --6 sobre damnos e sini,~r0,_ meuos, recews, terrore:; (jU[tnto a sua sorte no -· 1 

< • <> • -t ~ 
outro munuo (muito bem); não deixeis que na I 1. a dita do de n. 255 A sobre o montepiO para 
hora solemne, quando e~tú reunida a família em os empregados da estrada de ferro D. Pedro li. 
pranto:::, po~:;a entr<tr o JlOrtndor dn excommunhão, 2. • dita do de n. 176: sobre privilegio concedido a 
t~ impedir ;t ~epultnra do morto no Jogar, no ja- J. Brunton. 
zigo escolhid9, edificado J?ela famili:J, <:o _lado dos 

..... ~ ~ c e t '- ~ .i.tJ.L t , • 
Bast:t, senhores, que o cemiterio seja o logar da 

::au.daclc (apoiadosj : não deixeis que seja o Jogar 

Si não vodeis impedir qu~ a Ig-rejn ft:ça cahir 
solJre o caunnJr o intr~rdicto, que pl'int a sua alma 
dos sull"ragios da religião; si não podeis impeJir 
qur.· ella fulmine o morto com a:; penas eterna:;, 
penas infinitamente mais terrivei~ do qua todas as 
qu•) a justiça publica potleri::t intlingir ao nHlior 
criminoso ; do que ·as torturas mais crueis que 
:q)pnrecem na historia como n ignominia dn pena
lidade antiga; já que não podeis impédir isso, não 
deixeis que o proprio cadaver seja repellido, em 
nome da religião,- de qualquer cemiterio que seja 
(11Iuito bem). · · 

Senhores. é nessas i<h'as eleyadas que o Estado 
deve inspirar-se. Em vez de ser o tumulo para o 
homem a porta onde se póde escreYer - Lasciate 
ogni spemnza, o}t roi ch'entmte,-deve-se ver na 
m ·t a .: · i 1 a o. s • er · · 
mesma causa, a reriov<•ção n.:ccss~ri::r da vida. 

O que quer que sej~1 a verdade a immorlalida
de, que Platão chamava. -uma esperança, basta 
para cumprir o seu dever m sociedade que o ho· 
mem saiba que tudo o que elle tiver praticado de 
puro e de nobre, ha de ser aproveitado pelos seus 

·· successores c constituir a l1orança da sua espeeie. 
Si é assim, não deixeis que na hora solemne 
à:t morte, a mão da justicu ecelesiastica se apo
dere do cadaver ; n~o CODSillt3iS que SC profa
nem os restos mortaes em nome da religião ; 
fazei pelo contrario, senhores, que cada um tenha 

2." di:;cussão do orçamento do Imperio. 
t d 

Sessão cn1 I de Outubro de 1:8')'9. 

l'llESJDENC!A. DO sn. VISCONDE DE PRADOS. 

SU)nfAHIO.-txPEDIEXTC.- Projccto.-Ohscna~üc~ elos Srs. 
Sergio de Gastro,lllarlim :Francisco~ 'f:m~rcs Belfor~.-PII.,!· 
~J&IIl.\ P.\IITE D.\ ORDE~t DO DI,\.-Contmuaçao du. 2.a dJSCUSSUO 
do projecto sobre secularisação de ~emitcrios.-Discursos dos 
Srs. Bezerra da :Menezes c Antonio Ca~Jos.-~EG~D.\ PARTE 
DA oRDE~I DO DIA.-Orçamcnto do Impcno.-D1scurso do Sr. 
lllanoel Eustaquioo 

A's 1 i horas da manhã feita a chamada, :Jcham ·se 
presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
Alv;m, .A.lYes de Araujo, Pompeu, Martim Fran-

• • ' • fi' .. . 

de Pinto, Barão Homem de :Mello, Manoel Eusta
cruio. Macedo, Saldanha Marinho, ~feira de Vas· 
êoncellos, Gavião Peixoto, João Brigido, Marcoli· 
no Moura, Barão de Villa Bella, Danin, Bezerra 
de Menezes, Luiz Felippe, Joaquim Serra, 1'Ianoel 
Carlos, lldefonso de Araujo, Theodoreto Souto, 
Affonso Pennn, Ruy Barboza, Sinval, Espindola, 
Marianno da Silva, Tavares Belfort, Bulcão, Buar· 
que de l\Iacedo, Soares Brandão, Souza Carvalho, 
Lourenço de Albuquerque, Freitas, Barros Pimen· 
tel, Aragão e l\fello, Viriato de Medeiros, Lafayette, 
Epaminondas de Mello e José Basson. 
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Compareceram depois da chamada os Srs. José 
Caetano, Ribeiro de l\lenezes, Monte, Abreu e Silva, 
Franklin Doria, Ignacio Martins, Lima Duarte, 
Corrêa Rabello, Olegario, Ferreira de ~roura, Bel· 
fort Duarte, Freitas Coutinho, Azambuja 1\Icirelles, 

' • :- 'R , •• ti'. . ·:"'I 

Art. 2.° Ficnm revo'!adas as disposições em 
contrario. -

Sala das commissões em 30 de Setembro de ~879. 
-Almeida Coztto.- Tlteophilo Ottcni. 

dré, Prado Pimentel, Fidelis Botelhb, Bezerra Ca· 
valcanti, Franco ele Sá, Theophilo Ottoni, C')sta soiJre o incidente que àeu-se no 
Azevedo, Costa Ribeiro e Mello e Alvim. recinto desta camara. quando. na renuitima sessão, 

, , .l , lllll 1, :s ~ ·u ~, ..... <~'(_ 

mudo .e Silv~ira. de Souza ; e sem ell~ os Srs. por S. Ex., e que ror<~m vcrlJerados co:n energia 
Antomo d~ S1querra, Carlos -'\ffol.lso, Cn~rao, Couto e pntriotismo pel3 imrH'ensa liberal, e po1· muitos 
de :rtragalbit('S, Horta de Araujo, .Toaqmm Breves, I distinctos cheft'S do p:Jrtido conot~J'í't.tlor 
Joaquim Tavares, Liberato Ba.rrozo ' .. Ma.rtinho .

1 

·T .. a .. n:. 1an .. ha falsidade cu jamais poderia. de····t·X·D·r· 
Ca~pos,. Souza Ltma, SouzD Andrade, Zama e que passas5e em sikncio (Jluitos apoiados) . 
.Tose l\Iananno. · ·· · ····· · ·· .Desejo que fique con::i~rw.lo nos annaesdo J)iii;·~·-·--··-

Ao meio-dia abre-se a sessão. lamento que a cnnwra Iiilel'nl de :1.879. l::gitima 
represent:mtc lb soiJí!l'ania nacion~J, por ter sid·J 
eleita sem intervençfio indebit:1 do ;;orcrno ... E: lida c appre>vada a acta da sessão antecedente. 

0 SR. Lo SECUETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

hro ultimo, remettendo o reque'rimento informa
do em que o major graduado do :1.5.0 batalh5o de 
infantaria Raymundo Remigio de Mello pede 
ao corpo egts nt1vo :t anttgm a c aque a gra
duação.-A' commissão de marinha e guerra. 
-Foi lido, julgado objecto de deliberação e man-

dado_imprimir o seguinte · 

PROJECTO. 

:1.879-N. 308. 

A' commissão de pensões e ordenados foi pre· 
sente o requerimento do desembargador Antonio 
Francisco de Salles, procurador da corôa, fazenda 
e soberania. nacional do tribuna'! da relação do· 
:Maranhão, pedindo um anuo de licença, com seus 
vencimentos, par.a tratar de sua saudc onde lhe 
convier. 

O supplicante prova com attesLado medico soffrer 
d b ri-beri e recisar or isso da referida liccnra, 
afim de tratar-se convenientemente. 

A' vista, pois, do allegado e dos precedentes es
tabelecidos, é de parecer a commissiío que lhe seja 

·concedida a licença impetrada, pelo que offerece 
:i consideração da camara o seguinte projecto : 

A assembléa geral resolve: 
Art. V E' autorizadt' o governo a cunceder ao 

desembargador Antonio Francisco de Salles, pro
curador da corôa, fazenda e sobernnia nacional do 
tribunal da relação do Maranhão, um anuo de li· 
cença, com os respectivos vencimentos, p<lr'n tratar 
de sua saude onde lhe convier,. 

O Sn. ~ouzA C.\n\.\Lt:O: - Presumpç.ão e agrra 
ucuta caua um toma a iJLLe quer (Contestações). 

deputado explique o seu ;tparte. Si na eleição rle. ,. 
V. Ex. o governo intctTcio, ll3 minha eleição, 
como na da maLOria tio,- nes:;os illustres copega:-: 
posso assegurnt· qn I 5 li c.',; 

O Sn. SoüZA C.-~.m-..l.i.llO :-G f;onrno nunca in
tervem n::ts clci~üe:-: dt) Br<1zil. •. 

i O Sn. SERGIO DE C.\srr.o : - O no!Jre dcjmtado 
I de...-e saber perfei!:mv~nlt~ r1u·~ em :1.877 compr.red 

perante esta nugu~la _camara eon)o leg!timo repre
sentante da prtwmcw do P<ll':1nu (apowdos), e que 
não fiquei na minha cadeira por ter sido meu di· 
plomn msgado por um::t nwiori:l de ad\~ersarios, 
cega pelo sentimento (HJrtidurio (apoiados). 

O Sn. ~L-I.ncoLI:w ).four..\ :-Tão iegitimo como 
eu c os outros no::so:; rollc<;·~,::; q ne ;tqui ilcim19s. 
V. Ex. honra e iw de honrar scmpt·e n sua cadetra 
de digno rcpt·<:sent<1utc dn naç:Jo (A.poiados). 

O Sn. SEnGro DE CA:'TnO :-O nobre deputado 
'' .. ·~. ;"'r • 

vess;: :1.00 votos nn sua província. 
O Sn. ·SouzA C.\.P.V.\.LHO :-Para que faz disto 

questão pesso:tl '! Eu digo que como se fazem ns 
eleições lla intervenção do so-.;·erno. 

O Sn. SERGIO DE CAsTRO :-Então não me devia 
dar esse aparte. porque deve snber quo eu estou 
sempre promptó llara repellir ao pé d<l letra aquillo 
que possa ter ca1~nctcr offensivo aos meus illusLres 
constituintes. :-iío 11cfendo ::ó a legitimidade da 
minha eleie~o. defendo tnmbem n dos meu~ hon· 
rados collei~·s ·(Ap~Ea1io?s}. 
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necordo-me bem (c avh·o a memoria ··de todos 
o:> nobres ueputados) que eu, na scs51ío de 
ante- hontem; especificando fac tos, que pertencem 
:10 dominio un !listaria politica contemporanea do 
nosso paiz, julgados pela opiniãu pnblira e parti· 
r ularnH::nte pelo partido liberal de todo o Impcrio 
(apoiados), isse que o no re' 1scon e o 10 nmco 
··ra um homem inutilisado para o poder (.4.poiados). 
Quatro illustres Srs. deputados, porém ... 

Ll Sn. ?ILmTm FnAx-l::rsco:- ms. 
n Sn. SEnGro DE CAsTIIO:-... ou cinco ... 
l) Sn .-:?.L\UTDI FnAXCISCO:-Dez si me não engnno. 
O Sn. SEnGJo DE GAsmo :-Eu tive o cuid~do de 

tomar 11ota dos nomes dos rcclamt~ntes c agort~ 
YüU repctil·OS. 

O Sr.. Sor:z.\ C.\nnwo :-Si e.sliressc aqui re
,.1 a rnaYt~. 

O Sr.. SERG!ú JJE CAsTRo :-Com pr:1zer sat:s ;~ço 
"V. Ex. tomando not3 do seu 11om c, mesmo porque 
~ci que se estiYc=-sc presente teria reclamado; 
~ ·, • • : l < 1' . "7 •• 

t!ade). Contento-me com o :1poio qunsi unanime 
1los meus nolJr(•S collcg·as e co- rcgilionnrios qne 
~:them f ue ~em n·c ]:atalhei na im Jrensa e na tri-
ltuna, com nbncg-i"u~ão e pati·icitismo, pelas idéas 
J iheraes (Apoiados). · 

O Sn. LovnE:-;ço DE ALilUQn:r.Qt;E :-Os que rc
damaram tambem o tem feito. 

O Sn. SEnGIO DE C.\sTno :-Eis outro aparte des
t:oneertauo ( flilaridade). 

O Sn. Lot:r.EX•.~O DE Ar.nuQUEnQUE :-E' drscon
rcrtado porque não concordo com o que V. Ex. 
i ss : Jeca a wlaHa. 
O Sn. Sr.:liGJO DE C.\s-rno :-Pt'{'a ~1 p:1lavra qn:mt:::s 

yezes qnizcr par~1 vir defender o Se. Vjsconde do ,.. .. 

O Sn. Lol:nEx~.;o DB ALm:QuEr.QüE :-E' descon
eert::~do o meu aparte porque n5o lhe convem. 

O SR. SEnr.w DE GAsTRo: -Não conYém á honra 
e ;"t dignidade do partido liberal (11poiados). 

O Sn.li.\nTJ:.r -FnANCI~co:- :?\ão púde V. Ex. 
:1YOcar a si mn direito que pertence a todos. 

O Sn. SEI:GTO DE CAsTno : -Eis mais um aparte 
qne niio tem justificação (Hilaridad~). · 

0 Sn. ~hliTDf FRANCISCO:-l\lú{'O déhontem (1'e· 
damações), alhís uc muito merecimento e srrviços 
incontestnveis (apoiados),n5o sei como pretende cn
~iiwr aos velhos o que se deve fazer em )lolitica. 

O SR. SEnr.IO DE CAs-:no :-:Moço de hontem sim, 
lll::. < ~ < •• 

probidade politica na defesa da causa liberal 
l.:ipoiados). 

O Sn. ::\IAmm Fn.L"\"Crsco:- King:oem lhe póde 
c-ontestar, mas deve reconhecer nos outros as 
nli~smas qualidades. 

O Sn. SEnoro DE C.\sTno : -Não posso suppôr 
qae haja intuito de magoar-se o meu melindre, so
.bretudo da parte do nobre deputado que me dis
tingue com n sun amizade uesue os bancos dn aca-

. demia. 

O Sn. MARTEII FnA:-;crsco :-Sem duvida, apenas 
quero contestar esta tendcncia de que só V. Ex. 
6 competente para ser o orgão do partido liberal. 
nesta camara. 

O SR. SERGIO DE CASTRO:- E' ainda uma mú 

O Sn. GALDINO DASNEVES :-Acompanhar sem
pre os velhos é um erro em politica (Riso). 

R. l ARTI:.I • HANCJSCO :- • . Ú 
apartista, nws ainda não é oraculo na politica ... 

O Sn. PUESIDEXTE :- Attenção ! Lembro ao no
bre depulndo; que pediu a palavra para uma breve 
extllicação. 

O Sn. SEncro DE CAsTno :-Mas V. Ex. compre
hend,~ que não pos~o :1gor<1 intrometer-me no dia
logo travado entre o meu velho e honrado amigo, 
digno deputado_ por S. Paulo,~ o ig-J?-al!Uentc digno 

1o • • • . 
os,c abri espnço para que njustt~ssem as suas contas 
como melhor I hcs aprouYesse (Wso). 

. ..... . 
os nobres deputados devem cumprir os seus. 

O Sn. SEnG 10 DE CASTitO :-~ei f1Ue V. Ex. cum-. 
Senhores. vou declinar os nomes dos illustres e 

hom·ados deputados, .que sómente em attençiio 
(é a minh::t opiniiío.) il honcstic1ade do caracter pes
soal (fJllú não contesto) do Sr. Visconde do Rio 
J3rt~IH:o, não concordaram com uma das minhas 
proposiç'ües. 

O Sr.. ~IAnTm FnAXCTsco :-Sem duvida ; nús 
não contestamos quco Sr. Visconde.do Rio Brance> 
tenha commcttiào erros politicos. 

O Su. SEnGIO DE CAsTno :-Esses nobres c hon
r~ldos deputados formn-( comcl,'arei jda minlw 
banc:1d3)-'-0 nobre representante do Alto Amazonas, 
r. os a _ zey~ o; o no Jre represen an c a 

proYincia de S. Paulo, Sr. conselheiro l\Inrtim 
Francisco ; o nobre representante da província das 
Alagor,s, Sr. Louren~o ele Albuquerque; o nobre 
representante da província de S. Paulo, Sr. con
selheiro Olegario; o nobre representante da pro
vincia do Rio de Janeit·o, Sr. José Caetano; e o 
nobre representante da. provincia de Pernaínlmco, 
Sr. Souza Can·alho. 

O Sn. JosÉ C.\ETANo: -Eu reclamei contra o 
modo apaixonado porque V. Ex. ·se exprimiu a 
respeito do Sr. Visconde do Rio Branco ; não me 
pronunciei sobre os actos delle, nem estavnm em 
discussão. 

O Sn. ÜLEGARIO :-Apoiado : contra esse modo 
tambcm reclamei. · 

O Sn. SEnGIO DE CAsTRO :-l\Ias eu puz os :1ctos do 
nobre visconde em discussão? Quanto a pa.ix1io ... 

O Sr. . .JosJ~ CAET.\XO dá um aparte. 

O Sn. SERGIO DE CASTRO : -Está completamente 
enganado; a camar:t já se pronunciou a esse"res
peito (JUuitos apoiados) •. 

O Sn. lGNAcro 1\IAP.TINS:- Contra o modo porque 
o meu honrado amigo se manifestou, tambem re· 
clamei, porque sou um dos admiradores do talento 
e cnractee do Sr. Visconde do Rio Branco. 
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O Sr.. SEn1;10 DE C.\STRO : - O meu 
:1migo quer tamhem que o aliste como 
mante ? 

nobre O Sn. lGNACIO MARTINS :-E V. Ex. nunca en· 
recla.- controu, nem ha de encontrar liberaes qnc tcnharn 

defendido as cambiaes (Apoiados). 
O Sn. Ic:NACIO ~L~nTINs : ~ Eri estou alistado 

entre os.~dmiradores _do grande talento e caracter 
' (;; t • 

O Sn. SERGIO DE CASTRO :-Mas não como recla
uwnte contra as minhas propo~ições ? 

O SR. IGNACIO MARTINs:- Não; reclamei contra 
o modo npaixonado porque V. Ex. manifestou-se. 

O SR. JosÉ CAETANO:- Foi o que eu fiz. 
O Sn. SEnGro DE CASTRO :-Agora V. Ex. lw fle 

ensinar-me o modo por que eu sendo ferido em mi
nha susceptibilidade, havia de responder ao meu 
:1ggressor. Dêm-me esta lição. 

O SR • .Tosí, CAETANO dá um aparte. 

O Sn. GALDrxo DAS NEVES; -Niio se tratou 
:1qoi da honra do Sr. Visconde do Hio Branco ; 

~ . . . -. 
• ... t. ( ' 

os proprios conservaclorcs condemnaram aqui. 
(Apoiados). . 

. EUGI DE ASTRO :- em llVl a ; e . O a 
a camara, alto c ])om som o digo, toda a 1 a
nwra dos Srs. deputados apoiou-me, como me 
apoia agora ; e fique isto consignado-por honra 
tlo nos::;o partido (apoiados), por dignidade da 
nossa bandeira, c em homenagem aos brios dos 
immediatos. reprcsentanres da nação (Apoiados). 

o Sn. nn- BAnnoZ.\ :-l\Iui to bem. Foram outros 
tres apaixorwdos os St·s. Paulino de Souzn, Fer-
reira ''im na · · · · · 

O S11. CEsAmo ALvur E ouTnos ::-.wtTos Sns. DEPU· 
T.\DOS:- Apoiado •. 

O Sn. l\IAnTm FRANCisco:- Nús nunca tivemos 
ministerio que fosse tão censurado pelo partido 
liberal, como foi o ministerio Rio Bronco : isto é 
Ycrdade. -

O Sn. SEnGIO DE CAsTno :-Senhores, cn creio 
11ue a opinião do illustre chere activo do partido 
c~nse~vador, o Sr. conselheir~ Paulin~. de Souza, 

o ' I 

Hio B.l'anco. Pois bem, Sr. presidente ; foi o Sr. 
Paulino de Souza quem, após a injustificavel ne
gociação das cambiaes, feita particularmente, por 
conta e risco do Sr. Visconde do Rio Branco, disse 
neste recinto, desta bancad<l, quando S. Ex. oc
cupav<l uma daquellas cadeiras (apontcmdo para 
as cadeiras dos ministros) : « Não tomei parte 
1u1 discussão da negociação das cambiaes, por
que n5a pude acreditar quo depois della o nobre 
Visconde do Rio Branco se apresentasse neste re
cinto como presidente do gabinete 7 de 1\larro • 
(Apoiados). · 

O Sn. SEnGIO DE CASTRO :-Pois lJem ; si o ponto 
liyin_cipal da mil~ha accusa(}ã~· consistia ria nego: 

' ,I (. ~ 

nobres deputados reclamar contra essa minhã ac-
cusação sem fazerem agora neto de contriccão ? 
(Contestações). -

O Sn. JosB CAETANO : -Não se faz acto de con
tricção ; eu declarei que foi um erro, mas não um 
crime. · 

O Sn. SE!WIO DE CAsTno:- Foi erro e tamLem 
um crime: não se lanoa mão dos dinheiros pu
blicas pura lanoal-os pela janella fóra, por mera 
contemplação ou protecção para com quem quer 
que seja (Apoiados). . 

Sr. presidente, é nece~sari~ que nos co_mpene-
t: 

sentantes elo interesse individu:~I. não somos man
datarios do povo para defender iÍlClividuos; somos 
re )fesentantes da nacüo ma defend r o .:: ·. 
réitos e os seus interesses (Apoiados). 

DIYERSOS SRS. DEPUTADOS: -l\Iuito bem. 

conservador (Apoiados). 
O Sn. JosÉ CAETAJ.'{O dá um aparte. 
O Sn. SERGIO DE CASTRO : - Estamos nós negando 

a illustração e o talento do Sr. Visconde do Rio 
Branco?. Isto é o que não se põe em duvida. A' 
minha custa e á custa do partido liberal, que or
gulho-me de representar, ninguem ha de fazer 
cortezias- a quem quer que seja (A.poiados) ; 
ficando salvas as intenções dos honrados recla
mantes, que sou incapaz de offender. 

O SR. Jos:f: CAETANO :-Dá. um aperte. 
O Sn. SERGIO DE CAsTRO : - Só sei dizer o 

que sinto; o nobre deputado conht)ce-me bem. 
0 Sn. RUY BARBOSA; - 0 Sr. Zacarias deVas

concellos não disse menos dô . que disse e diz o 
n r ·(l' • 

O Sn. SERGIO DE CASTRO : - Sr. presidente, ma~. 
ravilha-me sobre-maneira que um legitimo repre
sentante do povo, interprete dos sentimentos do 
partido liberal neste paiz, \'enha defender n nm 
estadista que, segundo uma canta muito bem feita 
pelo finado Sr. conselheiro Zacarias, . esbanjou 
cerca de quatorze mil contos de réis do er·ario pu-
blico! · 

Eu sei que a minha linl5"uagem franca e energica · 
não póde agradar a aquellcs que deixam-se des
lumbrar pelos talentos do nobre Visconde do Rio 
Branco, mas, sem embargo desse desagrado (não 
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apoiados), hei de sempre dizer a verdade nesta tri
IJU~a, verberando o crime, seja elle praticado pelo 
m:ns alto potentado do imperio, como pelo mais 
humilde filho do povo. (.4.poiados ; muito· bem.) 
N~s d~zia_mos n~ opposi{'ão : o l)OVO t~m sêde de 
~ . . ~ ._, . ~ ~ ... 

dade: · 
. Senhores,apezar da estranheza_ que me causou a 
lt~guagem com que neste recmto um dos mais 

IS me os moera s a nossa pa ria . e a "' 
sorte depreciou a legitimidade do nosso mandato, 
todavia, em nome do nosso partido e no da maioria 
do po\o brazileiro, que não applaude sómente ao5 
homens políticos que p:algam as alturas do poéi.er e 
qtte n~o se curva uo súl quando nasce para apedre~ 
jal-o no acaso, direi que o illustre e honrado Sr. Gas
par da Silveira Martins,ex-ministro da fazenda, pres
tou um grandíssimo serviço não só ao seu partido 
como á nação brazilei~a, ~izendo da tribuna a 

csb:mjavam os dinheiros do thesouro nac10nal, 
pro\·ocando contra si as iras da imprensa, que se 
a reQ."oava de caracter im areia! . caracter ue 
não tem. como os factos estão demonstran o 
(Apoiados). 

Sr. presidente, creio que está evidenciado á I uz 
men 1ana que a guast unanmu a e a augus a 
camara dos Srs. deputados me acompanhou e me 
acompanha. na resposta (muitos apoiados), que me 
pareceu dever dar ao . nobre Sr. Visconde du Rio 
Branco, ficando igualmente claro que apenas alguns 
dignos collegas nossos, unicamente por deferencía 
a S. Ex., e querendo tornar saliellte que não du\'i
davam da honestidade e caracter pessoal do Sr. 
Yisconde do Rio Br1mco ..... 
· O Sn. FnEius CotiTINHO :-A Joiado; isso não 
e~tcvc em discussão. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs :-Apoiado. 
• .c, . c. 

:;imples protesto relativamente a uma das minhas 
l)fOposições, a!i{ls mal comprellendido.. 

N5o era compatiYel com os nossos brios di8c.utir, 
em uma camnra unanime, a honra e a honestidade 
pessoal do adrersario que tem assento na outra casa 
do parlamento. A este respeito, porém, quando se 
me quizesse censurar por falta de cacavalheiris
mo, parece-me que esta censtlra seria improce
dente, pois acham -se presente~ os n0bres recla
mantes, dos quaes um já pediu a palavra, o nohre 
deputado pelas Alagôas, Sr. Lourenço de Allm
querque, que t::lh"ez me obrigue a voltar ú trilJUtHI. 
(Jfuito bern; muito bem.) 

O SR. rRESIDE:.'\TE :- Tem a palavra o Sr. t.lar
.tim Francisco. 

r. ar · n"l ranciSCO ]Je a o· e n· : 
-Já que o nobre deputado pela província do Pa
raná. expondo factos que julga serem de summo in

' teresse para a politica do paiz e exhibido a defesa 
.:le sua conducta política ou antes procurando re
:pellir ag-gressões que lhe foram dirigidas na ea
. mara vitalícia ... 

e a import:mcia politica do Sr. Visconde do Hio 
Branco. =':~-

0 Sn. SERGro DE CAsTRO:- Para mim não tem a 
importancia 110litica que lhe querem agora dar. 

que o Sr. Visconde do Rio Branco, como aliás é 
- commum a todos os homens politicos, não tenha 
erros em sua longa e honrosa carreira política, 
como mm os outros em. 

O Sn. SERGIO DE CASTRO :-Erros gravíssimos 
que o paiz nunca perdoará (.4.poiados). 

O Sr... l\L\nTDI FR.\::-;crsco : -O paiz não pódtJ ser 
implacm'el para as suas grandes intelligencias 
(Apoiados). 

O SH. SERGIO DE CASTRO:- O paiz não póde crer 
que se esbanje, como S. Ex. fez, o dinlleiro do 
estado ue é o suor do povo. 

O Sn. MARTI:Il FRA::\'Crsco : -Não é isso o tJUC 
nós aconselha a religião (Risadas). 

( • Õ) ' 

que a sua opinião se lla de modificar. Mas eu não 
o interrompi quando V. Ex:. fallava, e por isso 
peço-lhe fJUC 111e deixe desenvolver o meu pensa
mento. 

Contesta.m9s o nobre deputado neste ponto. O 
nobre deputado uson em relação ao disLincto Sr. 
Visconde elo Rio Branco das seguintes palavras, 
se me não falha a memoria: inutilisado monll
mente. 

O Sn. !,L\.nTDr FnA:;.;cisno :- " ?\Iorren moral e 
politicmnente ne:>te pmz. • 

O Sn. SEnGlO DE CAsTRO :-Foi o que disse. 
o Sn. 1\L\llTDI FnANcrsco :-Isto imporlan não 

só a onunciaçi10 do erro tle um homem poiitico, 
como lambem :;rave aecusnção á mornlid~de do 

. iudividao (A.poiados). 
Haremos de tomar as palaYras na signilkacão 

que ellas geralmente tem. · 
Ora, 11ergunto eu, para qrre ~:ste uccrescimo

e curiulmente ~ Si o nobre deputado queria unica
mente assignaiar o erro politíco, o nobre de1mtado 
podia limitar-se;:. U:'ar da palavra- ficou inuti
lisado politicamente. 

I Mus neste ponto ainda poderíamos contestar <1 
opinWo do nobre depntaclo clizendo c1ne um erro 

I:--··..,!·:. .• ~ ... rr .., • ... cr • 

homem eminente do paiz.
O Sn. SERGIO DB CAsTno:- Um erro desta. ordem? 
O Sn. ~IAnTm FnANCisco:-Eu pediria ao nobre 

deputado pelo Paraná que não queira reduzir -me 
á posi<;ão de dar apartes e tomar-me o direito de 
fazer o mcn discurso. 

O Sn. LouRENÇO DE ALBUQcERQUE : -Não fo_r:~m. A O~iinião apresentada pelo n.ohrl\ deputado do 
O Sn. j\LUITC\1 FRANCisco:-... ou que elle pensu di:;tincto cou:Selheiro Pnulino de Souza de que 

. que o foram, you explicar algumas contestações que I naquella occ:~.sião o St·. Visconde do Rio Branco 
cu e alguns dignos representantes do paiz diri devia largar o -poder, dep0is do neg-ocio das cam-
çimos ao modo por q~c S. Ex. t~Yaliou o caracter J bi:~es, 110db ser :-;ustentada sem inhabilitar eter-
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namente 
poder. 

O Sn. 1\L\.nTD! FnAxcrsco : - Eu. tomo a camara 
por juiz. V. Ex. já me dtm 10 vezes mais apartes 
do que eu, por consequencia tem saldo a seu favor 
(Hilariclade) . . 
. Um erro político pód.e determinar a retirada de 
um ministerio, como mesmo estou persuadido que 
o facto das cmübiaes, a que o nobre deputado 
:1lludiu, influiu para a retirada do gabinete 7 de 
X ' • 

l\1as,pergunto eu: porque um político commetteu 
um erro deve ser considerado moralmente inuti-
• "! i,_ . T • 

popnluridadc, estudar no seu gabinete, examinar 
melhor os diYersos ramos do serYiço publico e 
collocar-se em melhores condições de aptidão. 

ra, porque o r. rscon e io ranco pra icou 
este erro, temos nós o direito, si o quizermos julgar 
nfto como lwmens politico:-, mas como juizes im
parciaes, de esquecermo-nos dos serviços por elle 
prestados, ao paiz "! Pois, incontesta:\elmente, não 
foi um grande serviço a passagem da lei da eman
ci]Jação? 

O SR. GALDINO DAS NEYES: -Isso era nosso, 
Y. Ex. está fallando contra nós. 

o SR. MARTI~I FRA:\CISCO :-.Meu Deus r que 
fervor inexplicavel! Pois porventura eu,que t~me~ 

L L ' 

serviços do partido liberal ? Mas,póde-se negnr que 
o Sr. Visconde do Rio Branco teve uma parte prin
cipal na passagem da lei da emancipação? 

(T1·ocam-se 1·epetidos apartes entre o orador e os 
St·s. Setgio de Castro e Galdino das Net'CS.) 

Eu peço a V. Ex., Sr. presidente, que faça 
cessar este dueto entre o nobre deputado por Minas 
Geraes c o nobre deputado pelo Paraná. Peço li
cença a Y. Ex. para dizer, si é licito comparar 
as 1enlativas musicaes com as parlamentures, o 
que eu queria cantar era uma aria (hilaridade), 
não posso prestar-me a cnntar um taceto (l:lila
'·idade). 

O Sn. PRESIDENTE: -Os nobres deputados abu
sam da paluvrn pela ordem. Pedem a palavra pela 
ordem e fazem n-~ - • di · I l 
que si algum nobre deputado pedir a pnlavra 
pela ordem e quizer fazer um discurso, como o 
que V. Ex. está fazendo, eu retirar-lhe-hei a 
palavra. 

O SR. MARTDl FRA~crsco:-Eu estou acompa
nhando resumidamente o meu nobre amigo, de
putado pela província do Paraná, e parece-me que 
não o magoei em cousn alguma, e si o magoei, 
estou prompto a retirar qualquer palavra. 

O Sn. SERGIO DE CASTRei:- Y. Ex. sempre me 
honrou com a sua amizade. · 

'' põe em risco a existencia da cidade de Iguapc uma 
dos mais importantes da minha provincia, ·com 
grande prejuizo ]Jara. as. fertunas particulaes e 
mesmo para a renda publica. 

O SR. SERGIO DE CASTRO :- .<\poiado : sou filho 
da eidade de Iguape e tenho perfeito conhecimento 
do facto. E' uma das comarcas de S. Paulo que 
men<Js pesada tem siddo aos cofres publicos. 

0 SR. 1\L-\.RTDI FRANCISCO : - Eu pedia por conse
quencia a S. Ex. que mandasse. um especialista 
na materia examinar o local é ao mesmo tempo 
verificar quacs os meios que se devem empregar 
para impedir a completa submersão da cidade de 
Iguape. 

Parece-me que tenho fall~do nos limites da 

usar sempre da palavra. 
O SR. PRESIDENTE:- Quanto ao projecto de que 

fallou o nobre deputado, hei de tomar em coasi
dcração o seu pedido. 

O Sr. Tavares Belf"ort, (pela ol·dmn) :
Pedi a palavra para rogar á mesa que me dê urna 
informação. · 

Ha dias, o nobre deputado por Pernambuco, o 
Sr: Seraphico~ requereu que} fos~e~n remettidas 
pelo governo a esta camara as copias das provas 
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~scriptns do ultimo concurso procedido na fa~ul
dade de direito do Recife. 

Tenho de fazer a defesa dos meus collegas, que 
foram aqui accusados, pelo nobre deputado a que 
me r~liro, de fazerem politka na classificação dos 

desejo saber Si as dtt~\S cópias j;i de facto foram 
enviadas pelo governo a esta caú1ara. 

Na hypothesc. negativa, peço que sej11ffi de novo 
requtsi ac as, porque e as prectso para servirem 
de base ús minhas observações e de prova ao que 
tiver de dizer a tal respeito. 

O Sn. PllESIDEXTE:- Ainda não vieram, nem 
podiam ter vindo, vorque foram pedidas á facul-
dade de direito do .l:lecife. · 

O Sr:. TAVArtEs BELFORT:- As provas originues 
devem estar na secretaria do Imperio. 

0 SR, PRE5IDENTE :-Então, YOU repetit• O pedido. 

l'ni~IEIRA l'ART:;: DA ORDE:II DO DI.\. 

qae o sejam em terreno sagrado e com certas for
mulas e ceremonias prescriptas pela igrejn. 

Ao Estado não importa que o ca.daver do cidadão 
scj<l sepultado em sagrado ou em profano. O qut· 
llle importa é que seja enterrado e enterrado na:-

• - .• rr· -.. 

nenhum mal plma trazer aos sul.Jrevivcntes. 
Por sua parte, " socied;1de religiosa nada tern 

com i:'SO, fJUe é de\·er do Estado, e exige, como 
s;t ts ação a suas crenças, qu o ca aver en 1a s -
Jmllura especial, em sagrado e !'egundo seus ritos. 

São, pois, dous modos de Ycr. muito distinelo:", 
em rel:~oão it questão que se debate, o.:: do Estado 
c da egreja, ou sociedaàe religiosa. 

E' verdade qtle não temos no Urazil essa socíc
dude, segundo tive o pezar de o avir h ontem dizer 
aqui. 

Sr. prcsiJcnttJ, l10ntem, no correr da discussão 
sobre a seC}llarisaç~iio d_os. ccm~terios, ou~·i .~dizer 

,.. ::.·. • • :t. • • • 

... o ' 
unw sociedade completamente indiiTcrcnte em ma-
tel"ia religiosa ! 

_ Eu sei ue a philosophia lOSitiva muito tem 

venho, Sr. presidente, discursnr sobre a ma teria Seria bem triste para nós si fosse verdade 0 que se debate, c sobre a. qual jú tem esta camara b d d 
ouvidQ a palávra esclarecida de alguns de sen:; que avançaram os no rcs epnla os a esse re:'-
mais nutorizados membros. peito. . · 

. O homem, senh<Jres, é namralmenw um ser 
Venho, sim, dar uma esplicaç5o, que julgo nc- religioso, inte:ligcnte e livre; 0 que desfaz 0 prc-

~;essaria, do f<1eto de não figurar meu nome entre d"d · · 
os dous signatarios do parecer- solJre o projecto da ten l o antagomsmo entre o principio religioso 
secularisacão dos cemiterios. senuo eu mernbro de c o principio de HlJerdade. 
uma das· conunissões que· concertaram aquell~ E, pois, o cidadão de um paiz serú t<lnto mais 
par~cer. pct·re}to e. completo pa~:a exercer a? funcções ;1 

·, st qu1zermos Ir mms longe; si quizermos 
f[Ue o Estado ncompanhe com seus cuidados os q uc 
foram seus membros, até além da morte; diremos 
que tem elle, ainda, a dever de humanidade ue 
fazer com que ni:i.o llquem insepultos os re:;tos 
humanos. 

([Ia vatios apa1·tes.) 

A sociedade moderna é base(llla nos princ1p1o:; 
philosophicos da dontrina cln·istã; e é soh c~sn 
ponto de vista que fallo, c niio no ele uma socio-
dnde espcc!nl de caracter religioso. . 

O Sn.. l'r.EJTAS Cotmxno: -E' prc~ci_so _ter-s~~ 

< "' 
c~tholicismo. 

(Ifa out~·os apartes.) 

O SR. llEZEJU\.\ JJE ME:\EZES:- Diz muito hem n 
noht'c ueputado. a~, pouco vimos todo :o; esta ca
mara romper em nma tremenda garg:.1lhada, por 

E' esta a unica miss5o dü Est<<do · motivo de ter o Sr. ?\Iartim Francisco f aliado n:t 
A sociedade religiosa, porém, encara a questão religião. 

por outra face. . . . Portanto, precisa-~e mesmo, de muita coragem 
Le\r<ld~ pelos pr~lCIQIOs, pelas crenças que pro- para se confessar nqui u fé religiosa ; mas, ante~ 

fess~, ex.1ge clla nao _somente que os restos dos que de querer os applauso.s dos sectm·ios da plli!oso
Ihe pertenceram seJam sepultados, como ainda . phin positin1, cu quero os da minlHl f·onsci~ncia. 
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nante c em parte governada. 
A primeira, que é a que se caracterisa pelo c ui

tivo c illustrat;ão do espírito, poderá dispensar a 
contenção rdigiosa no desempenho de seus deve
res, relativos á direcção do paiz para seus desLinos. 

A parte governada, llOrém, a · mussa popular, 
jámais seguirá a trilha que lhe for traçada, sem o 
estimulo e sem u contenção religiosa. 

Ul.\l SJ:_l.. DEPUTADO :-Pa~a V; Ex. a religí~o é SÓ 
.. l ' , 

religião. 
(Fia outros apa1·tas.) 

0 SR. DEZERTIA DE l\ ENEZES:- tl que OS no res 
deputados tocam nessa questão, tratarei de!la. · 

:Não é só como meio de governo que julgo are-. .._ . . . . . 
o ' ' aperfeiçoamento moral do homem, como condição 

de vida e de felicidade, como sentimento innato e 
como verdade absoluta. 

Si encarei-a, sõmente, como meio de g-overno, é 
porque estou tratando uma questão govcrnameBtal. 
E, pois, niio a rehaixo. · 

A ID<t~sa popular, Sr. presidente, si n:ío tiver 
aquclla contenoiio, unica que penetra c exerce 
acçiio onde nnda podera, nem a autoridade, nem a 

i ·'mais concorrerá ara essa harmonia de von-
tades sem a qual não ha sociedade, sem a qua as 
sociedades marcharão por linhas curvas e que
bradas. 

Qual é o .:motivo, a razão, o ~entimcnto que fa~ 
com que a mulhet· guarde fidelidade ao thalamo? 

Será o a mor? Não, porque esse é um sentimento 
que passa rapido pelo coração humano. 

O que faz que a mull1er resista á propria fra
queza é ás sedu~õcs do mundo~ 11ara m~~~cr-se 

Cb.risto, é css:~ religião mesma (Apartes). "' 
Si religião não houvesse, a sociedade seria ohri-

. l-a ando mais não fosse ara ,oder 
manter a família nas condições de ordem e de 
garantias para a propria socicda c! e. 

Isto, seuhorP.s, no que to~a a:J fundamento essen
cial da familia. Agora passemos ao outro funda· 
mento, a propriedade. 

Qual é o principio, qual a razão que faz com que 
o inftlliz pai, que vê seus filhos chorarem á min
gua de pão, não se atire á propriedade do vizinho, 
abundante do que sievn para satisfazer a fome 
d~quelles entes queridos? 

erá o ~ o · · 
ridade, com ::.eu fitão, tomar-lhe contas pelo furto, 
ou pelo roubo que fizer em l.Jern de salvar seus 

Alguris, Libios ele animo, ou de coração frio, 
recuarão diante daquelles meios sociaes ; ~ maior 
.parte, porém, Sr. presidente, si recu3, si respeita 
a propm a e a ei , . · · 
seria, é só e unicamente porque a religiUo lhes 
impõe esse dever que lhes é um sacriflcio. 

A historia, senhores, tem ~obre o assumpto de 
que me occupo lavrado sentença, que nilo pódc 
mais ser embargadll, porque passon em julgado. 

Antes ·da cruz, os maiores sabios do mundo 
diziam, cada um por seu modo, mas todos nesta 
conformidt.~de-mnis fncil é consti'Uir uma cidade 
no ar do que firmnr uma socied:1de e encaminlull-a 

.. fl' .. • {'f·:-
o ,, o 

E' por isto, Sr. presidente, que sinto n'alma vêr 
que meu paiz vai sendo arremessado para a des· 
crenca, mra o indiffercntismo em religifio,embora 

lançar ~ão a' parté governante para dirigir as con Ie que s:~ era rests tr. 
vontades da massa popular á unidaue de objecto, O SR. RuY BARBOzA:-0 nobre deputado é que 
ou de fim social. . 1 prega a índiffercnça da religião. 

(Hct dive1·sos apa1·tes.) l O Sn. BEZERnA :JR 1IENEzEs:-Protcsto; cu eston 
Eu não estou tratando a questão religiosa em si, fallando accid~nt~l!P-ente da influencia da. relig~ã~ 

estou:: tratando uma questão da facto. Sou neste sobre a c~nstituiÇao. e s?bre a IJ?.ay~cha das sõc.c 
momento realista. dades, e nao estou dtscutmdo rehgwo. 

Não é possivcl que um povo civilisado, que um Não quero pregar o indifferentismo, quando o 
g:overno que aspira dirigir o paiz a seus altos des- combato francamente, e quan~o tenho a ~ora.gem 
tmos, ponham de parte, dispensem o influxo bene- de declarar : que sou cathohco, apostohco, ro-
fico do principio religioso.. mano. ' 

(Ha diversos apartes.) O SR. ~roNTE:-E' preciso mesmo ter coragem 
Já declarei que nesta occusião sou realista. Acci- para fazer esta dcclara~ão. 

to as . cousas como ellas são, sem cogit~1r do que o k.. BEZERRA DE ~IENEzES:-Eu a tenho. 
de~enam ser. -

(Ba apal'tes.) 
Não queria alongar-me na discussão, mas os 

nobres députados me obrigam a isso. 
Sr. presidente, para mostrar aos nobres depu

tados que me honram com seus apartes que a 
religião é essencial ao progresso humano, basta 
lembrar-lhes: que sem garantia de propriedade e 
sem constituição regular da familia, não pódc ha
ver sociedade constituida. 

Pois bem, pergunto aos nobres deputados: como 
haver familia constituida em base segura, senão 
pela religião'! · 

A. 35,-IOl\IO V • 

contra a igreja catbolica. 
O Sn. BEZERRA DE 'MEl'.J>ZES:- Vimos ainda ha 

pouco o modo como a camara riu á custa de um 
d.eput:Jdo por ter fallado em religião; e o nobre 
deputado sabe que a perseguição pelo ridieulo é a 
que mais se teme. _ 

Si antes da cruz, sr:-presidente, nos tempos 
mesmo pre-l1istoricos, jft se tinha estabelecido, era 
opinião dos sabios: que sem rt.-ligião não é possí
vel wciedade; depois da cruz nenhum- espirito 
cultivalo pensará diversamente. 
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com a re Ig wo. 
O Sn. GALDINO DAS NEvEs:-Quem diz isto? 

Apropria sociedade franceza ... 
O Sr.. Ruy BARBOZA:- A sociedade contempo

ranea provém de~ta época, que o nobre deputado 
chama de regres~o. E' uma heresia historica. 

O Sn. BEZERRA DE MENEzEs: - ... ~ propria so
ciedade franceza procurou estabelecer seu pro
gresso sobre outras b<•ses , com outras ma

O Sn. GALDINO DAS NEvEs :-Do alto do:Golgotha I ximas que não as dos encyclopedistas (Apart~s . 
pregou o Christo a liberdade, a igualdade e a fra- I O g-rande desenvolvimento mora 

· soei e' a e ranceza foi posterior á repulsão 

0 Sn. BEZERRA DE 1\fEXEZES :-Não diz O nolJre 
deputado, mas llizem outros, esquecidos de que a 
civilisaç~o do seculo é filha da doutrina do Christo, 
e, porL<mto, que o melhor liberal será o melhor 
christão. 

0 Sn.- BEZERRA DE l\'IENEZES: -Seria bem triste 
para nós, Sr. presidente, dil-o-hei ainda, que 

• • ' 1-

mentos religiosos, como h ontem aqui se affirmou; 
porque, além do que tenho exposto, teria perfeito 
cabimento a nosso ;respeito a ex ressão do s · 

a egamar- e que a religião está 
em perfeito antagonismo com a corrupção social ... 

O SR. JOAQUni SERRA: -Valdegamar não é Do-
noso Cortis? ·· 

0 SR. BEZERRA DÊ MENEZES :-Sim. mas é conhe-
cido tambem por Valdegamar. · 

O SR. JOAQUIM SERRA:-~' boa autoridade! 
0 SR. BEZERRA DE MENEZES :-Não O citei como 

autoridade na materia - · _ ; 
c1te1, apenas, um conceito seu que não póde deixar 
de ser aceito, porque. é verdadeiro. 

O SR. JoAQUIM SERRA.:-Est 
em uma camara liberal. 

0 SR. BEZERRA DE MENEZES :-Não sei porque, 
uma vez que não vim tratar de suas doutrinas, 
mas sim de um pensamento seu ! 

0 SR. GALDINO DAS NEVES :-Póde citar que O 
Sr. Zacarias citou-o no senado. 

0 Sn. BEZERRA DE MENEZES :-Na phrase de 
Valdegamar, Sr. presidente, o thcrmometro <la 
religião está na razão inversa do thermometro da 
corrupção ~ na directa do do progresso dos povos. 

O SR. Po:o.rPEU :-Não apoiado. A religião tem 
cahido em decadencia e a civilisação vai por diante. 

(Ha outros muitos apartes.) 
O SR. BEZERRA. DE :MENEZES:-~ preciso saber-se 

o que se entende por civilisacão e or ro 
~ . 

Não é a vez de eu entrar nesta questão, muito 
outra da que me trouxe á tribuna ; mas sempro 
:lirei ao nobre depulado: que ha progresso e ha 
progresso. 

Eu nunca chamarei tal a marcha da sociedade 
por estes mundos sem fim, quando ao desenvolvi
mento da intelligencia não presidirem as leis da 
moral (Apartes). . 

Os nobres deputados conhecem a historia e sabem 
que a sociedade s~m moral, o que vale por dizer 

principias dos encyclopedistas. 
U;,r Sn. DEPUTADO :-Dahi sur iu elle. 

O Sn. FELICIO DOs SANTOs:- Do cahos sahiu a 
luz, mas era cahos. 

felizmente não somos um povo sem religião, para, 
quem o thermometro mora] tenha descido a zero, 
e o thermometro da corrupção tenha forçosamente 
subido ao mais alto gráG. 

E si é assim, r.omo penso, a sociedade religiosa, 
entre nós, tem inauferiveis direitos, que precisam 
ser attendidos pelo Estado, nesta questão de en
terramentos. 

Eu não queria discursar, como disse quando co
mecei a f::lilar, e os nobres deputados me obri-
b • • osop ar. · 

Não me quero envolver mais nestas questões, 
que, além de serem perigosas ... 

R. UY A.RBOZA:- ão apoiado. 
O SR. BEZERRA DE }!ENEZES : - Quando fallo em 

perigo não me refiro ao nobre deputado e aos mais 
que pensam differente de mim, porque, espíritos 
cultos, bem comprehendem que todos temos, sem 
""dezar para nenhum, o direito de livre pensamento; 
é preciso, porém, confessar que ha um escola que 
condemna a quem usa daquella liberdade para 
pensar com a igrt!ja catholica. · 

O SR. BARRos PIMENTEL: -E' a theoria do ob
scurantismo. 

O Sn. BEzERRA DE MENEZES:-0 nobre deputado 
não me póde qualificar de obscurantista. 

O Sn. BA.RRosPBIEl\"TEr.:- Não o qualifico, mas o. 
receio de qualquer perigo pertence a essa theoria. 

rantista, fallo de perigc.s que são reaes, sem entre
tanto me acobardar diante delles. 

O nobre deputado gue primeiro fallou hontem 
contra o projecto original sobre cemiterios, . foi 
qualificado de profundo theologo, por mera zom
baria, visto que em seu discurso não tocou em 
theologia, considerando apenas as relações da 
questão com a religião. 

Isto, usando de uma expressão vulgar, foi o 
panno de amostra para aquelles que destoarem do 
pensamento dessa escola de que ha pouco fallei. 
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O nobre deputado por Sergipe disse : que é I Pelo contrario, eu folgarei si vir realizado em 
manha do obscurantismo... · nosso paiz o principio, unico conciliador dos dons 

o Sn. BARRos PIMENTEL ·-Não disse manha pod~res! o principio s!lstentado por Cavour-da 
· • IgreJa hvre no estado l!v 

- i por a vem os nobres drput:J.dos que não sou ultra-
o:trensa o seu ~parte, e por isso emprégo um termo montano, e que ha differença entre catholicismo e 
meu, que ma1s o accentúa. ultramontanismo. 

Disse S. Ex. que é manha do obscurantis n. OMPEU:-•ste principio está condemnado 
· o· igos. OIS 1go eu: que é arma da 1 • 
tal escol:~. de livres pensadores indispor contra pe a curw romana. 
os qu~ usam do direito de ser catholicos, cha- O SR. RuY B.umozA :-0 nobre deputado me-
mando-os de obscurantistas. · receu a excommunhiio por esse principio que pt·o-

0 catholico, já o mostrei, é necessariamente f essa. 
liberal, e o _liberal é por sua natureza ca_tholi~o, O Sn. BEZERRA DE MENEZES :-Pois bem ; mas as 
desde que ~ ltberdade _humana procede _da ~ru,. minhas cem vit:çõ:?s são estas; e é por is~o quo 
Negai-o~ at~car a hberbade d~ consCI~new c n : nunca encontrei repugnancin, nem diaiculdade 

verdade h1stonca, sob a bandeira da liberdade ' em conciliat· o don·ma liberal <:om o don-ma cat!Io-
geral e não sei que especie de historia. I li co. o o 

. ARBOZA :- preciso que escl:n·eça i Tiro de ~mbas as exagera~ões, e viro perfeita-
um pouco este ponto ; temos opinião contra r in~ _1 mente no seio das duas doutrmas. . 

O Sn. BEZERRA DE 1\'IENEZES :-Dessa intolerancia i O Su. RuY B.mn~ZA :-1\~n~ 1er ~ · 
~ , 0 pe a a ua va1 ter , epu n o, nao po:...c col).c!lw~· ~qmllo que _o paua 

a explicação c as provas no desenvolvimento da ~epara. 9 nobre deputado es!u !ora do grem10, nao 
questão que me trouxe á tribuna. e cathohco. 

. . . o ru"'am-se a par es. 
nobre deputado nos irroga. o Sn. DEzEnnA DE li'IEXEzr.:s:-Lnvre o nobre 

O Sn. BEZERnA DE MENEZES :-Não me dirijo aos deputado sua sentença, que eu appcllarei em 
r. obres deputados, cuja excepção até já funda- tempo. 
mentei. (Continuam os CJJW"tes.) 

O SR. FnEDERico REGO :-Si ha intolerantes são Sr. prE:sidenle, u nobre deputado por S. Paulo, 
esses que se dizem catholicos. o Sr. :Martim Frnucisco, acossado pelos apartes de 

o Sn. BEZERRA DE MENEZES: _Sr. presidente, um nol!re deputa~ o e mais tarde pelos de dou~, 
volvo á materia em discussão, e serei breve. que o mterrom~unm n cada passo,_ reclamou d_I-

- • • • . l < , i. •. a 1, 

. . ' o ac o_ notave . acon.teCido naqu~Ila pro. ·j prevenir á sua rep.roduc~:ão, como di:;se em aparte 
vmc1_a com os re:stos do general Abreu Ltma, co- 0 meu disthcto :Hnicr, 1 deputado pelo Rio deJa-
nhecido por-general das massas,-que andavam neiro. . 1 

< "'·' 

pelas ruas da cidade, em busca de sepultura, por Não é, porém, senhores, c:om uma reacção que 
Ih' a terem os padres recusado no cemilerio das se com h te razoavelmente outra. 
suas ordens. Si a igreja foi reactorn, foi intoler~n~c, no ca~o 

Eu poderia, desde já e só á vista do motivo citado, devido ao exaltamento das pmxoes no mo
alle~do combater a_idéa de se_tomar uma medida , mento, não é de r:1zão que o Est~1do, em toda a 
esp~cwl e a!entatona dos hab1tos ~ costumes da j calma, que ora reina, proceda pelo mesmo modo, 
s~Ciedade? VIS~o que um ~buso,_ s1 abuso houve, levantando um conflicto ... 
nao autoriza tão completa mversao. 1! . . 

• • • • O SR. FELicro DOS SANTOS:-Apowdo. Esta e qu·~ 
O SR. F~EDERICO REGO :-Mas e preciSo Impedir a 1

1 

é a questão. 
reproducr.ao do abuso. . 

• • O Sn. BEZERRA DE 1\IE~EzEs:-... confltcto que 
O Sn. B.n:zJE_UR.-1. D~ :MENEZES :-Perdoe-me C! nobr:e não nóde, de modo algum, tr:~zer b cneficio :í so

d~putado; nao m~ r_nterroll!pa, que eu o satisfarei. cied:ide. 
Nao. sou exclnsiVIStÇt, nao sou ultramontano 0 Est:1do e a in-re·a ·:i o· tinha in.i 
(Muzto bem • ous alliados, que vi~am o me!'mo lim, que tem os 

O SR. RuY BARBOZA :-Então não é catholico. m9smos interesses reaes e que seguem a mesma 
O Sn. BEzEnRADEl\IENEZES:-Perdiio.Façomuita via, de3de que dem_nos~o pa!~ ol_sidadão é filho da 

distincrão entre catholico eultramontano. Son ca- igreja e 0 filho a _Ig:reJa· c Cir.n~ ao. . . - . . Querer um domm~r o outro e romper ess~ cqur-
tbolico porque nasci, . creei:me. e peço . a Deus a librio essencial 30 bem estar do cidad:io e á tran
graça d~ morrer no seio da rgreJ~ cathohca, e ppr- quillidad" da-. consciencias. 
que erew em tudo o que ella cre c manda crer; " '- _ . 
não sou, porém, ultramontano, porque, em bem e> S1t. Rur BARBOZA:-Entao V. Ex.- pc:tence a 
da propria igreja e da glori~ da religião, si faç~ I escola que quer casar o Estado com:>. •grep? 
votos pa:r_:_a que seu _poder. 1m per~ so_b~e todas =!::>- o Sr.. BEZERRA nE MEXEZEs:-certamente. 
almas, nao quero, nao ar.e1to o prmcrpiO de domr- ·- . . 
nar ella sobre os estados, sobre as sociedades civis. ! O Sn. Rur BARnozA: -Nao e d·~ certo liberaL 
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O Sn. BEzEnnA. DE 1\IENEZEs:-Perdoe-me. Sou c 
tenho mostrado sel-o. Não casar o Estarlo com a 
igreja é plantar a discordia no seio da sociedade e 

-a perturbaç1io nas consciencias. E desde que so
mos um paiz c:~tholico e que o cidadão brazi-

• , ·rr • . 

co reclnma o consorcio dos dous. 
O que eu não quero é o casamento com a depen-

dencia de um a outro. . · . 
que eu quero, s1 a armoma eu e os ous or 

impossivel, 6. que li que cada um sobre si: igreja 
livre no Estado livre (Apartes). Assim não posso 
continuar. 

O Sn. PitESIDENTE:-Attenção. 
O Sn. BEzEnnA oEMENEZEs:-E' preciso, Sr: pre

sidente, que haja entre os dous extremos, entre as 
du~s tendencias exclusivistas, um meio termo, um 
modo ~e fazer _com q~~ todos tenl~am as precisa:; 
t) ' . "' • o ~ 

ponde o outro com ex;1gerações, não sei onde ire-
mos pa:-ar. . 

A sociednde reli()'iosa uer em satisfa ão ás suas 
crenças, que ~i não v:1lem por si~ ya em como x
reitos á libcrdndc, garantias p:tra os cadaveres dos 
que foram seus membros. 

sta o, por sua par e, p1·cciga a ba.-
rantir os que não pertencem áquella sociedade, 
mas que são membros da sociedade civil. 

Não lla nada mai$ n<1tural e en não me opponho 
absolutamente a is:;o, estando de accõrdo corá o 
projecto original, na parte que estabelece aquellas 
garantias pnra os acatholicos. 

O que não pos~o admiLtir é que para se g-aran
tir os ar..atholicos,se tirem <'OS catbolicos os direitos 
ad uiridos, e dos quaes, tomadas as providencias 
propost..'ls, comtanto que se os expurgue o exc u
sivismo~ nenhum mal resulta para a sociedade. 

Esta questão. senhores, é inteiramente analoga, 
por mo iz r i n · · 

Esta canwra jit votou um proj('Cto, a meu ver 
muito sabio, no qual attendeu a touos os interesses; 
aos interesses dos ncatllolicos e aos dos cntholicos. 

Exigiu o casamento civil, que garante aquelles, 
mas permittiu o casamento religioso que garante 
estes. 

Isto, Sr. presidente, comprehendo eil, em nome 
da liberdade; o que não comprebenderia, si pela 
idéa de systeUla de uniformidade se estabelecesse 
uma fórma unica de casamento- o casamento 
civil-, acabando-se com o casnmento religioso. 

Pois bem, -senhores, isso que se fez, -com 
applauso meu e de todos os que amam a liber
dade, está em antagonismo perfeito com o que se 
que~ f~zer, com o que se propoz em relação aos 

O SR. FELICIO DOS SA:-tTos :-Bem ; mas o sub
stitutivo da commissão tambem não satisfaz a isso. 

O SR. BEZERRA DE :MENEZES :-No projêeto ori
ginal de secularisação dos cemiterios predomina o 
principio de systema, o principio exclusivista, um 
J)rincipio, permittam que diga, que tira completa
mente as garantias que, em nome de suas crenças 
e dos direitos que tem á liberdade, requer a 
sociedade religiosa. 

O Sn. PO)IPEU :-Não apoiado. V. Ex. faz uma 
injustiça. 

O SR. D&zERRA DE MENEZES :-Ora nada mais 
naturlll, nada mais logico, do que fazer-se nesta 
questão o mesmo que se fez na do casamento, pois 
que ellas são perfeitamente analogas. 

Estnbeleça-se o cemiterio publico como estabe-
- samento civil ara rrarantia da uelles 

que não encontram protec~ão na igreja, e que pre
cisam do Estado (Apoiados e apartes). 

Serrhore~,os altos poderes de um E~tadn não podem 

cada. 
Eu sei que o povo brazileiro não autoriza o em

prego da palavra -arriscada-~ porque é um povo 
que, por sua moderação e habitos pacificos, su
jeita-se a tudo que s.;, lhe impõe. 

Outro fosse elle, que nenhum poder geral ten
taria atacDr·lhe habitos, usos e costumes que se 
prendem a suas crenças relirriosas, uma vez que 
taes habitos o usos não offendem o interesse geral 
da sociedade. 

O projecto em discussão,Sr. presidente, não póde, 
em minha opinião, ser approvado, Jlorque é re
actor e ex:.clusivista, sem trazer vantagem para o 
Estado. 

O SR. PoMPEU:- Por este-principio não sere
ma nada. 

O SR. BEZERRA DE ~IENEZEs:-Reformar não.é 
substituir o que não faz mal. Para se fazer uma 
reforma, é preciso que haja necessidade ; e, si ha' 
necessidade, no caso vertente, esta fica plenamente 
satisfeita com o substitutivo, que pede ft '!reação 
dos cemiterios civis, çomo quer o projecto original, 
conservando os cemiterios das ordens, no que cor
rige aquelle original. 

Os nobres deputados encaram a questão sómente 
por um lado- pelo inconveniente que ha em re
cusar-se a um homem sepultura em sagrado, no 
ccmiterio especial de uma irmandade religiosa.-
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Não vêm, porém, o inconveniente que ha em 
tirar-se a uma familia o direito de enterrar o corpo 
de um de seus membros em logar sagrado, se
gundo os usos de seus passados e os ritos de sua 
fé religiosa (Apartes). _ 

Isto é um modo de fallar. São prejuizos? Pois 
sejam ou não, são uma rea 1 a e ; e nos a vemos 
de estar nestas materias pelo que é e não pelo que 
deve ser. 

O Sn. Con ~ B.A."BELLG a um aparte. 
O Sn •. BEzEnn.A. DE MENEZES :-0 nobre deputado 

por Minas lembra-me o exemplo de que cu pre
cisava um casal de procedenciasreligiosas diversas. 

Neste caso, havendo um unico cemiterio, ou 
civil, ou religioso, haverá necassariamente grande 
difficuldade em satisfnzerem-se marido e mulher. 

Havendo, porém, o cemiterio religioso e o ci-vil, 
que difficuldade póde-se dar? (Apartes). 

ã s i como· ssam fazer ueslão da se ara ão 
daquelles corpos, depois da morte, os :proprios 
que argumentaram com a fnlta de direitos dos ca-
daveres. . 

cinzas de um morto. 
O Sn. ConnÊA RABEtto : -Para a familia valem 

m i o. 
O S.n. BEZE.lllU DE}IJJ:NEZES :-Para os que têm o 

espirito cultivado, que conhecem o valor real das 
cousas, sem duvida, que nada valem as cinzas de 
um morto; mas para nossas mulheres, para nossas 
filhas, entes profundamente sentimentaes, esta 
questão tem grande valor, é questão de vida e 
demorte, é uma necessidade para seu espirito 
(Apoiadas). 

.Senhores, a questão que debatemos resume-se 
no segum e: a mco ve i na o- x· ia 
das duns ordens de cemitorios? 

VozEs :-Ha. 
OurnA.s vozEs: -Não ha. (Trocam-se apartes.) 
0 Sn. BEZERRA DE ~IENEZES :-Eu não acabaria 

de !aliar hoje, si tivesse de responder a todos os 
aparlcs com que me honram os nobres deputados. 

0 SR. FREDElUCO 1\EGO:- E' signal de q~1e O OU· 
vimos attentamente. 

O Sn. BEZERRA DE 1'1!ENEZEs:-Agrade~o muito a 
attençiio ímmerecida que me prestam ; mas em 
todo o caso eu preciso acabar. Não ha razão para 
se combater a co-cxistencia dos c_emiterios das duas 
ordens, civil e religiosa. 

Ao menos eu não tenho ouvido allegar nenhuma 
pelos oradores que me precederam e pelos nobres 
deputados que me contestam em apartes. . 

O uobre deputado por Pernambuco trouxe hon-
. ' a idéa qub eu sustento, ào eclectismo que,· em ma-

teria de facto, preenche perfeitamente os fins que 
preenche em questões de philosophia. 

O exemplo foi a resolução do congresso dos Es-_ 
tados-Unidos em relação :i pretenção dos Mormões, 
que queriam a polygamia, e que a ·grnnde naçiío 
norte-americann repelliu in limiiw; dando con • 
cluiu o nobre deputado que o mesmo devemes 
fazer em relação aos cemiterios, para não haver.no 
paiz variedade de systemas. 

O facto invocado, Sr. presidente, não tem appli
cação ao nosso caso, porque para tel-a era preciso 

que houvesse analogia entre elles, que se provasse 
como ambos ~iio, ou não são, nocivos á sociedade. 

Isto, porém não se dá. Alli trata-se de uma pre
tenção subversiva da sociedade, que abala a oro-a
nização da familia,razão•por que os Estados-Unidos 
niío a podiam admittir. . · 

qm, por m, tra amos e uma ques · o que em 
nad~ fere. 9S prí~dpios sociaes e que, pelo con
trar~o, va1 de accordo EOm os usos estabelecidos e 

.1.\'ão vejo, Sr. presidente, razão alguma para se 
rejeitar o projecto substitutivo, que, a meu pen
sar, preenche satisfactoriamente as condições de 
conveilíencia publica ; porque está modelado pelo 
que resolveu esta camara relntivamente ao cnsa-
mento civil. -

Aqui, a respeito do_ casamento, resolveu:se at
tender a todas as crenças, a todos os usos e costumes, 
procurando-se garantir a todos. 

No ue diz res eito aos cemiterios, ede-se o 
contrano ; pe e-~=e o exc us1vismo dos cemiteríos 
civis, contrnriando-se as crenças de nosso povo, 
e seus ~sos e costJ.!.me~. 

a mesma doutrina do projecto do casamento civil, 
respeitando as crenças e usos, c garantindo a 
todos catholicos e acatholicos. Como reeusal-o? 
Como preferir-lhe o projecto original? 

Senhores. Tomando a palavra, eu -não queria dis
cursar, tendo sómente por fim fazer uma declara
ção. 
, Os nobres deputados, porém, obrigaram-me a 
estender-me :1-l~ll_l do meu proposito. 

A culpa é delles si tanto abusei de sua !lttenção. 
(Nt.io apoiados. J.lfuito bem; muito bem. O orador é 
comprimentado.) 

R. PRESIDENTE:
Coutinho. 

O Sn. FnErrAs CouTINIIe :-Eu estou inscripto 
para fal ar sobre este assumpto, mas ee aro a 
V. Ex. que tendo o Sr. Antonio Carlos pedido a 
palavra para responder ao Sr. Joaquim Nabuco, é 
a elle que pelo regimento cabe a palavra. 

O Sn. PRESIDENTE :- Tem a palavra o Sr. An
tonio Carlos. 

O Sr. Joaquim Nabuco (pela ordem): 
-0 que está em discussão não é o substitutivo, mas 
o projecto do Sr. Saldanha Mhl'inho. Ora, tendo o 
Sr. Bezerra de Menezes falindo contra o projecto, a 
palavra devo ser dada agora a quem falia :l. favor. 

O SR. PREsiDENTE :-0 que está em discussão é 
o projecto e os substitutivos. Por consequeneia 
tanto se póde fallar a favor do projecto como con· 
tra. 

O Sr. Antonio Carlos começa i
zendo que comprehende fuem as difficuldades 
em que colloca-se tendo de responder ao nobre 
deputado por Pernambuco em seu brilhante dis
curso, que póde o orador qualificar de alta cate-
chese contra a religião catholica. -

0 orador sabe que actualmente a luta travada · 
fere de certa antipathia aquelle que parece alfron
tar as opiniões chamadas modernas, embora não 
as combata. Pede, porem., licenÇI! para fazer 
algumas observações em resposta, de modo que 
possa escalar a sua sepultura. 
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Cumpre,. porem, circumscrever o campo do 
debate. O orador não faz polemica religiosa, não 
encara o assumpto theologica c canonicamente. 

O orador não encarrega-se de salvar a ninguem, 
nem tem, segundo os principias que professa, 
caracter para o apos~o!~d? c a çv::mge!is3çãq_ ; 

\.1 .. v ' 
falia no nome de uma religi5o determinada; nws 
a pede p:-~ra todas as seitas sem distincção. 

'",.. · •· , ' " L' do discurso· 
do nobre deputado, nem vem discuti!· si o catho
licismo é bom ou mau, e assim deixa que S. Ex.. 
inspirando-se no poeta Shelley faça reviver opa
ganismo hellenico. 

O orador só quer saber si o projecto do nolJrc 
deputado pelo Amazonns respeita o pt'incipio da 
liberdade, e acredita que não, e. declara que se 
curvará submisso, si o convencerem. 

O orador vai percorrer os argumentos princi
aes do noht·e de utado. O arg·umeJ~to Acllilles é 

o relativo a polygamw, os ou ros sao. a qnes ao a 
distineção junto do cadaver e finalmente a refuta
ção da importancia das ceremonias religiosas com 
. . . .. ' ... .... 

Nas sociedades constitui das. para vantagem de 
todos, o principio de liberdade é, no entender do 
orador o ue deve redominar· mas c um ro dei-
xal-o crescer com toda ·a sua fecnndidat.lc, po
dando tuo sómente os ramos lu-xuriantes que vão 
inYestir pelos direitos de terceiros, ou da socie
dade. Só neste caso se vóde aclmittir n restricoão. 

Em nome porém de que principio se quer tolher 
a liberdade, de qualquer in terra r-se, como mel h o t' 
lhe convenha? 

Uma cansa espanta o orador; querem imr,edir 11 
existcncia de cemiterio~ catho!icos (lá que somente 
desses fallon-Re) e no cmtanlo qtu:rem que o::. quu 
nao sao ca 10 rcos possam ser ,_,n rrau :s c. t::s v 
miterios. 

Pois vós que não sois ca!.holico:<, f!UC nãc acr:;-.. . ·- . ... 
o .. o . ' . ... ' .... ~ ~. 'l ... c: 

cemilerios cntholicos? I 
O nobre deputado trouxe como exemplo co n tr[l 

n:: opiniões do orador o f:1clo <las autoridades cc
desinstiras niio terem ns~i~tido no cnterramento 
t.le Thiers, o primeiro homem de:'tC scculo, c n5o 
terem presidido ús cxer1uia,; de Victor Emma
nucl. 

Que liberdade é esta, diz o orador, que ·(xaer 
obril!'ar os padres, as autoridacles religiosas a vra
ticnr rtm a c to que entendem contr<~rio a :mns creu· 
ças? l 

Mas, pergunta o orador, para vós todos que sois, 
como elle, sectarios da liberdade absolnt:~ da reli
gUio, como quereis tolher a pmtica de ccremonias 
que fazem parte da relig·iilo ca tholica? l 

O celebrado ar"'nmc:nto de distinec5o dimte da 
morte cahe por terra desde que ec a"raes que nos 
cemiterios civis se poderão exerce1· todDs ns pra
ticas religiosas do catllolicismo em favor dos ca
tholicos,pois que estas ceremonias constituem a ta! 
distincção contra a qual clamaes. 

As proprias municipalidades fazem distincção 
nas sepulturas que vendem, segundo estão autori
zadas_ 

A distincção na vida e mot·tc é lei invencível e 

tem o direito de ter o seu campo santo especial; 
e não vê nisto o orador distincção alguma. 

Perguntam ao orador a juizo de quem se fará 
o enterramento, a juizo da família, ou segundo as 
declar,.ações feitas em vida por aquelle que tem de 
ser enterrado. 

e na plirasc casligaila, porque isso al:j é impossível 
quando é certo que o orador alveja de cans e já 
alfeiçoa-se ao tumulo. 

s exemp os em Di"<1 os pe o no n·e e pula o 
contra o orado!, n~o procedem, porque foram 
eÃemplos escolh1uos fóra dn precisa anulogia, mos· 
trando o caso em que a liberdade de uns cont'rrtnõe-
se a liberdade dos outros. • 

Yni terminar referindo-se á parte poetica do dis
curso do nobre deputado. 

O ~radar, é Yerdade, trata com aleg-ria desta 
questao, porque a consciencia não lhe pesa, en· 
ca1:a o norte com tranquilli.dnde.. . 

~ { " \ .. ,, ' (. 

ceremonias rdigiosas.•n poesia hcl!enicn, d:mdo a 
esta a prcferencü1, pórque :-~quclla traz o honor 

. .. .. .11 .) • ~ • l • - .. . -

ta do que i1S penas· eternas pa1'a os que poccaram 
corrcspondt~m :!s rccompens:lS eternas para os 
gozo:;, e não lcui!Jrantlo-se qnc o callwlictsmo 
promettc. as aluws elos justos os inclfavcis gozos d:1 
eternidade cclic:1 que, sem dt1Vid:.1, podem com
petir. com os prazeres dos can~pos clyseos da 
GreCia. 

Ncsk ponto pensa o orador que as cercmoni:ls 
c:ttho!icus s:io a c::m::agra~5o a mais completa do 
respctto c personaliuade humana,apontondo sempre 
para immortalidade da alma. 

O SR. JoAQUDt NAnuco pede a palavra. 
O Su. PRESIDENTE dednra a discussão <tdiada 

pela hora. 
O SR. JO.\QUDI NAnuc~ (pela m·1en~) ind~~-a si_ a 

' . -
do projecto para responder ao nol.Jrc deputado por 
S. Paulo. _ 

O Sn. r>nESIDENTE respondo pela negativa na 
fórma do re:;imwto. 

~.EGU~D.\ P,\RTR DA ORDE:\1 DO DIA. 

Continúa a di5cuss:1o do orc;amento do imperio. 

que encontra-se em toda a pm·te. · O §r. 1\iauoel Eustt:.c.··uJuio (signaes ela 
Uma irmundad~, uma congregação relig-ios~ que attenção) :-Sr. presidente, só um imperioso de· 

constitue pelo nosso direito uma personalidade, 1 ver me obrigaria a oecnpur a tribuna, em 4ne se 
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tem feilo ouvir tão distinctos ora.dores. cuja. illus- j paiz, é fUhn. le"'itima dos ingentes e constan1es 
tração c eloquencia têm captado a atiençuo desta esforcas do pnrt!do !i!Jerul... · 
augusta camara. Sóbe de ponto o meu :~uml1a- · ,~, .., . . 
men~o quando nesta discussão cabe-me a palavra. O Sit.:a"uAnTU.l .L'RAXC!SCO :-Apomdo. 
depois de 1:!-m dos mais _distinctos oradores, _cujo O Sn.. ~Lt::>OEL Er:snQuro :-•.. que duran!e 10 
talento, c_UJ a pal:wra atnroada e se~1pre chew de · !ol:!-g·os annos pug-nou sempre pela a do cão de suas 

.ue:1s1 susten a.n o-a.~ com to o o patriotismo, quer 
na tl'llmna, quer nn 1mnrcnsa. 

E como_ a idéanão If1Ôrre, antes mais se propaga 
~ ~ --~-~ . 

discussão <lo orramen to do 'império de política _principias li!)crae~"' fazere'in cuminho e' conquis: 
geral por ser occasião opportuna. de analysar a tarem a(!eptos no seio do proprio partido adverso. 
marcha do governo e sna politita, comprchcndc O desprestigio do estado-maior do partido con
V. Ex. que, tendo-me inscripto na lista dos ora- scrva~or de que se compunha o reaccionario gabi
dores que Jeviam tomar parte na discussão do note ae W de Julho, de triste memoria; e o insuc
proj~cto do voto de graças, assim como na dis·l cesso ridículo desse ephemero g<~binele dtl 29 de 
cussao d~:s propostas do governo sobrL.: tixa({ão de Set~mbr~, lerou a C~tõa a lançar ~ão da alta in
forças de ter~a e úe mar, não vm4o em nen~unHt , tell!r;encia do Sr. \·1s~on~e do R10 Branco para 
dt;Has :nc c::~brdo a palavra, eu me JUlgue obngatlo I realizar as_ reformas t<.to mstantemente reclama
a mamfestar ao aiz e es ecialmcmtn á briosa ·;ro· das nesse 1mportante documento atirado á ou-
vmcw c e :1 inas, que neste recinto tenho a homa J_ Icrc a e em 1869 com assign;ltura dos mais dis
de ~e_Presentar, as n1zões que têm influido em meu tmcto~ _cl2efe~ do J?artido liberal, e!l!prestnndo-lhes 
espmto 11ara prestar o meu fraco, mas sincero uma lerçao espccwl. Revela tudo rsto, senhores, . . .... ' . . .. -

' b . :J (. (. .... l ... . ~ v ' ... l (. 

raçucs que tem sotlrido em sen pessoa.l depois d~ pode_r, tmba em seu favor a opinião publica, que 
sua.organização. · coagw a propria realeza a prestar-lhe home

pellado para o vot~ de conlianç~ desta cam:m, 
eu n~o tenho trepidado em contribuir com o meu 
fraco contingente para a sustentaç1\o da harmonia 
desta situaç5o, que sem duvida alguma tem in· 
traduzido os mais severos principias de justiça 
c moralidade na marcim da administrnção. 

O SR. ALl\IEIDA CouTo : -E' um contingente 
sincero. 

O Sn. 1\tu;·oEL EusTA uro :-Assim Jrocedi desde 
logo quando o nobre ex-ministro da fazenda, cuja 
passagem rapida pelas regiões do poder deixou 
p.m sulco lu~inoso, a cuja luz a ~li~toria ha de 
. e' - ' l 

ligionarios, que se fnzinm echo de nossos ~~dver-
sarios, provocou o pronunciamento desta camara, 
declarando que contava com a confiança da Corôa, 
mas que esperava vel-a conl1rmnda pelo voto da 
representação nacional. 

O voto da cnmara nesse dia teve por fim homo· 
!ogar todos os actos da 8-dministração e dos go
vernos anteriores á reunião do parlamento. Apoiei 
enliio a S. Ex., como apoio aind~1 hoje a situação, 
porque ainda me sinto anim~do do mesmo enthü· 
siasmo de que se apoderou o paiz quando inau
gurou-se a situacão liberal. Apoiei e apoio, de 
accôrdo unanime C0111 esta augusta camara, 3. Si· 
tuaçiio liberal, porque -vejo -nclla o despontar Je 
uma nova pllase, que se abre para a historia po-
Jitica deste paiz. · 

O Sn. BuAnQuE. DE l\TACEno:-Apoiado. 
O Sn. 11IANOEL EusrAQuro:-A solução política 

qu(} teve legar a 5 de Janeiro de 1878 foi récebida 
e aceita pelo paiz inteiro como a consequencia 
necessaria do triumpho àe uma idéa no dominio 
da consciencia nacional. Nesse acto da Corôa foram 
respeitados os princii)ios que regem o systema re
presentativo. Essa solução foi uma homenagem 
no principio da soberania da opinião. 

O Sn. ]f.ANOEL EusTAQDro -A situação, Sr. pre
sidente, não!é filha de uma -vontade estranha á do 

nan·em. 
A bandeira do gabinete 7 de Março não era a 

b::mdeira conservadora. 
O Sn. COllREIA RABELLO :-Em em parte. 
O Sn.. MANOEL EusTAQUIO :-Inteira não era~ Po

dit;, gn:mdo muito, significar a convicção da von
laoe Irresponsavel do falseamento do systema re
presentativo pelos vicies da legisla"cão eleitoral· 
qne hoje procura regularmente reformar. ' 

As reformas então reclamadas foram em 
satisfeitas: ficmdo, porém, muito aquem da opi-
nião do partido que as reclamava. . 

E' Dssim que a reforma .indiciaria, com uanto 
a argasse e :1c1 llnsse a concessao o ta eas-c01·pus, 
esta importante garantia das liberdades do cidadão ; 
co:nquanto proscrevesse DS prisões preventivas. 
deixou á margem irléas e medidas de alto alcance; 
nmontuou disposi~õcs confnsns, que reclmnaram 
tlesdc logo 11ovas re-formas, e ainda muitas outras 
reclamDm; deixou as autoridades completamente 
desarmadas dipnte do crime, que vai sempre em 
ascendencia crescente. 

A Iêi do recrutamento foi substituída por essa 
u. 2556 de 26 tle Setembro de i87 (i, que felizmente 
ainda não teve necessidade de ser cumprida, mas 
que será, quando o governo pretender la.nçnr mão 
della, a arma mais poderosa, mais terrível, que 
collocará a nação sob a espada de Democles, sempre 
suspensa sobre a sua cabeça (Apoiados). E' uma 
lei iniqua, cruel e barbara; ataca os mais sa-
gra ·os prmcipiOs a JUS Iça e a equ1 a e; os
respeita a unidade da família; é um ataque con
stante á liberd~de do cidadão. 

Não tem raziTo de ser no Brazil essa lei empres
tad3 das monarchias européas. 

Não póde a lei da conscripção ser conservada em 
nossa legisiaç.I\o. O goyerno de 7 de 1\Iarço, que 
quebrou em grande parte os principaes instru
mentes de que se servia o governo para corromper 
e deturnur a pureza do ·voto nacional, insistia, 
pol·ém, em n5o tocr.r pela base a legislação elei
toral, cujo -vicio era reconhecido. 
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lías, Sr. presidente, já não podiam satisfazer 
esses constantes retoques na lei de i9 de Agosto 
de :1.8~6; uma leva de broqueis tinha-se notado em 
todo o paiz em favor da eleição directa ; no seio do 
proprio partido conservador essa idéa tinha ad
quirido prose.ly_tos,. e. entre elles havia quen~ .a 

Si o pessoal, portanto, do gabinete me inspira 
confiança, seu programma é reconhecidamente a 
synthese da aspiração nacional, é a fonte donde 
hão de brotar todas essas reformas reclamadas no 
vasto programma do partido liberal. 

Entretanto, esse P!'O~ram.ma tem sido at:lCado 
• l) 

como mesmo anti-liberal. 
Foi allegando ser defensor do verdadei1·o partido 

liberal esse ue só se ins ira na rr • • 

que um dos distinctos representantes da minoria 
declarou-se em opposição ; e disse que o fuziu por 
pertencer ao partido liberal de uma provinda 
cuja indépendencia e amor á liberdade tem dado 
as mais sobejas provas em todos os tempos -para 
que concorre sua posiç:'ío e os habitos de sua po
pulação. 

O nobre representante do Rio-Grande do Sul, o 
Sr. Camargo, fez assim selecção entre liberaes de 
uma e outra província, declarando que co,mo rio

. :. . não po ia eixar e se co ocar em op-
posição. 

:Minas, Sr. presidente, como qualquer das ou-
• • O" • • 

se pronuncia a vontade nacional, ouviam-sere- si os fõros de independente, de sÓbranteira pe· 
ela mos em favor dessa. reforma. rante o poder (apoiados) ; Minas como o Rio

Foi então ue a Corôa com enetrada da necessi- Grande póde apresentar exemplos de verdadeiro 
dade da adopção da eleição directa, confiou ao dis- amor a 1 er a e, e ver a e1ra coragem C!Vlca 
tine to chefe do ·partido liberal; aquelle que havia -(Apoiados). · 
sido collocado na honrosa posicão de presidente Minas é o berço desse brazileiro illustre que pri
do club da reforma, o nobre conselheiro Sinimbú, meiro inscreveu seu nome no livro dos martyres 
a organização do gabinete. da liberdade. E esta :lugusta ct~mara sabe que 

Portanto, nossos adversarios podem repetir as quando na Europa a democracia triumphante em 
palavras de Napoleão quando em 1815 viu des- França fazia rolar pelos degraus do.throno a cabeça 
prender-se-lhe o poder da Europa :-Não são os de Luiz XVI, na America, em um ponto em que 
reis colligados que me desthronam, mas a força então não se respirava ainda o ar puro da liberdade, 
dos princípios liberaes. to~bava.:. do ~lt~ do cadafalso a cabeça de Joaqui~ 

Organizado o gabinete com membros dos m~is 
distinctos, cujos serviços á causa democratica niio 
podiam ser contestados, escreveu no seu pro-

i i .• :s i é i. i . . 
durunte a sua honrosa missão; a idéa pela qual 
deyiam pugnar até Yêl-a triumphar. 

Diante ue um pessoal como o do gabinete de 5 
de Janeiro o paiz inteiro prestou-lhe o mais sin
cero apoio ; e eu hoje apiJio o gabinete, tanto mais 
quando vejo entre os seus membros um chefe sob 
cujas b:mdciras sempre militei desde os tempos da 
opposiçiio, o ex-m•nistro do gabinete 3 de Agosto, 
cujos serviços, na difficil quadra em que o paiz 
sustentava uma guerra estrangeira, tanto concor
reram para o brilho da marinha nacional (11mito8 
apoiados) •••• 

O Sn. AUIEIDA Como:-Prestou muito bons 
serviços. 

O Sn. MANOEL EusTAQUro:-•... o político incan-
- i a a es o a i-

0 SR. BUARQUE DE 1\L-\CEOO E OUTROS SENHORES:
Apoiados. 

O Sn. ALMEIDA Como:-E' um dos Iiberaes 
mais distinctos do paiz (Apoiados). 

O SR. :h-Lo\NOEL EusT.-\.QUIO:-. _ •• o co-religionario 
sincero e leal que tem t:abido captar geral adhesão 
(apoiados), o actual ministro da fazenda, a cujos 
talentos e illustração attest~m e fazem-lhe justiça 
os seus proprios adversarios. 

vincia. 
· Quando mais tarde, constituída a mCionalidade 

brazileira, dirigiu-se á província de Minas esse 
mesmo que hoje occupa com seu corsel de bronze 
o solo em que se levantou o ignQminioso cadafalso, 
em 179:3, recommendando i1s urnas populares o 
nome do seu ministro e secretario particular viu-se 
repellido na pessoa do seu valido. 

Com estes dous exemplos de amor á liberdade 
c coragem civica, reclamo para a minha província 
os mesmos fóros que quer para si a província do 
Rio Grande do Sul. Jamais lhe offuscarão os es
plendores do carro de Apollo. Sr. presidente, a 
accusação de deficiente e de anti-liberal, apresen
tada contra o programma do govcrn\1, não póde 
de mnneira alguma subsistir. Deficiente o pro-
ramma do l:Jrtido unndo resume em si a as i-

ração do paiz inteiro e niio de uma fracçã,) ! A 
purcimonia das idéas do programma não póde ser 
motivo de accus~çüo. Si acaso o governo t>reten
dessc associar uma outra idéa qualquer á, da re
forma da eleição directa, si em vez de reformas 
snccessivas pretendesse reformas accumuladas, a 
solidariedade tão neces~aria para a vida dos go
vernos tornar-se-hia difficil de obter, a opposição 
que suscitasse uma idéa poderia comprometter o 
e:x:ito das outras. 

Por consequencia, aquillo que constitue para os 
nobres deputados um cap!Lulo de accusação é mais 
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um:;1. prova. de sinceridade ·e de patriotismo dó 
actual gabinete. 

A nobre minoria, que eu não considero. oppo
sição ao· governo, mas sim, como muito bem disse 
o illuslre representante por Pernambuco e ainda 
hontem um illustre representante por Minas, é a 

. - .Q-: . ~ 

O Sn. MANOEL Eu~TAouro:- ... a nobre minoria 
tem concorrido para àugmentar o interesse das 
discussões e para dar mais brilho aos trabalhos 
que nos occupam. 

Censuraram o projecto de reforma constitu
cional sobre cujo exame nuo entrarei por ser 
materia bastante discutida e que hoje pende de 
deci~ão da camara yitalicia. Direi _apenas que, 

• . ( o 
inatncavel visto corno respeita o cspirito d::t con
stitui~~~o; está perfeitamenle conforme o precedente 
estabelecido em i832; nlcm disso m nilo <ici ucm do 
modo uc pens:-~r do illustr<ldo Pauia Suuz:1, se
gundo se vê de sU<lS palaYras em resposta ao 
:Marqucz de Par;má em 1.81:5, no senmio, quando 
este lhe attribuia magnn ]Jars nos acontecimentos 
de 1834. Dizia elle: • cu pcnsaYa, c <linda penso, 
que a lei que [las.sa nas duas cttmaras, 6 a mesma 
reforma que se pretende e não autorizaçüo p<u·a 
reforma; que es~a lei então é que deve passnr 
pelo exame de uma camaru, para est3 como inter
prete immediata da nação dar-il1e 011 negar-H1e 
seu assenso. • · 

O nobre depu~aclo por Pernambuco, ao encetar 
esta discussi:o, procurou fazer )lllW rczenha dos 

e marinha 

. :s \_ • 
Quanto á repartição da ju:stiça, S. Ex. só viu 

ataques á magistratura, commettidos pelo nobre 
ministro da justiça. Entretanto é S. Ex. um dos 
nw.is illustrados membros do actuaL gabinete 
(apoiados), uma das glorias já n5o da sua província, 
mus do paiz ; S.· J~x. não desdoura em nada o 
logar que tanto abrilhantou Nabuco de Araujo, 
de saudossissima memol'ia (Apoiados). Em um 
projecto offerecido ú consideração desta casa, S. Ex. 

• C' • .. 

tanto brilhantismo o nobre ministro da justiça, 
auxiliado por essa pleiade de lentes dos nossos 
cursos jut"idi0os, illustrados ~vlvogados e altos 
funccionarios · da magistratura, a ref01·ma dessa 
lei que Ta vares Bastos denominou o diadema da 
omn1potencia morwrchica, a· lei de 22 de Agosto 
de iStiO. 

Quanto ii rcparligão do Imperio, o nobre mi
nistro não tem descnrndo de todas aqnellas idér.s 

• • - "11 • r-
tido liberal niio rejeiL~, nem rejeitará. O ex-mi
nistro do imperio firmou o seu liberalismo com o 
decreto ele Ul de Abril. Qu:mclo o governo exige 
ara o cxcrcici i e i , ·.-

~:1 bc:r ler e escrever, abre ao mesmo tempo as 
portas á instrucção, ao ensino livre, facultando a 
todas a::; classes da sociedade ::~s l13bililaçõc::; exi
gidas pat·a o cnm primento c exerci cio de seus di
reitos. Essas iuéas, que significam a consagr:~çiTo 
do principio de liberdade de consciencia, estn ca
mnra tem visto que, com assentimento do governo, 
e lias tGm sido traduzidus en1 projectos e sujeitas á 
consideração desta casa.. 
~"'"~O nobre representante de Pernambuco, querendo 
fa.zc:r posar uma grave a.ccusar.2o sobre o nobre 
presidente do conselho, declarou que era tempo 
de, não se podendo augmentar a nossa producção, 
nii0 se podendo augmi;;ntar as fontes de renda, 
fazer d3scer a despcza. ao nível das forças tribu· 
t~rias; era preciso acabar com cs~es defi.cits con· 

(. (. :;:::, v "' • 

seu liberalismo. Em todos ellcs sü encontrou em S. Ex. apontou, como despezas compromettedoras 
sua opinião um ~~smenlido its suas id~as sustc:!l- das noss3s finanças, essas que se fazem com_a~ es· 
todas em oppos1çao, ou actos contrarws aos m- tradas de ferro do Norte, por decretos do numstc· 
teresses do paiz. rio da agricultura, sem autorização legislativa. 

Senti que o nobre representante de Pernamlmco Sem duvida~ Sr. presidente, que o acto é illegal. 
não viesse com a sua palavra autorizada enumerar O nobre presidente do conselho assumira inteifn 
o~ actos uo actual g-overno que tem conquistado ·re_sponsabilid3;de do seu acto_, mas confessou que 
pai':• cslo a sYmpathin e o respeito nacional. Em fo1 levado a. Isso pela pressa.o em que ~e 3:cllava 
cnlln nmo das 'repartições dos diversos ministerios dessas ca.lamida_des que ílaqellam as provmctas do 
s, Ex, enl'ontrnn ou llCSJlerilicios ou completa l Norte. ~- E.x. tmha necessidade de soccouer ess~s 
i n;1cçi1o. . pnpulaçues Oagclladas pela s3cca e pela fome, e na o 

A. 31}.-TO.l!O Y. 
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podh1, como elle di>se na camar<t Yitalicitt, mandar 
que a fomt3 sUspendesse os seus horrores, até que 
se cumpt·issem <lS prest:ripções lcg·aes. 

O nobre :1t>putado por Pernambuco foi injusto 
duns vezes, porque as estradas de ferro são as prin~ 
c.ipac~ artcr:as ue levam a vida c ~ rr • • · 

«S reg-tõc·:-: por que passam, desenvol ycndo a in
dustria no seu tríplice <1specto-fal.iril. a~ricola e 
commercial. Quanto a legalidade do neto do nobre 
1. 2· ' _ , - 11 ·u urou ar
red<tl-a ; e essas despezas não podem compromeLter 
as íln:m({as do paiz, porque são despezas conside
ralla~ reprt::ductiV<IS, são despczas rrue para o futuro 
servirão de gnrantia de prom pto soccorro a essas 
popuh1rõe~ periodicamente liag-elladas pela sêcca. 

Si se considerar a conveniencia das despczas, 
ou ns v:mtagens que podem produzir :.1s estradas 
decretada;:, estas nüo soffrem censur:.1, visto como 
uma ddla~, a estrada de Baturité, que foi ene:nn-
Jncb Pl (1" " • ·: 

. })Ondente a um lucro maior de 7 •;,, do capital. 
:E;ra uma idéa, u encampa~ão da estrada ele 

ferro do Baturilé, anterior ú situaçiio liberal. 
.:. - "' . · ::. r rsarros na camara vitalícia 
têm defencHdo o acto do honrado ministro da 
r.gricnltura. 

~ . 
gião fertil, produ~·tora \.b café, algodão c canna. 

A serra de Ibiapaba, que e! la margeia em grande 
parte, é considerada fertiiissima ; essn estrad:;a per
corrr. uma região como essa, que contém abun
dantissimas minas de soda, que não seriam explo
radas desde que não tivessem esse facil transporte, 
não se mencionando as minas auríferas de Jurê, 
aue tnmbem ahi existem. 
• A estraua de Paulo Affonso, para a qual tem-se 
-roltado os mais ardentes censores do rr " • 

per e1tamente JUSttficaYel; seu dispeudio é insi
!!"niflc<mte: e além disso é Paulo Affonso uma das 
fartas _que deve dar sahi~a nos productos desse 

.. • t. o.; • 

Port::nto, Sr. presidente, injustas foram as ct>n
wras .:m >elação a essas despezas orclenndns pelo 
Sr. presidente do conselho. . 

O me:-:. nobre collega e amigo exclamou dinnte 
da polit!ca do governo: O que se púde esperar de 
um go-rerno que, ao assumir o poder, a sua pri
meira declaração foi de não _J)retendcr adiantar 
um passo á emancipação ? ·· 

Sr. presidente. a declaração do nobre presidente 
do conselho·· não significa na verdade que o par
tido liberal desconheca a evoluclio necessaria da 
idéa da emancipação: "não exprinie os sentimentos 
do partido em relação a essa, como já se disse, 
exager<l!;ãO sacrileg·:.~ do direito de propriedade, 
mas teve por fim desfazer uma nuvem, teve por 
fim restabelecer a verdade, npagar, póde-se dizer, 

. ~ ~ s 
:Jdnrsarios no intuito de indispOr a importante 
classe da lavoura contra a situaçuo nascente; c o 
nobre deputado deve reconhecer que nestes re
cursos s5o ferleis os nossos adversarios. 

Em politica, não é sómente, como disse S. Ex., 
o unico fim do governo a eleição directa. Pelo 
orgão do nobre presidente do conselho, desde 
logo ná 2-" discussão da reforma constitucional 
S. Ex. nos declarou que, logo após, promoveria 
essa reforma que hoje constitue uma aspiracão 
nacional, essa reforma para a qual têm pugnádo 
todos os partidos, todos os governos, a descentra~ 

lisação ou reorganização das administrações lo
caes. 

A desccntralisn:;:ío, Sr. presidente, já n5o é umü 
qucst:io administrativa sómente: é o fundamento, 
é a condiçüo necessaria para uma reforma poli-

: . . . , . 
.. , L • 

brnzileiro, que tão cedo foi arrebatado l)ela morte. 
Diz essa lJrilhnnte intelligencia que .;em a des

cenlrnlistiÇi:io o governo estará sem re arm d. 
o os os mstrumentos de compressão, dispõe, como 

tutot· da prodncia e do municipio. Diz elle : . 
• Votai uma lei eleitoral aperfeiçoada, supprimi 

o recrutamento, a guarda naeional, a policia r.les
potica, restabelecei a independencia da magistra
tura, restam·ai as bases do codigo do processo, 
tornai o senado temporario; dispensai o conselho 
de Estado .. corrigi ou aboli b poder moderador, 
muito tereis feito, muilissime, pela liberdade do 
po'ro e pela llonra de nossa pa tria; mas não tereis 

• c.. • .. • ... • L , :L u eo e 
quasi todos os povos modernos: limitar o poder 
executiyo centrttl ás altas fancções sómente. 

Deixai-lhe o exer i i · ·· · -
eixui a capital concentr;Ir os negocios locaes, 

consenti que possa estender-se por toda . parte o 
braço gigantesco do Estado, tutor do município e 

: ·, , · · , res que as eis 
novas sejam, dominar a nação e tudo perveter, o 
governo, o poder executivo .• 

Portanto, Sr. presidente, a reformn das admi
nistrações locaes é de alta necessidade, justa
mente quando se trata de legislar por fórma a se 
conhecer o verdadeiro voto da nação. 

Sem ella jamais poderá o paiz manifestar-se ; e 
essa foi a intenção da geração de 1831 decretando 
o acto õl.ddicional ; constituir um poder legislativo 

.. • • • • "" 7 • 

um governo descentralisado de maneira que 
podessem se desenvolver toclos os elementos de 
vida no seio das provincias, e das munici ali-

a ~- . 
Diversas di:fficuldades surgiram nos primeiros 

tempos do . execução desta importante lei, que 
honra a geracão de 183~. 

Taxou-se i reforma de precipitada, quando a 
verdade historica é que o acto acldicional nasceu 
ela constituiçcTo re{onnctda, publicada já em 1.832 
em Pouso-Alegre. 

Logo em i836, a reacção conservadora de posse 
do poder premeditou e levou avante este attenta
do, que se traduziu na lei de 1.2 de 1Iaio de i8~0. 

Dahi em diante. uma a uma, foram sendo con
testadas todas as attrihuições do poder legislativo 
proYincial. Todos os governos dahi em diante não 
cessaram de descarregar golpes contra a autono
mia nascente das províncias; nessa obra demoli-
dora foram tod ell a ·· · 
conselho ue Eslauo, tão inconstitucionalmenteres
tabelecido em :l8M. As altribuiçues das assembléas 
provinciaes u111as foram completamente mutiladas, 
e as que escaparam nüo ficaram depois disto illc
sas. A reacção conservadora desenvolveu-se e por 
tal fórma que, delegados do gabinete :1.6 de Julho 
chegaram a suspenâer leis já em execução. O S~. 
Visconde do Uruguay, um dos seus chefes, dos mats. 
distinctos, se levantou contra ella, como se vê em 
sua obra- Estudos sobre a administracão das pro
víncias. Assim, S. Ex. reconhece conio exclusivas 
attribuições das assembléas muitas daquellas que 
foram contestadas pelos governos anteriores e pelas 
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diversas consultas do conselho d~ Estado. Assim 
e que S. Ex. reconheceu como competindo exclu
sivamente ás assembléas provinciaes legislarem 
sobre divisão civil, judiciaria e ecclesiasti.ca. En~ 
tt'etanto, ainda hoje a commissão de orçamento, no 
parecer que se discute no senado, offereceu addi-
· , . i ui o e em 11raçares a 1vrea trr utçao. 

propondo que as comarcas de ora em dinnte crendas 
n_ã~ sejam providas de fu~ccionario~ de ordem 

O" •• • 

fundos para a respectiva despeza, alvitres já lem
brados em 1859 e 1861 pelo senado mesmo. 

S. Ex. confessa ser da competencia das as
sembléas pm·mitti1· aos seus e.~tabelacimentos lit
terarios e scientificos con{eri1·em o [JI"áo de ba
charel, attribuição contestada pela consulla de ti 
de Novembro de 1.8~3 ; lançar nos r·egulamentos 
sobre instrucciio JJUbtica penas contra as contra
'Vent:ões, embÓr·a niio prevenidas fossem pelo cocligo 
ctiminal ; o que foi contestado ela consulta do 
conse. o ue 'sta o e ' ~ e] arço de 18GO; legislar 
sobte aposentadorias e 1·e{m·mas de emp1·egados pro
vinciaes, l)uer por medida ge1·al, quer po1· meclidct 

. ' .... . '1- ;"' .... - .. "" . 

de Setembro de 1843, 30 de Agosto de 18'::(!, e 8 
de Junho de 1861; concede1· Jwnsões po1· serviços 
feitos â Ji"ovincia assim como o overno concede 
por servicos feitos ao Estado, attribuiç~o que tam
bem foi ·contestada _pela consulta de i5 de No
vemllro de 1852 ; estabelecer o processo na deae
tação da suspensão e demissão dos magistmdos, 
questão não resolvida pelo conselho de Estado em 
:1.8 de Juullo de i81G e affecta ao poder legisla ti v o. 

Já v e V. Ex., Sr. presidente, até que ponto 
chegou a reacção conservadora contra o acto ~td-
dicional. · 

O Sr. Visconde de Uruguay levantou-se cont!·a 
l' ' ' .~ã 

todos os ·poderes no governo geraL 
A necessidade, portanto, de urna 

administra _- ; · >: • r •· 
os modos p~1ra se obter o seu completo desenvol
vimento; cumpre ao partido liberal promover todos 
os elementos de vida para as administracões pro
vincial c municipal e foruecel'·lhes os meios ele 
acção precisos para seu progresso e desenvolvi
mento. 

.Ta em 1857 o Sr. :Marquez de S. Vicente, em 
sua obra sobre «direito publico brazileiro•, lem
brou a necessidnde da creação de conselhos de 
presidencia, como um concurso de luzes e infor
mações que habilitasse os presidentes de rrovin
cias a bem administrarem. 

Lembrou a conveniencia da creação de agen
tes administrativos, que em certas localidades 
representassem a vontade do poder. Segundo a 
doutrina pregada pelo partido liberal, estns me-
didas com r m . · · · · 
da circumscripção que se procura libertar. A 
ereaçiTo ele agentes administrativos e de conselhos. 
de· presidentes são verdadeiras inconstitucionali
dades, desde que elles têm de exercer attrihuiçües 
que dizem respeito a negocies de natureza pura
mente loca!, que estão a cnrgo de empregados 
creados pelas assembléas provinciaes. 

Em sua obra sobre •direito administrativo•, o 
illustré Visconde de Uruguay desenvolveu a id6a 
do Sr. Pimenta Buen0, lembrou a creação de:!tas 
autoridades, conselhos de presidentes e agentes 
administrativos dest~s autoridades-conselhos de 

presidencia e ágentes administrativos-, dando 
aos conselhos de presldencias a attribuição de 
conhecere julgar os negocios contencioso3 que-se 
levantam nas províncias em i." in~tancia. 

Em 1859, nesta camara, um distincto r~preseu
tante da Bahia, ·11o ·e o-Ioria do artido li h 1 n 
camnra VItaltch1, o Sr. Sarniva, offereceu um pro
.i ecto sobre as seguintes bases, procurando descen
tra!isar os serviços que hoje se acham a· cargo dG 
r:;,. ,. o . : . . ~ . ,. - Ci 

presidentes de província para nomearem empre
gados g-cracs de certa ordem ; reforma das repar
tições centracs, dando-lhes ma!s autonomia e 
mais reSiiOnsabilidnde e faculta"\).do ao governo 
melhorar as vantngens pecunbrias rios primeiros 
funccionarios das províncias, presidLm !es o se
t:.retarios. 

S. Ex:., defendendo o seu projecto, sustentou 
CfLle, procurando dcsccntralisae esses serviços, não 
com romettia a unidade de vistas do rr 

sua unidade de acção, visto como r.o presidente, 
delegado immudiato do g-oí·erno, elle dav;~ a attri
h uigão de nomear e demitLir aquelles funccio-.... ,.., . - . . . 

.1. i . .. 

r;oufiança, pelas informações que o governo re
CBb.e de seus delegados. Si a elles compete conhe- .. 
cer uaes derem saro )f f .·, · · a - · 
formações tem Yalor p:1ra essas nomeações, de,'e-se 
seguir uma politica mnis generosa con1lando-lhes 
essa uttribuiçiio. Além disso, a acção do presidente 
de proviucia se confunde com a acçüo do governo 
central em seus e.ffcitos polilicos e em sua in
ll uencia sobre a marcha c descnvol vimeu~o do es
pírito publico. 

S. Ex:., clefo11dendo o seu projecto, não advo
gam a desc0ntralisaçiio governamen~al. Contra 
c~sa c_entralisaçU:o não se ergue sem duvida o par-

Segundo a divisão estabelecida pelo distin~to 
e~criptor da Dmrwcracic: na Ame1·ica, a centralisa-

I. o l .I .. J f . l 

forte e prcponrlerante, que distlõe das fort;as disse
HI!nadas pêla superficie do paiz ; a centrttlisação 
udministrativa, qLiandoo poder central, e~ vez de 
confiar ás proviucias ou aos municípios o conhe
cimento dos negocios que affectam-lhes peculiar
mente. substitue a autoridade local e eh~ma a si o 
con!leéimcnto de ne,;ocios, que só intéressani ás
locul idades. 

Contra esta é que se ergue o partido liberal; poi~' 
que, si a centralis~ção administrativa póde concor
·rcr para a gloria de um homem, jámais poderá 
promover :i prosperidade duradoura d.e m;n povo. 

.E quando, Sr. presidente, acontece concorrerem 
ao mesmo tempo, em um mesmo estado, a centra~ 
lis<lr.ã.o administrativa e a centrnlisaç~o governa
meJÍtal. nasce como conse uencia necessaria uma 
terceira cspecic, que se denomina-- centralisaçiio 
moral. 

Quando se crca uma cnpital como fóco de luz 
unico. o ponto donde diniann :t luz por toda a 
circuÚlferencia constitue-se o uni co ponto de mo
viz:nento, de vida, a c::~heça pensante. EnWo a 
classe dos ricos procura esse ponto em busca dos 
prazere-s ; a clr.sse dos intell ige~!_es de um theatro 
mnis 'l:lsto para as suas amb1çoes; a classe dos 
operarias em busca de salnrios mais elevados ; dá
se então o que ch::~mava Lamenais «a apoplexia 
no centro e a pal'alysia_ nas extremidades. •. 
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No intuito de evitar essi'l conscqncncin, têm todo;; 
os partidos procurado sustentar n neccssi<bdc da 
desccntra lisn(~:ío, org-an iz:1ndo. por uma flirma li. 
beral, ns admini~trnções pro,rinci:il e geral. Nesta 
camarajii se discutiu c foi :~pprovndo um projeclo, 
offcrccido pelo ministro do Jmperio em 1860, que 
c n in 1a n:s i< éas 11 1 .~ r pre :m c a a 1ia 
o Sr. S:~raiv:1; ndmittia, porém, mesmo contr:r a 
opinião· do pat·tido liberal, n creaç:iu de conselhos . . .· .. - ,,... . 
de materia contcneiosa em 1. 3 inst::mcia, c a crca
ção dos ngcntes administrativos. 

Nesse projccto estabeleciam-se trcs categ-orins, 
em que fii'avam cl<lSsifiend~s as diversas provín
cias do Imperio. Era um cnsnio pnra a crc:1~ão de 
uma c:n·rcira administrativa, necessidade reco
nhecida por muitos membros de nmbos os par
tido3. 

Este projccto foi rejeitado no senado. 
• v ' o 

.-ernos, jir não os partidos, na tribuna e na im-
prensa, têm reclamado a reorganiwção das admi
nistracõe:s loc~es nós odemos encontrar nas di-
versas peças com que a Corõn tem aberto. o parln
mento !Jrazileiro. Desde 1859 até 1.869, nes~c 
decennio em. que ~oncorreu o m~smo numero de 

' - . 
no poder, nó;; vemos que dez vezes a Corôa 
f~z sentir a necessidade desta reforma c a 
rt:clnmou da r1sscmbléa g-etal. De 1859 até :1.86:3 
o nartido conservador incluiu na f:llla do throno a 
urgente necessidade de :;e promover semclhanln 
idéa; de 186~ em diante, o partido libaral incluiu 
esta mesma reforma no seu programma : sómenle 
r:ão a incluiu nessa quadrn em que o paiz tinha 
nece~sidade de fazer calar todas as suas idéas poli-
. ' .. . ":::.. .:::a .. ;"' • • _. .. 

da o_r:~nnizaçiio das odministraçõcs provincial e 
InUIJICIJWJ.» 

Ern 1868: • A instituição municipal exi"e uma 
reformn bnsemla vos dictames rla experiencia .• 
• Ern 18~!): • Um_a nov~ organização municipal 
e neccssrdatle murto .~enL1tla que ur"e attcndcr .• 

~ no entretanto em i 7 aiw n não ü uma rea
lidade a rcorganiza~:io das admil}istrnções Iocar;s ; 
mas a palavra do nobre presidente do conselho . ~ . . . '. 

(..o ... (. ... l. • o 
não têm produzido louas ·:Js vantagens e beneficios vtços de natureza gernl; todus clla:: concorrem 
(!UC delias se deviam esperar.~ pnra a communhiio n::~chmal, c nem podem deixar 

Em 1860 : •dnr aos presidentes e secreta rios de de fazel-o ; mas cumpre que o governo deixe-lhes 
província ma L:; estabcliclade ; crenndo ao mesmo margem sufficiente para que possam curar de 
tempo a carreira administrativa, ampliando as seus interesses peculinres. 
::ttribuições dos presidentes, é uma das necessida- :Muitos serviços a cargo dos co.fres provinciaes 
des que cumpre de prompto nttend~r.. bem podiam ser satisfeitos com nux.iliô do goYerno 

Em 1861: • :Jielhorar o svstema administrativo geral (Apoiados). 
da.s provineias e a posiçi.iÕ de seus primeiros M.sim~ por exemplo, a instruc~ão publica e a 
funccionarios é uma _necessidade, cuja satisfa(:ão policia despendem em muitas provincias mais da 
se torna cada vez mn1s urgente.. metade de suas rendas (A.poi~dos). ; 

Em 1862: • A necessidade de melhorar o svs- • W assim que no Pará, em :Minas, no Rio-Grande 
tema adroini~trativo das províncias e a posição· de do Sul. e em Pernambuco e Bahia as despezas com 
seus primeiros funccionarios é assumpto digno estes serviços absorvem quasi que a metade da 
de vossa esclarecida attencão. • somma arrecadada (lê): 

• ~ãa posso deixar de lembrar que é necessario 
· rr~-i -··' 

Em 185:3: • X:io deixarei de reclamar de vo~so 
zdo pr:Ia cau;;a publica que vos occupeis da Jegis
Jaçã(J rel~ttiva ~s administrações provincial e mu-
nicipal. • .-

Em 186i: • ~ão é menos urgente que vos occu
peis da melhor organização das administrações 
provincial e municipal. • 

Em 1861, (2.• sessão) : • E' indispensaver orga
nizat:' d~ modo C?~v~niente a administração das 
pronncJas e mumctpJOs. • 

Em 1865: • Invocanào o vosso amor pelo bem 
publico, estou certo de que euidnreis com esmero 

Exercicio de_ fSiii-!876. 

Provincins Receita realizad:l Despeza calculad:l 
Pará 1.681:570;5 527:600;$ 

Pernamhueo 2.42ii:i09;5 :1...192:000;) 
Bahia 2.236:760;5 :1.03i:60M 

R. G. do Sul 1.621:198;5 756:960;$ 
~Iinas-Gcraes 2.222:880~ . 1.:1.32:700;5 

O Sn. Atl\IEIDA Cou"To:-0 mesmo suceedeu com 
as outras províncias (Apoiados). 

O Sn. Eusn.Qt:IO :-E' verdade. 
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UM Sn_. D~PUTADO:- Isto é uma prova do quanto 
as provmcws fazem em promover a instruc6io 
publica. · 

O Sr.. EusnQUIO :- A divisão é, portanto, ur
. gente e ~e~~ss~ria J)ara a vida das provinci_as; 

S~. Visconde de Urugun~, (]U(l dec1nra imprcscin
divcl o exame nas repart1cões publicas sem o gue 
nn d:1 ódc-se adianta r. • ' 

mão· fÔ; cn~ontrada envolvendo-se em negocias 
locacs. 
_ Viyien c::crcve.u estas celebres {Jnlnvras em rela

çao a Françn, paiZ essencialmente c!lntraliwdor: 
• Consequencins extremamente funestas tem-lhe 
11carrctado u centralisar;1io administrativ::~. Col
Jocou ella o gúvcrno sob o peso d'uma solidaric
dude que não tem sido estranha ás arritar:ões 
política::: destes ultimüs tempos. o • 

• Xada fnzcnuo or assim r·. n nici Ji 
ou no dep:1 rtarncnto, senüo pnrordem ou ém nome 
do go:•crno, achou-se este cnvclvido em todos os 
negoct_os, e, por uma conscquencia ncccssaria, 
• ,1 ~ J I • i , , S 

as delong:1s expcrimcntadus, todos os nccidentcs 
supcf'rcnJcntes. • 

i\Ias, Sr. lJresiuente, prr~tendcndo o governo uma 
~eforrna de tão grande importancia, cumpre, como 
e d_c ~sperar, que u faça respeitando intcirnmente 
as Jde~1s s~stentadas pelo partido, rejeitando todas 
e.st:~s .med1dus lembradas pelos nossos ~dvcrsaríos 
que tem por fim augmentar a classe dos depen
dentes do poder central, a classe dos funccionarios 
que ~onstit~Ie um ~ai.z... official_e que embaraça a 
mamfestaç~o da opm1ao publ~ca ( A.poiados). 

A .n~cess1dade .d~ um !emedto prompto con.tra 
o~ VJEIOS d~ udmrmstr~çao e os effeitos da centra
llsuçao esta reconhecida por ambo3 os partidos. 

Cumpre ao partido liberal providenciar de ma
neira a felicitar o paiz. .. . - - -- -

. N~ssos adver~,:ios querem os presid~ntes de pro
nncia. cercados de um cons(lho nomeado pelo Im-
perador. ···-

Eiles ql!-erem as assembléas .IJrovindues con
forme a le1 de 18~0, el}es querem as municipali
dades com os agentes administrati>os de lirre 
nomeaeão do goíerno ; nós queremos, já que não 
é geralmente aceita a idéa dos presidentes elecli
>os, não obstante os al\itres lembrados em 
iS:32, :1.83~ e 1835, para serem apresentados em 
lista tríplice á Corôa ou pelas camaras munici
paes, ou pelas as~embléas provinciaes ou pelos 

proprios eleitores, ao menos que se garanta um 
prazo certo, afim de que os presidentes possam 
conhecer as necessidades das províncias; qne não 
se cçntin~e com o systema, ~té hoje executado, de 
pres1dencws ephcmeras, que nem ao menos cherram 
a ter conhectmento das localidades mais distantes 

as provmc1as. 
N_ó~ quere~os as assem~léas provinciaes do acto 

addtctonal _hvres das pews da lei de :18~0. Si 
rr • rr • 
o ' o no :reto addicional, á assembléa geral cumpre es-

clarecei-os. 
~ós queremos as munic:palidudes com vida pro

prw, com seu conselho executivo capaz de pro
mover os seus melhoramentos, e p:m o que cumpre 
ceder-lhes uma parte dus rendas que não podem 
deixar de ser municipaes. 

Estas ~ntidades que se denominam • municipali
dudes• sao grupos naturaes que se formam no seio 
de todos os estados membros de uma mesma fa-
n11lin, presos por laços muito estreitos, teu o re
lações e interesses communs , interesses que 
cumpre ser reconhecidos c respeitados pelo Es-. . 

A comm_unu, assim como a f~mili~,. diz Royer 
Coll:~rt; ex1ste untes do Estado, a let poltltca encon
tra-::~ não a crêa seus interesses suas neccssidnde~ 
devem ser resolvidos pelos proprios interessados. 

E' um fncto confirmado pela historia : que todos 
os povos livres têm feito dn municipalidade a es
cola da liberdade, c attribuem á vida municipal a 
sua força c o seu progresso. 

E' .o q~c s~ dá em rcl:Jç:io aos Estados-Unidos, á 
BelgJCa,a Smssa. 

A municipalidade cxist~. existin sempre, desde 
os mais antigos tempos. Brilhou justnmentc na 
époea da idade média. Foi por meio de unHl nm-

• • • ,I ' l • " 

Roma, e quando este pareein abranger todo o occi
dente c grande parte do oriente, desprendiam-se 

· · r • · 1 a J r en 
rcpuhlicas constituídas parn a indcpcntlenei:1. Teve 
lognr entiio a crc110iio de um governo concen
trado que, por uma ndministr;lf~iio especial, admi
nistração dcspoticu, conseguiu ·estaliclcccr um go
verno c:~p:Jz de conter os grnndcs elementos do 
antigo imperio reuniuo. 

Foi no período de Augusto ah~ Dcocleciuno que 
se formo11 umu rede de funccionaríos, perfeita
mente distribuídos, perfeitamente ligudos entre 
si, tendo por fim fazer pnssar pura a sociedade a 
vontade do poder, e para o poder os impostos e as 
forças da societlade. 

Admirou-se e admira-se como essas pequenas 
republicas de que se compoz o imperio romano 
aceitaram tlio facilmente a ídéa do poder absoluto. 

E' preciso reconhecer bastante imperiosu a ne
cessidade ue forçava a ter reunidos os diversos 
e ementas o antigo 1mpeno. _, 

Chegcrn, porém, um momento em que a ruina 
se tornou inevituvel. · 

As provincias já não se defendiam, os barbaros 
invadiam-as por todos os lados; c, quando os 
Cesares de então dirigiam-se ao prefeito das Gallias 
scientificando-o de que haviam decretado uma 
especie de governo representativo, cujo parlamento 
de>era se reunir em Arles; os representantes das 
diversas provincias das Gallias recusaram o bene
ficio. O espírito municipal já então prevalecia 
por toda parte. 
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Nin~uem quiz mandar representantes a Arles, 
o Imperio cahiu, e sobrenadou sómente o espírito 
municipal. 

Diz Guizot: Não foi só a institui!{ão municiJlal 
que se salvou, sal>ou-se tambem a idéa da ma
gestade, do poder absoluto; foram os dous ele-
men os a crn rsaç:.~o romana ega os a uropa 
moderna l De um lado o espirito municipal com os 
s~us costu_mes, com os seus usos, o J?rin~pio . d_e 

' , o • . 
commum, a idéa do poder abseluto, a idêa da ma-
gestnde, o principio de ordem e de servidão. 

Estes dons princípios desenvolveram-se, cada 
um por sua yez, duranfc ::~. idade média at~ attin
girem ao seu maior auge. 

As com munas, ricas por sua industria, poderosas 
por suas franquez:1s, chegaram a sustentar guerra, 
e guerra de extermínio, contra o feudalismo ; e 
nessa luta, alimentada pela propria realezu, a com
muna sahiu trium hante. Mas lon-o os reis inte-
ressados na unidade do poder, voltaram contra 
ellas as suasarmas, e coube a Luiz XIV desfechar 
o ulti_mo golpe sobre as franquezas municipaes. 

escriptor, é a mais sahiti, a mais bem meditada que 
a~Franca deve ã constituinte. A communu desen
YÔlvendo-se. encontrou protecção que estendeu-se 
a ponto de absorver-lhe a sua independencia. Foi 
quando Napoleão, ambicionuJ?-dO a unid~de do 
grande imperio, acabou com a mdepend~nc~u nm: 
nicipal por um. dec_reto de :1813, CJ'll:e adJu~r~ava u 
caixa de nmortrzacao os bens de raiz mumc1paes. 
Deu á eonununa, "é verdade, em compensação, o 

ue ? Fundos puh1icos com um redito tJ.té cobrir 
u importancia os ·ens ce 1 os. :;o o governo e 
Julho restabeleceu a instituição municipul electiva, 
mas c::~hiu logo de~~e que a constituição d~ :1852 

' ~ . 
proprio seio da commuua, o pudesse ser fóra dellu. 
Si pela lei de i2 de Março de 1.83:1 o mai?·e era o 
representante do poyo pel_a eJe~ção,e d~_poder J?ela 
escolha. segundo a constrtmçuo de :1.8a.:l, era Sim
plesmente 1:epresentunte do poder, a c1uem com: 
petia orgamzur o orçamento que a communa so 
tinha de approvur. 

Na Belgica, porém, na Inglaterra_, n~s ~~tados
Unidos, na ~uissa descnvolve-.se a m~tltruç~o ~u
nicipal. A ler belga nasc~u, pode_-se dtz~r, m~ei!a 
da lei de D<:lzembro de i189. Ah1 se lhe,peruuttra, 
na orbita traçnda á entidade communu os dons 
elementos de liberdade, u iniciutiva a a responsu
bilidade, sem o que é impossivel prosperarem as 
municipulidades. _ 

Entre nós u lei que rege este assu~1pto é _de Ou-

causa do at;uzo de muitas de nossãs municipali~ 
dudes visto como a uniformidade que matou a 
instituir-ão dos juizes de paz do codigo do pro
cesso, tem em.baruçado os nob!~S intuitos da lei de 
:1.828, quanto as camaras mumc1paes. 

Não se podem igualar os muncipies de uma 
província central aos das vastas e populosas cida
des das províncias marítimas. 

A geração~ de !83~ teve em vista descentralizar 
completumente este serviço, deixando a cargo dus 
assembléas provinciues legislar para cnda um dos 
municípios, conforme a sua posição, o seu desen-

Yolvimento, a sua prosperidade e a sua população, 
concedendo-lhes cartas que podessem ser mais ou 
menos ampliadas, segundo o seu desenvolvimento. 
Tanto era este o pensamento da lei de !83~, que 
logo _npós muitas provincias votaram as leis de-. 
nommadas dos re eitos encarren-ados de ex • · 
as p~sturas muuicipaes e representar sobre as ne
cessrdades dos municípios. Entretanto a lei de 
1.8õ,O, não espera.ndo. que, com a coopernção do 

dudes do neto addicional, veiu mutilur completa· 
mente attribuições tão imporwntes. 

O illustrudo Visconde do Uruguay incessante· 
mente lembra que e: acto addicionul, descentra
lisando o que era puramente provinci::~l, centru
lisou o que era municipal, dando o poder ás us
sembléas provinciaes. Entretunto, nós lu1vemos 
de recordur, por honra mesmo desse nosso adver
surio, que o Sr. conselheiro Paulino Soares de . . . . ,... . ":"" . 

Paulino, quando ministro do imperi; em f869, 
abunda n:.~s mesmas idéas, isto é, que no pensa
raento descentralisador do acto uddicional está vir
tualmente contido o pensamento de alargar· ns attri
buições das municipnlidades. Cumpre,portnnto,re
conllecer a competencia das caman1s municipaes 
para regular os diYersos seryiços locaes ; a 
udministração de seus bens e rendas, applicação 
destas em serviço de qualquer natureza e impor· 
tancia · crear fontes de renda e ·t · c: 
legislar sobre economia e policia municipul, esta
lecendo os respectivos regulamentos; contruhit• em
prcstimos seguncto lei anteriormente estabelecida, 

... ·\ - :s • ia~ e 
lei que reja a materia,e óutros serviços que podenl 
ser cnumerndos entre suas altrilmições. Eu tendem 
uns que elevem ninclaser divididas as func~ües de
libCI'<Itivas das executivas, ou pela nomearão de 
agentes administrativos ... ou dividindo o canse
I h o em commis:::ücs encarregad:ts de executar as 
deliberncões tomadas em commum. , 

Este é·o systema adoptado geralmente nos Es
tudos-Unidos, uquelle é o systema francez centra
lizador. 

Um projecto, porém, offerecido á considerução 
desta cusa em 1869 resolve de um modo sutis
factorio a questão, fazendo regedor da parochia o 
vereador eleito por ella. 

Eis como deseja o partido liberal a organização 
das administrações locacs. 

• :>. ' • :s, l • 1 . i ' ã [ . " i i, 
visto a hora adiantada em que nos achamos e desde 
que na reforma que o governo tem em vista tru
duzir em lei, eu vejo que tornar-se-ha umu rea
lidade a aspiração, que já não é de um partido, 
mas nacional. 

Espero que o governo procedendo á organi
zação das administrações locacs llles dê forç::~ e 
meios de acção pura que ellas possam desenvol
ver-se, visto como si as leis, como diz Tocque
ville, não servem para reanimar crenças extinctas, 
servem M menos para interessur os homens nos 
negocivs do seu paiz; e sl os melhores governos 
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são aquclles que habilitam os homens a gover- Aeta do dia ~ de Outubro de 1.§.,.-9. 
narem-se por si, não póde o partido liberal pro-
curar reorganizar as administrações, por fúrma que l'lillSIDExcrA no sn. VJSCONDE DE PRADOs. 

não interesse todos os cidadãos na compartici
pação dos negocias publicas. 

Sr. residente sinto-me convencido de ue 
cumpri. um dever; não obstante peço descuLpa 
:por ter cansado a attenção dos nobres collegas, que 
tão _generos~ment~ permaneceram uté 11gora neste 

O Srr. BuAnQUE DE l\fACE:DO: -Revelou estudos 
muito interessantes sobre todas essas questões. 

O SR. CEsARro Atvm:-Estreou brilhantemente 
(Apoiados). 

Vozes :-l\Iuito bem! ~Iuito bem! · 

(O o1•ador é felicitado pot toclos os Srs. depu-tados 
Jlresentes.) · 

A uiscuss~o fica adiada. 
\. . 

O Sr. PllEslDENTE dá a seguinte ordem do dia 2 

La parte (até as 2 horas). 

1..a discussão do projecto que concede licença ao 
desembargador da relação do l\Iaranhão Antonio 
Francisco de Salles. 

Discussão da interpellação do Sr. Manoel Pedro. 
Continuação da2.n discussão do projecto sobre a 

sccularisação dos cemiterios. 
2." discussão do projecto sobre a exploração do 

valle do Xingú. 
ontmuaçao a .a lSC sa · 

S?brc posturas da Illm. camura municipal. 
:t.n dita do de n. 302 sobre a matricula do estu-

ante ar os a ace. 
i." dita do projecto n. 298 A sobre a comarca 

de Oeirus. 
La dita do projecto n. 299 ~obre _remissão ~e 

juros ao tenente coronel Ignac10 LUiz de AraUJO 
Costa. 

2.a dita do de n. 8 deste anno sobre o privilegio 
de integridade dos estabelecimentos agrícolas e 
fabris. 

2. a dita do de n. 210 sobre a pretenção do te
nente Raymundo Rodrigues de Oliveira. 

2.a dita do projecton.56sobre darunoesinistro. 
L a dita do projecto n. 255 A sobre o monte-pio 

para · os empregados da estrada de ferro D. 

2.a dita do projecto que concede privilegio a J. 
Brunton. 

2. 3 parte (ás 2 horas ou antes). 

Continuac~o da 2.n discussão do orçamento do 
ministerio do Imperio. 

Levantou-se a sessão ás ~ i/2 horas. 

EXPEDIBN'TE • 

Officío do ministcrio do Imperio, 4e 30 de S~
tembro ultimo, remettendo_ um o~c1_0 do pres,:
dente do Par~ sobre tres le1s provmCiaes q!le. n:10 
foram sancc10nadas, das quaes remette copm.~ 

comm1ssao e assem eas pro i · . . . 
Requerimento de Christiano Alberto VIanna Ritt, 

pedindo ser admittido a exame das matarias do 4:.0 

anno em qualquer daJ fncul_dades d~ direit~ do 
Imperio.-A' commissao de mstrueçao pubhea. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem dodia3 amesma 
do dia 2, accrescen.do~ em. primeiro Iogar,. a vo
tação do parecer relativo .ás eleições ~e ~Ienty, l!a 
provincia do Rio de Jan. e1ro, sendo a mterpellaçao 
ao Sr. Manoel Pedro ao Sr. l,)residente do conselho 
á i hora da tarde . 

.A:FI:A?.:/'I:AAI' 
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Aet.a do dia 3 de Outnbro de 1.8,..9. 

PRESIDEKCIA. DO SR. VISCONDE DE PitADOS. 

. , ~(, 

Alvim, Burilo Homem de Mello, :Martim Francisco, 
Abreu e Silva, João Brigido, Rodrigues Junior, Vi-
riato de Medeiros Saldanl ·· · 
Sodré, Buarque de Macedo, Azambuja Meirelles, 
Costa Ribeiro, Horta de Araujo, Ignacio Martins, 
Andrade Pinto~ Sinval, Almeida Couto, Freitas, 
Souza Andrade, l\Iello Franco, José Caetano, Mo
reira Brandão, Carlos Affonso, Barão de Villa 
Bella, Danin, lluy B:u:boza, Sergio de Castro, Ole
·gario, José ~Iarianno, José Basson, Manoel Carlos, 
Ildefonso de Araujo, Meira de Vasconcellos. Ta
vares Belfort, Luiz Felippe, :Marianno da Silva, 
Baptista Pereira e Lima Duarte. 

Francisco Sodré. 
Faltaram com participação os Srs. Almeida Bar

boza, Aureliano Magalhües, Americo, Barão da 
Estancia, Camargo, Candido de Oliveira, Espe
ridião, Frederico de Almeida, Fabio Reis, Franco 
de Almeida, Fernando Ozorio, Florencio de Abreu, 

Prisco Paraizo, llodolpho Dantas, Souto, Silveira 
1\Iartins,· Sigismundo e Silveira de Souza; e sern 
ella o~ Srs .. Ari~uste Fr~nça, ~o\lvcs de 1\raujo, 

' ... \o ' -
los, Beltr~o, · llelfort Duarte, Barros Pimentel, 
Bulcão, Bezerra de :Menezes, Costa Azevedo, Carrão, 
Couto Ma"'ulhães Diana Es lindola E ·. • 
de Mello, Frederico B.eg·o, Franklin Daria, Freitas 
Coutinho, Fran~a Carvalho, Fidelis Botclbo,Flores, 
Felicio dos Santos , Galdino , Joaquim BreYes, 
Joaquim Nabuco. LibcJ'ato Barroso, :Martinho 
Campos, Manoel Eustaquio, Macedo, :Mal heiros, 
1\'Ianoel de Magalhães, Manoel Pedro, :Mello e Alvim. 
Pompeu, Prado Pimentel, Pedro Luiz , Souza 
Lima, Soares Brandvo, Theodoreto Souto,- Theo
philo Ottonio, Theodomiro, . Joaquim Tavares 
e Zama. 

Ào meio-dia o Sn. PRE51DEXTE declara não haver 
- sessiTó por falta de numero. 

O Sn. L o SECrtETAIUO dá conta do seguinte 

EXPEDIEXTE. 

Officios: 
Do ministel'io do Imperio, de 3 do corrente, re

mettendo a _cópia do decreto pelo qual Sua Mages
tade o Imperador houve por bem prorogar nova
·mente ate ao dia i5 do corrente mez a presente 
sessão da assembléa geral legislativa.-Inteirada. 

Do mesm\l, de data de 2 do corrente,.participando 
que naquella d:~ta communicou ao presidente da 
província de Sergipe a decisão da camara dos Srs. 
deputados sobre a eleição dos supplentes de eleito
res" das parocllias do Riachão e Boqueirão, da 
mesma provincia.-Inteirada. 

Do secretario do senado, de 2 do corrente, parti
cipando que constou ao senado ter sido sanccio
nada a resolução da assembléa geral, autorizando 
o govern·o a mandar admittir o pharmaceutico 
G~briel Be~ledic.to de Campos a ~xamo de anato-,, (Y' r. • . -
culdude de medicinu desta côrte.-Inteirada. 

O Sn. PRESIDE,TE dá para ordem do dia .lli de 
Outubro: 

Apresentaçã{) de projectos~ -requerimentos e in
dicuçõcs. 

Discussão de requerimentos adiados. 

cA:A:A:P~ 

A.eta do din 4 de Outubr-o de 1.879. 

PRESIDEXCIA DO SR. VISCúl\DE DE I'Il.ADOS. 

A's onze horas da manhã, feita a chamadn 
ac 1am-se presentes os Srs. Visconde de Prados, 
Cesalio Alvim, Alves de Araujo, João Erigido, 
n.ar~o f~o:nem d~ l\Ie.Ilo, :Manoel Eu.staquio, Ole-
o Y' «. ' '"'"0 
França, Mello Franco, l\iacedo, Zama, Hibeiro de 
Menezes, lj:spindola, Marianno da Silva, Tavares 
Belfort Joa uim Serrn Soares Brandão Barão de 
Villa Bella, Souza Andrade, Sergio de Castro, 
Prado Pimentel, Martim Francisco, -Gavião Pei
xoto, Hygino Silva, Sinval, F1·eitas, José Marianno, 
Lourenço de Albuquerque, Andrade Pinto, Anto
nto de Siqueira, Saldanha Marinho e Freitas Cou
tinho. 

Compareceram depois da •chnmacla os Srs. José 
Caetano, Franco de Sá, Manoel Carlos, Moreira 
Br:mdão, Pompeu, Jeronymo Sodré, Costa Aze
vedo, Affonso Pcnna Costa Ribeiro Galdino J(Y'na-
CIO 1\fartins, Frnnklin Daria, Danin, Barros Pi
mentel, Ruy Barlwza e Frederico Rego. 

Falt:1ram com partidpução os Srs. Almeidil Bar-
Joza, -ure wno , a~a ae5, menco, arao< a s
tancia, Camargo, Cãndido de Oliveira, Esperidião, 
Freuerico de Almeida, Fabio Reis, Almeida Couto, 
Franco de Almeida, Fernando Osorio, Florencio 
de .Abreu, Prisce Paraíso, Rodolpho Dantas, Souto, 
Silveira Martins, Sigismundo e Silveira de Souza ; 
.e sem ella os Srs. Azambuja 11Ieirelles, Aragão a 
1\Iollo, AntGnio Carlos, Buarque de l\lacedo, Beltrão, 
Belfort Duarte, Bezerra Cavnlcanti, Bulcão, Ba
ptista Pereira, Bezerra de Menezes, Carlos Affonso, 
Corrêa Rabel!o, Cart·ão, Couto Magalhães, Diana, 
Epaminondas de llfello, Ferreira de Moura, Fran
cisco Sodre, Frnnça Carvalho, Fidelis 13otelho, 
Flores, Tlleodoreto Souto, Felicio dos Santos, Horta 
de .A:raujp, Ildefonso de Araujo~ Joaquim 13rcves. 
Joaquim Tavares, Joaquim Nabuco, José Basson~ 
L~oncio de Carvalho,, Lafa~ette, ~heophilo Ottoni, 

' ' ' -tinha ':;ampos, 1\lonte, ~Iarcolino 1\Ioura, Malheü:os, 
Manoel de 1\íagalhiies, Manoel Pedro, Thcodonuro, 
Meira de Vasconcellos, 1\lello e Alvim, Mol'eira de 
Barros, Pedro Luiz, Rodrigues Junior, Souza Lima, 
Soúza Carvalho e Seraphico. 

Ao meio-dia o Sr. presidente declara não haver 
sessão por falta de numero~ e dá para ordem 
do dia 6 de Outubro o mesma do dia 2 do corrente, 
sendo á i hora da tarde a discussão da inlerpel
lação do Sr. ::\Iunoel Pedro ao Sr. presidente do 
conselho. 
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RECTIFICAÇÃO. 

No discurso do Sr. deputado Freitas Coutinho 
sobre o contrato de illuminação lê-se o seguinte 

., . is, e 
que « o preço. da prpducção é que divergia. » Não 
podia dizer qne esse preço, por mim calculado, 
não tinhn base, quando affirmei e continúo a affir
mar que a base por mim escolhida é largamente 
vantajosa á companhia. . 

Em outro aparte meu, onde se diz • 200 réis 
!lagos em omo dão mais de 300 réis ao cambio de 
i9 ou 20 ) deve-se ler 250 réis c não 200, pois era 
do primeiro destes ultimas algarismos que se tra
tava 

Quanto aos calculas e outras observa~ões, que me 
são attrílmidos, reporto-me ao meu discurso pro
ferido na sessão de :l7 de Setembro, onde tudo que 

, < ' e pu tca o. a-
mara, 3 de Outubro de i879. - Buarque de li-Ia
cedo. 

A.ct:a do <Ha 6 de Outubro de 187°9. 

PRESIDEXCIA DO sn. 'YISCOXDE DE PUADOS. 

Sendo meio-dia e occnptmdo seus Jogares os 
membros d(l mesa, -o Sr. presidente declura que, 
em yista do infausto acontccimP.nto que cnlutou o 
1aiz, a maior )arte dos Srs. de lutados não com a-
receram a sessuo ; mus era de scn dever, como 
presidente, Llprescntar-sc, por isso que lwvi:t ordem 
do dia marcada para hoje; accrescimtando fJUe 

:- • • o. < • 

' ' ' menta a mot·te de um dos maiores cidadi'ios deste 
Imperio (apoiai/os gr:1·aes), e quo hoje n1io l.wvia 
scssüo, c u ot·dem do dia 11nra 7 Llo .:orrcnte era a 
mesma designada para o dia 6, tanto ua :1.." c:omo 
na 2. 11 parte. 

Sessão de .,. de Outu.b1·o de 1.~~9-

PBESIDENCfA DO SR.. YISCO:\J)E DE PRADOS. 

Smii.\!ARIO.-Passamcnto do general Osorio.-Discnrsos dos 
Srs. Al'l'es de Araujo, Cesario Alvim, Flores, 1\Iarcolino 
l\loura, Diana, Joaquim Nabuco c Zama..-ManifcsLação de 
pczar.-Appro\'a~ão. 

' I.' - < presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
Alvim, AlV'es de Araujo, Beltrão, Pompeu, l\!artim 
Francisco, 1\Iarcolino 1\Ioura, Abreu e Silva, An
drade Pinto, Viria to de l\Iedeiros, Sergio dn Castro, 
Costa Ribeiro, Manoel Eust~quio, França C:,rvalbo, 
1\fanoel Pedro, Ignacio l\Iartins, Costa Azevedo, 
Gavião Peixoto, Ildefonso de Araujo, Buleão, Al
meida Couto, Buarque de Uaceão, Flores, Rodri
gues Junior, Augusto França, Ribeiro de Menezes, 
l\facedo_, Freitas, Sinval, Espindola, Danin, Lima 
Dimrte, l\Ioreira de Barros, Freitas Coutinho, Barão 
Homem de Mello c Barito de Villa Bella. 

A. 3i.- TO:UO Y. . 

Compareceram depois da çhamada os St·s. Souza 
Andrade, Luiz Felippe, Saldanha l\Iarinl1o, Ta
vares Belfort, Joaquim Tavares, Aurcl ia no ãc 
Magalhães. José Marianno, Hygino Silva, .Azam· 
buja M(~irelles, Affonso Penna, Almeida llarlJoza, 
Lafa ette Barros Pim ntel oa •o 1 ~ -

ptista Pereira, .José Caetano, Fr<1nco do Sá, Moreiru 
Brandão, Frederico Rego, Malheiros, Diana, Zama, 
Epaminondas de M~Ho, José BassQ.n e ~erreil·a de 

Compareceram depois de aberta a sessão os 'Srs. 
Souza Carvalho, .Lourel'!-ço de A~tmquerque, Ruy 
Barboza, Frankl1n Dona, Francisco Sorlré, Joa
quim Serra, Bezerra Cavalcanti, Joaquim :Nabuco, 
Galdino das Neves, Bezerra de Menezes, Serapllic-o, 
Fidelis Botelho, Horta de Araujo, Correia Ilnb::-11 o, 
Olcgario, João -Brigido, Prado Pimentel, Manoel 
Carlos, l\feira de Vasconcellos, Theophilo Ottoni, 
Mari~nno da Silva, Carlos A!lon~o e 1ü:noe1 de ;,rn-

. 
Faltaram com partidpação os Srs. Americo, 

Bnrão da. Estancia, Camargo, Candido de Oliveira, 
Es Jeridião. Fre ri · · · 
Franco de Almeida, Florencio de Abreu o Priseo 
Paraiso, Pedro Luiz, ~Iello e Alvim, Souto, Sil· 
veira :Martins, Theodoreto Souto e Fernando 

· , , . · · [ ir, , 
Arag·ão e Mello, Antonio Carlos, Bclfort Duarte, 
Carrão, Couto :Magalhães, Felicio dos Santos, Joa· 
quim Breves, Mnrtinho Campos, l\Iello Franco, 

"Monte, Souza Lima c Theodomiro. 
Ao meio-dia abre-se a sessão. 
São lidas e approvadas as actas .dos di3s 2, 3, 4 o 

e !i do corrente. 
O Su. 1.. o SECRETARIO declai'a n~o haver cxue · 

diente. . 
6 

O §r. Aives de i~rau_jo (2." sec1·etario)o . 
-Senhores, a com missão incumbidn de rcpresen- . 

tr • • .. •. ~ .: 

lcnmes funeraes do lmwo general Osorio; o nobre 
~larquez do Herval, cumpriu o seu dercr .. D\!;.;r 
piedoso e santo, dever do mais entrm1hudo reco
nhccii!.Cntó e de 11rofunda '\"cnertJÇi:ío nacional po~· 
parte dos reprcsen tantos da nação (Apoiados). 

Cobrio-o a b:mdeira. da patria. As cmorõcs p::
trioticas e contl'ictas da capital do Impcrio congre
~a.ram a sua população que, attonila, abatida pela 
uõr e pela saudade, encontrou o Yt~cuo que dei
x:wa no espaco a grandeza daos glorias e do genio 
(Apoiados). • . o 

Osorio, o lleróe sem mancha, legou a estD p::iz 
exemplos de inexcedivel patriotismo (Apoiados 
geraes). A sua memoria não acompanhará o ani
quilamento do corpo. Elle, que passou ao n1undo 
da immortalidadc, obedecendo o sen corpo á cslrella 
do occu~o, verá ·unto aos seus camarndas na manc:i.o 

os JUstos a 1stona reco her a sua memori::t em 
uma ntmosphera cheia de serviços indeleveis, de 
uma existencia_ de longos st~crificios, atmosphera. 
luminosa~ cheia de glorias (Apoiados). · 

Tudo legou-nos; Patria e dever eram os brazões 
da sua nobreza. Os sig1:1aes distinctiYos do seu 
merito jámais se a:pagarão do . reconhecimento 
nacional. l\Iesmo expir~mdo, occupa>a-se dos des-
tinos da patria. · 
-Encarou a morte eomojá ahavia. aff1;ontado em 

cem combates. Sorprendeu-a mesmo, tendo tempo 
de assignar decretos paru velhos camaradas,.cujos 
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direitos não quiz (![le fossem po:Sier:;<1d05 1)el:1 ago:-1 heeoi~id~tde. s de· ~eu beaço indomavel ~- do ~eu 
uia da dor ! coraçao Imperternto. (Apowdos gerar:s; mmto bem.) 

Senhor<:s. o bravo generai Osorio reunia todas 
1 

Senhores, um dos mais respeitm~eis orgãos de 
as aptidões comnlexas dos g-randes homens. Tinha ' publicidade de nossa impr~nsa registrou algull!as .. 
tambem a doçura c a amenidade dos sentimentos pal<1vr.1s, talvez us d.errade1ras, do preclaro vara.o. 

' . ' ::,, . • - :r . • • • m 
~~omprehendc, senhores, a dôr IJUe neste mo- \ nossa honra, as recolha a historia com toda a 

nmlto abate a cnmara dos Srs. deputados. O golpe possível authenticidade. . 
f i · ,, rad i m n o violento ! l\Ias foi seu Com arccendo diariamente em casa do 1llustre 
e:·:,:mplo a calrna nos dias difficeis, imitemol-o, mortg, como to os vos, que nos aco_ . ~ 
~e~ignados. Y Çs o conhecestes grande como homem alli .com ~quella enorme massa d~ y!Sltant~s que 
o c !!Uerr~ : vos o conhecestes emine11te no tempo cornam a porfia em busca de notiCias de tao pre
dn paz; e nltinmnente o g~nde bravo, chorado ciosa saude, sem distincção de côres políticas e na· 

· ministro c1a g·uerr:1, ainda se oceupawt em consti- cionalidades (muitos apoiados), fui admittido na 
tuir o pod.~r nn::Iargas bases da soberania nacio- hora derradeira junto do seu leito, que era tam" 
nol. Cnrrespondeu sempre á confianca n<lS arcluas bem o leito das nossa_s dôre>; (mttito bem, 11mito 
rt:sponsabi!id[:des que sobre elle fez i)e:::ar a nação bem), das supremas dôres nacionaes. (Apoiados 
(apoiados! : dominava -o a palpitacão do cora cão geraes.) 
];l'<'.7.ileiro. . . _ . · ." Despedir~-se elle antes ~a fami.lia, rapido, !}1US 

c:uerl.l :!:n 1.~"' , ~ (. " ( , , 
nem o org·ulho jamais se apoderou de :;eu viver- ! os ultimos alentos de um espírito que fugia em 
quando os t1 pplausos, as acclamações da mais justa serviços de mais monta e valia. · 
-, -, • , • ,. , • c; ,. • •rr ··- ;;·m · ra e o dizem as recommendações assa-
rlo.ê:e nacional, êimentadl'r da independenc;ia e da I das ao Sr. presidente do conselho por interme 10 
pa;: do Imperio. elo seu official de gabinete, recommendações, não ..... 
·A liberdade :11'io temeu de sua espada, sempre em prol dos filhos que cleixaya, mas referentes 

prúmp.a para n ae esa a onra e 1gni nu , . ~•::; :1 , , , · ;-· ... , , ··, .. · 

m2moria do inclyto g-eneral Osorio, c minisLro da dnquella vida votada inteira fio serviço da patria, 
gLL_:~i't';l, Mmeie uma commis:Siio de cinco depu- que, debruça da lacrimosa sobre o seu. tumulo; 
;<•·lO:> c ue a':om lnnhe o seu cor )0 at,; ser entre..,.ue chora o rrrande desastre com que a ferm o des-
:i ii~l'Oiea prorincin de S. Pedro tlo llio Grande o . Lmo. J pow os oeraes, 1ntH o em. r s . . . ü. 
S•.1l. (.lftt.~(·j lJI'In; 11mito bem.) sa])Cis tão dolorosamente eomo eu I 

1 Um corpo inanimadQ restituiuo ú t0rra, um es-
Yem :'t m.-~=-~, : l!•ln, npoi:111a, entra em discuss5o ! pirito justo que vôou aos eéos, .c. uma mcmoria, 

•' •' nuanirnt-::ml k approvada a ,:C'gnintc I como não temos nem teremos ma1s tllustre, gravnda 

:\lOÇÃO. 

" !;,ropouho CJU8 o nobre presidente desta au
gu::ta camnra, em homenagem do inexcedível 
re-speito e proftmda gratidão . ú beiJ.emerila me
:~oria do inclyto general· Ozorio. 1\larquez do 
u::rYal e ex-ministro da g-uerro, nomeie uma 
eümmissüo. de ci_~lco deputados, que acompanhe 
seu. corpo a herorca província de S. Pedro do Rio 
G!·ande do Sul ,-.-1.lves ele Ataujo .. • 

I que ha de ficar, indelevelmente, no coração desta 
1 patria que não morrerá ! (Apoiados geraes, muito 
i bem, muito bem.) 

O Sr. Flores :-Minhas lH'imeiras palavrns 
serão de reconhecimento o mais sincero .pelas ma
nifestações que acabo de ouvir por parte dos 
Srs. 2. o e L o secreta:rios em relação aos serviços 
gloriosos prestados pelo meu mais dilecto com
provinciano, digno representante do Rio Grande 
do Sul na camará vitalícia: 

"' r residente V. Ex.. hontem ao declarar 
D·:·sempenhei, senhores, a honrosissima tarefa de que não havia sessão, por falta dos Srs. deputados, 
que fui encarreg-ado, de1wndo solJre o caixão mor- que não hnviam comparecido em virtude do in-
1 uario· que guardava os restos do inclyto brazileiro fausto acontecimento que enlutava o paiz, decla
marechal 3lanoel Luiz Osorio, l\Iarquez do Herval, rou tambem que não tinha necessidade de dizer 
a ·~orôa de saudades e perpetuas mandada por esta j que todos lamentavam a morte de um dos maiores 
augusta camara, onde saudades perpetuas deixou cidadãos do Imperio (Muitos. apoiados). Foi 
.9 c~linent.e cidadão · (apoiados gemes; muito bem, V. Ex. nosso fiel e verdadeiro interprete (apoiados 
·ml!lto bem,) que com t.'lnta lealdade, esforço e ab- geraes), porque não ha quem nãQ sinta a perda 
negação C?mnosco co !laborava na grande obra do irreparavel que acabamos de soffrer (Apoiados). 
e~grm:d~ctmento patrio, elle que já tinha ndqui- Mas, ha hoje sessão e devo fazer um pedidG: não 
ndo dire.Ito. pleno a um repouso honrado e vene- que eu tema que a acção do tempo apague da 

_ r~ndo, d;retto que compritra a preço do mais pre- memoria dos brazileiros os immensos serviços 
cwso de seu sangue, .como de um sem numaro de que por mais de meio seculo prestou á patria o 
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REQUERIMENTO: 

c Requeiro que a camara dos deputados, cloloro
. samente impressionada pelo passamento elo ge
neral Osorio, Marquez do Herval, consigne um 
voto de pezar na acta de sua sessão de ho ·e e 
nome a patria agradecida preste assim home
nagem aos serviços, para sempre lembrados, do 
illustre finado: 

cr a .. as sessoes 
Flores.• 

. 
v és desse immen ;o e pesado luto que, desde a 
tarde de ~do corrent6, envolve esta cidade, e a 
esta hora o paiz inteiro, porque o telegrapho terá 
levado á ultima extremidade a infausta noticia da 
morte do general o~orio; no meio desse lamento 
prolongado e sentido de um povo, vendo desilp
parecet o seu primeiro concidadão, n sna maior 
gloria (apoiados); e diante, ainda, destas bandei
ras que eu vejo tão esmorecidas e pendidas no 
lonO'o de sua h ·,.r • 
na ausencia desse sopro poderoso que tanto as 
animava nos grandes pl:lrigos da patria; cu venho, 
interpretando os s~ntimentos patrioticos desta 
L o L L, que nao se ance sumente 
na acta um voto do pczat· pcl:J. morte daquclle que 
reuniu em Lorno de si, nos ullimos tempos, as 
SY:m:pat~ias p_opuLarcs, e que foi a mais .viva e pa
triOttea ~magmaç~o qeste povo,. que vams vezes o 
applaudm, o que hoje o prantera, mas pedir tam
b_em que a esta m·<mi~estação, que deve ficar con
Signada na neta de hOJe como um monumento de 
nossa profunda admiração c saudade pelo · heróe 
libertador do territoria e vingador da ·honra na
cio_nal que acaba de expirar nos braços da immor
tahdade,-que se levante a sessão de hoje em 
signal de profundo pezar por tão lementavel acon-

. tecimento. (Jlfuito bem; múito bem.) 

O Sn. PRESIDENTE : - Vou submetter á camara a 
proposta da suspensão da sessão. (Al{Jltns Srs. de-
utado ~e . · 

O Sn. DJ..I.NA. diz que quer propôr um addita
mento. 

O Sn. PRESIDENTE :-Os Srs. deputados deviam 
ter pedido apalavra antes. 

O Sn. :Du.;u :- Eu pe~i a pal:J.vra na mesa. 
O Sn. PRESIDENTE: -Devo pôr em discussão o 

requerimento. -

O Sr •. ~oaquirn Nabueo (pela ordem): 
-Desde que todos· estamos animados do mesmo 
sentimento e queremos consag:rar a presente ses- · 

o.. '- L L • ~ .._ t) 

concurso de ::cu patt·iotismo n:J r:lmt ela con::oli. 
lla~ão nacionnl: rtlistou-se 11:13 nldras do ext•rcito. 
o desde l'lllfio a sua "Vida foi nmn sel"ic nunc~ 
interrompida de feitos assomurü::os, como guel·
reil·o, e de actos ·de exemplar ch·i::mo e ine:s:ce
divel dedica()ão á causa public:t, eomo cidadão. 

Os serviçüs por elle prestados na !lUZ e na guerra c 
durante mais de meio scculo, s5o bem conheeido>: 
em no~so paiz, para que cu tenha necessidade üc 
recordal-os; o general Osorio teve a !!lo ria de ser 
o mais popular dos filhos desta terra~ (.4.poiaclos). 

Todos que com elle serviram na memot·<wel 
campanha do Paraguay, essas leg·iões de volunta
rios que acudiram aos reclamqs da patria, desde 
o soldado obscuro até o offiei:ll mais gradnaclo, 
filhos de toda:; as províncias, regressando aos seus 

" ~ & • 

, " t. ::; 

mort.:1es do guerreiro, que tinlw p~ra elles a g!·an
. deza das epopéas e o prestigio das lendas dJs 
idades heroicas. · 

En-orme é a perda que o JWiz soffreu com a 
morte do grande cidad:lo. Qnanúo ainda a patria 
Cl a liberdade exigiam os seus serTiços, o lutador 
incansa1el tombou para semp1·e· esmorecido no 
chão da· morte: e os seus ultimos momentos 
corresponderam á sua gloriosa Tida. 

"Viveu para a patria, e morreu lembran:do-se 
della_. ~Iesino no leito do soffrimento, o illusire 
general só tinha uma .preoccupação-o ser-vico 
pU])!iCO. -
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- ' homens, como o g-eneral Osorio, servem durante 
a y!da e continut~m a servir depois da mot·te, com 
os exemplos que deixam de ptltriotismo e t~lmc
gr11;ão aos ~eus concidadãog, c1ue procuram se· 
guir-lhes o rnsto luminoso c im ítal-os, tnnto 
qu.::mto poss~vel, no civismo e dedícn(lão á causa 
da patria. 

Proponho que, em llomenngem ú memoria do 
grr,nde genern! e llenemerito cidadão, c como mais 
u 1a manifestacão de czar os membros desta 
ca!11nra tomem luto 110r tres dias, associando-se 
assim ao sentimento nacional, que deplora tamanha 
p':rd_a, em nom~ cln patria reconhecida c affiicta. 

' 
j.~ c amara resolve unnnimemente pela affirma- . 

tiva. 
O §r. Joaquim Nabueo:- e o a 

p:.bvra. Eu a tinha pedido pnra fnzcr a mesmn 
proposta que foi motivnda pelo nobre deputado 
peh1 Bahia. Por cousequcncia: não me restn senão 
de-sistir da palavra. · 

Eu não vinha falia r em nome de nenhum grupo. 
E' evidente que perante a dõr que. nos epprime 
neste moment0 ni'Io ha nenhum grupo, nem opposi
c·~0, nem mnioria, nem ha mesmo um partido 
·n~sta C1lmar~. O qt~c ~1a é_sóme~te a repcrcus~ão dn 

;_t .. 

muiio bem.) 

O Sn. GALDINO DAi' NEm:"::-E nós sempre .c?l-
.. ... ~ • ~ " ~ f. t. 

pc.rtidarin; p:n·a nós clle era. umn legenda, uma 
;;lori~t n:1don:t I (:lpoiaclos). 

O Sr. . .ToAQUm N,\nuco :-O pniz niTo recusa nos 
J1artidos que tirem vantagem da glorin dos homens 
ominen tes que possue, que se ufnnem dns grandes 
reputa~~ões uacionaes, que possam conter no ~cu 
seio; mas o p:1iz não perdoaria a nenhum partido 
que; sobretudo cliantc do 1umúlo de um homem 
eminente, que serviu no campo da bntalha, qui
ze:;se apoderar-se de uma gloria que é nacional, 
tle um:.1 morte que é um luto publico, para fins 
po!iticos de qualquer ordem (liiuitos apoiados). 

l'\ão ha aqui, senhores, senão um sentimento, é 
o peznr patriotico; não ha senão nm luto, que é o 
uue cobre as nossas bandeiras; não ha sentia uma 
dôr, que é n do nosso_ ex~rcito, a dor da nossa 
11a rw, a o r a nossa ns ona. 

Por isso não era· em nome de nenhum grupo 
politico que eu vinha fallar; vinha em nome da 
camara toda propõr que se levnntasse a sessão. 
(Jfuito bem; muito bem.) 

o Sr. Z::n:na :- Sr. presidente, quando a 
pn tria soffre um g-olpe como o que soJ:freu o Brazil 
no di:l 4: de Outubro (apoiados}, não resta ao cida
dão sen5o chorar n perda immensa com que a Pro
videncia houve por bem affiig-il-a: 

A morte do general Osorió é, sem duvida ne
nhuma, um clesnstre nacional (AlJoiaclos). 

sp~·uidos por cst; cam~ra: Não s'ci, Sr. presidente, 
o que se costuma f:1zer em circumstancias seme
lhantes ; o <JUe sei é que nunca serão de mais as 
manifestaoões feitas em honra do general Osorio 
por parte da representação nacional ( Jfuitos 
apoiados). 

O meu nobre co !lega, deputado pelo Paraná, pro
pôz que uma commissão de cinco membros acom

. panhasse os restos mortaes do ill ustre general 
osorio ate á ua · · · a tal t i · 
por esta mocão. 

O meu nobre collega, deputado pela Bahia, propôz 
~ue se suRpendesse a sessão. Não_ podia ser mais 

... (. ~ Co • 

O meu nobre collega d'êputndo pelo Rio Grande 
do S~l propõz que esta camnra tomasse luto por 

-:Mas, para mim, tudo isto não basta, e, si podess.e 
imaginar um meio pelo qual prov~ssemos tis na
ções das outras partes do mundo quão profunda
mente nos achamos feridos pelo g-olpe desfechado. 
a 4: de Outubro, de cêrlo o l)t'Oporia á camnra; 
nws, na obscurid:1de da minha intclligencia (neTo 
apoiados), na deficiencia de recursos, vou propôr
sómentc que a camara do5 Srs. deputados envie 
uma commissão de tt·es mcmlJros <Í familia do H
lustre morto para significar o peznr de que se 
ac Hl possm n, !)Czar CJUC mto scnao o re exo 
da grande dcir que hoje cn!ula o pai.r. inteiro. 
(.4.poiados; m11ilo bem; muito bem.) 

O Sn. J>IIESWENTE:-Scnhorc~. antes de sub
mctter tt votaçiio a moç;ão do Sr. ~[arco li no Mourn, 
nomeio p:1ra a comtHissão que tem de acompanhar 
os restos mortnes do inclyto gencrnl Osorio até o 
Rio Grande do Sul osSrs. Alves de Araujo, Cnrlos 
Affonso, Dnrão Homem de nlello, Joaquim Nabuco 
e Rodolpho Dantas; c para a commissfto de pezam.es 
os Srs. Zama, Deltrão e Fidelis Dotelho. 

Em soguidn, é unanimemente approvada a mo
ção do Sr. Marcolino Moura, e o Sr. presidente 
declara que a ordem do dia para 8 do correu te é a 
mesma designada para o dia 7, e levanta a sessão 
tres quartos depois do meio dia . 

Sessão em 8 de Outubro de 1..8 79. 

l'RES!DENCIA DO SR. YISCO~'DE DE PRADOS. 

SUi\DIARIO. - EnoEDIID-"TE.- Obscrntr.õcs dos Srs. Znmn 
Francisco Sodré ( ministro do impcrio) , Diana c Da nin. -
RcqucrirnCU\0.-PRI:IIEIRA PARTE DA ORDEll DO DIA-lDlCrpclla• 
ção do Sr.Ma.nuel Pedro ao Sr. prcsitlcnlc do cousclho.-Dis· 
cursos dos Srs. !ll:anucl Pedro, Cansansiio uc Sinimbu (pre
sidente do conselho), Joaquim Kabuco c :Martim Francisco. 

As H horas dn manhã feita a chamada acham-se 
presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario AI-
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vim, Alves de Araujo, Pompeu, Beltrão, ~Iaccdo, 
José Caetano, Hygino Si!v(l, Espindola, Ribeiro 
de Menezes, Ildefonso de Araujo, Viri(lta de Me
deiros, Gavião Peixoto, P.arão de Villa Bella, Sal
danha l\iarinho, Abreu e Silva, Olegario, Sergio 
de Castro, Sinval~ Danin, Rodrigues Junior, Meira 
de Vasconcellos Costa A 
osta Ribeiro, Epaminondas de Mello, Luiz Fe

lippe, Antonio de Siqueira, Almeida Barboza, 
Bulcão, Manoel Eustaquio, Jeronymo Sodré, Martim 

. , · , i s, ose 
Maríanuo, l\Iorite, Almeida Couto, Soares Brandão, 
Buarque de :Macedo, Diana, Joaquim Tavares, 
Joa uim Serra · 7 

• • • 0 
e João Erigido. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Seraphico, Lou:renco de Albu n r · · 
arros, Franklin Doria, 1\larcolino ~loura, Manoel 

Pedro, Felicio dos Santos, Souza Lima, G::tldino; 
Augusto França, Aureliano l\Iagalhiies, Pedro 
Luiz, Joaquim Nnbuco, e Manoel de Magalhães. 

Faltaram com participar-ão os Srs . Americo, 
Barão da Estancia, Camargo, Candido de Oliveira, 
Esperidião, Frederico de Almeid~, Fabio !leis, 
Franco de Almeida, Fernando O.sorio, Florencio 
de AhrG.Q;J\Iello e Alvím, Prisco Paraíso, Souto, 
Silvcir~:::i\rm·tins Seo·ismundo e 'i ' · , 
e sem e Ia os Srs. Aragão e }!ello, Antonio Carlos, 
DelforL Duarte, Carlos .i\ffonso, Carrão, Couto 1\ia
galhães, Franco do Sü, França Carvalho, Fídelis 

, · , q im reves, 
Leoncio de Carvalho, 1\Iartinho Campos, Mello 
Franco, l\fanoel Carlos, Prado Pimentel, c Theo
domiro. 

Aogmeio-dia abre-se a sessão. 
E' lida ~ approvada a acta da sessão antecedente, 
O ,Sn. L o SECRETARIO clü conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officio do conselheiro João Lins Vieira Gansan
são de Sinimbú, ministro da agricult}lra e presi
dente do conselho, commuuicando que por de
creto de 6 do corrente, Sua Magestade o Imperador 
houve por 1Jem nomeai-o para exercer interi
namente o car~o de ministro e secretario de es-

o 

Requerimento de Emilio Estacio Belmondy, 
1." tenente da artilharia, pedindo ser transferido 
paf(l a arma de cavallaria sem prcjuizo de anti
guidade.-A' commissão de marinha c guerra. 

O S1•. Znn1a:-Sr. presidente, :1 commissüo 
nome3da por V. Ex. parn nmnifestnr :r desolad::t 
fnmilia do finado Marquez do Herval o profundo 
pezar de que se acha possuída a camara dos 
Srs. deputados pel_o passamento de tão illustre 
cidadão, cumpriu hontem mesmo pelas 6 horas da 
tarde este penoso e doloroso dever. · 

Recebida pela familia do illustre g-eneral,. esta 
se mostrou profundamente agradecida ás provas 
de apreço queacamara dos Srs_ deputados tem dado 
á memoria de tão illustre cidadão e encarregou-nos 
de manifestar á camara o seu profundo reconheci· 
mento por mdo quanto esta augusta çanwra 

:\ - - . . -_ , < , ao 
depressa roubado á sua patria e ao seu partido. 

O §r. Franciseoo Sodré ministro 
p ·io; pe a- or em :-Sr: presidente, crescendo a po
pulação nacional e estrangeira, augmentando a 
colonisação em nossas cidades e nossos campos, reco
nliecida a necessidade da estatistica que moderna
mente é uma sciencia attinente aos usos dos povos 
e á sua civilisação, sejam elles de qualquer origem 
e religião, é indispensavel o registro civil quere
gularise os nascimentos, obitos e ·casamentos 
(Apoiados). · 

Nós temos, como sabe a canwra,o decreto de 1863 
· amaareçm~ ~ 

VozES :- A camara já approvou. 
0 Sn. FRANCISCO SODRE (ministro do impetio):

Não foi assim, nos termos em que eu desejo. 

esté projecto que approva o decreto de iSiq,, com 
uma pequena alteração na parte referente á pena
lidade. 

O Sn. FnANcr~co Sonnk (ministro do irnperio):
Neste sentido é que eu quel'ia a discussão; mas, 
uma vez que os nobres deputados me informam 
que o projecto jú Jlassou nesta casa, c com emendas 
que consultam os mteresses que eu qucri::t defender, 
deixo de apresentar o projecto, porqlle não basta 
autorizar-se novamente o governo, o que é pre
ciso é que o corpo legislativo approve o regula-
mento citado. -

Os SRs .. TAVARES BELFORT E BAPTISTA PEREIRA:
A camara mandou vigor::tr o reg-ulamento de 1874 
com faculdade do governo para fazer as alterações 
necessarias. · 

0 SR. FRANCISCO SoiJRÉ (ministro do lmpe1·io) :
Depois do q~e me acabam ~e informar ?S nobres 

O Sr. Diana:-Pedi n. palavra par:J. fun
damentar um requerimento solicitando informa
ções do governo sobre a renda proveniente dos di-. 
reitos de import::tçüo nas alfandegas da província 
do lU o Grande do Sul, durante o primeiro semestre 
do presente anno. Como V. Ex.. sabe, :1 tarifa es- · 
pecml para as alfandega.s de minha província foi 
sempre uma aspiração dos rio-grandenses. Essa 
tarifa tornava-se necessaria ·para impedir o con-
trabando que se dava pelas fronteiras, e que não . 
só lesava os cofres do Estado, comq ainda prejudi-
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cava enormemente o cÔmmercio licito, perturbando 
todas as relações de ordem economica. 

O Sn. PRESIDENTE:-V. Ex. tem de mandar re· 
querimento á mesa. 

Ü SR. PRESIDE!\"TE:-Então nãtJ póde motival·O 
. sem pedir urgencia. Faço esta oJJservação em 

• rr" 

O Sn. DIANA :-Nesse caso pedirei -á camara me 
conceda urgencia por 20 minutos. 

(E' concedida.) 
Agradecendo á camara a urgencia que me 

acaba de conceder, proseguirei no desenvolvi
mento do assumpto a que se referem. us informa
ções que vou solicitar. 

NE.o viria peàir estas informações uo governo, 
si por 'ventura o illustre senador pela província 
o a á nã wuvesse, em uma as u tmas 

·sessõ.es do senado, chamado a attenção do governo 
para o regimen especial a que ficaram sujeitas as 

('/' . . . 
considerando esse regimen como um elemento 
perturbador das finanças do pniz, e ao mesmo 
tempo fazendo sentir a .necessidade de uma re-
v1sao a tar1 a especial. . 

Nin::;uem, que acompanhe o movimento econo
mico do nosso paiz, ignora que desde o dia 1. o de 
Janeiro deste anuo, quando começou a ter execu
ção o decreto que estabeleceu uma tarifu especial 
para as alfandegas do Rio Grande, as rendas pro
v:cnicntes àos direitos de importação têm progres
Sivamente aug-mcntado; o que prova que, perdendo 
o contrabondo sua razão de ser, affiuiram em 
maior qu_nntidade. a despacho nas alfandegas as 

•• , ::o t , as ao coosumo a provm-
era, g-ran~e part-3 das quacs, com procedencia do 
Estado Ortental, eram anteriormente introduzidas . . . . 

Sendo, pois, assim, como dizer o nobre senador 
que a tarifa .especial de minha província é um 
e~emento pertur:ba.dor das fi )lanças do Imperio? 
St os dados estattsltcos, fornectdos pelas alfanderras 
dnquclla província no L o semestre deste an~o 
demonstram,que esse regimen especinl tem sid~ 
}Jrpflcuo, que as rendus que provêm dos direitos 
de importação· tôm augmcntado, como afirmar-se -
qu~ a .tarifa~ especial é damnosa, é prejudicial ao 
pmz? Isto su revela da parte daquelle nobre se
nador a prevenção que nutre contra a tarifa espe
cial da _província do Rio Grande do Sul, prevenção 
esta que sempre existiu da parte do partido con
servador, _quando regia os destinos deste paiz. O 
nobre Barao de Cotegipe, quando ministro da fa
zenda, na ultima situação conservadora a in-
stancias da de ut ã · - ' · · 
que na lei do orçamento Jhe fosse dada autoriza
ção para alterar, em relação á província do Rio 

. Grande ·do Sul, a tarifa das alfandegas. Mas se
nhores,_o nobre -ex-mini~tro_dafa~enda, quebavia 
c9nsenl1do nessa autor1zaçao, nao cogitou um 
so momento sequer em tornai-a etfectiva. Foi 
preciso gu_e o partido liberal governasse, e que 
f~ssc mm1stro. da ~aze!lda o meu comprovin
c1ano conselhetro Stlvmra Martins, par:~ que 
s~ tornasse, e~ alg_uns mezes, uma esplendida rea
h_dade essa a~pmçao consta!! te _de ?J.inha provin.
cia, que altas tmha por s1 a JUS!lca, a razão e a 
conveniencia publica. • 

O Rio Grande do Sul bem sabe que do partido 
. conservador não poderia esperar jamais uma me
dida tão salutar em relação aos seus interesses. Não 
sorprende, pois, que o nobre senador do Paraná, fiel 
á escola e ás tradições de s·éu partido, manifeste 
animo hosti n · n :- · · · · 
considerar que a prova praticu a que tem sido sub
mettida a tarifa, desde o principio deste anuo, só 
tem servido para mostrar quão acertada e previ-

. · · , e quan o ram m un a os 
os receies dos estadistas conservadores. · 

Para mostrar que não ha motivo algum para 
essas apprehensões do nobre senador, ácerca do 
regimen especial a que ficaram sujeitas as alfan
degas do Il.io Grande do Sul, não em relação a 
todas as mercadorias introduzidas do estrangeiro, 
mas tão só mente em relação <lquellas sobre as quaes 
a concurrencia da republica vizinha se fazia mais 
sentir, em prejuízo do commercio licito e .das .. _ .. .. 

nosso paiz e não ignora que as rendas ptlblicas 
têm augme:aíado no Rio Grande do Sul por in
fluxo da nova tarifa e nesse caso a sua )reven ão 
só e explicavel pela má vontade que vota ao pro
gresso e desenvolvimento daquella província. · . 

Pela maior parte os nossos estadistas sempre· 
consideraram a tarifa especial do Rio Grande do 
Sul como uma medida l)Crigosissima. Mas, Sr. 
presidente, o contrabando que a tarifü espechll, 
pela diJferença dos direitos, IJOderia autorizar 
entre o Rio Grande do Sul e ns outras províncias 
do Impel'io_, não era razão para p~:otrahir-se a 
ado Jcão de uma medida i . · , -;;; .· : 
pelo commercio de minha província. ·'-r.tfi':;f,:, 

Esse contrubar~do podia ser, como é, facilmente 
obstndo, visto como só eb via marítima )Óde ! e 
rea Iz~r·se, e ~ ell!barcações estão sujeitas á in
specçuo fiscal nao so no porto da carga, como no 
da _descarga ; a~ pas:;o ~1ue o contrabando que se 
fazta pela frontetra do B.to Grande do Snl, de mer
cadori<lS introduzidas da republica do Ururruav, 
não podia ser CYilado por meio algURl, a n:fo ser 
pela reducçi.io dos direitos aduaneiros. Em uma 
fronteira de mais de 100 leguas, completnmente 
aberta, havendo em alguns pontos povoações bra
zileiras e orientae.; confundida;;, como Santa Anna 
do Livramento e Rivera, era materialmente im
possível, mesmo com um exercito de guardas 
fiscaes, evitar o contrabando. Oi·n, a fiscalisação, 
que era impossivel em uma fronteira tão extensa 
e c~m1 meios de. transporte tuo variados, torna-se 
facll e efficaz, concentrac1a nos dous unicos pontos 
por onde o contrabando marítimo 6de ter lon·ar: 

10 rnnae e oro egre. contrabando~ ter-
restre para _.ns provincias vizinhas não offerece 
vantagem alguma . 

Dizem alguns que n. tarifa especial contra-põe-se 
ao principio de igualdade e unidade, que deve 
manter-se no Irnperio. :Mas, senhores, o principio 
de igualdade não soffre quebra alguma pela appli
eação de um regimeu especial ás alfandegas da 
minha provincia, 11orque a verdadeira igualdade, 
na esphera administrn.tiva; .eonsiste na applicação 
de medidas e regrasdifferentes a condicões Lambem 

. dift'eren tes. -
O nivellamento não é a igí.wldade. 
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O Sn. BrrAn_QUE DE J\L<~.CEDO :-Y. Ex. faz muito I pois quealliesteve como presidente· que conheceu 
lJcm ~m exphcm: este a_ssumpto; que , é uma das as co1~dições espcciaes da província ; que, por seus 
questues ~duanetras mms sertas que nos temos. 1 propriOs olhos, ver_ificou a e_xactidão de tudo que 

O Sn. DIANA :-E' uma questão seria, sem du- nesta camara. h~vwm m~mfestado os represen
vida alg-uma, mas para a minha p~ovincia, pois tantes da provmcta por mms de ~Il}a vez em relação 
que della depende o seu engrandccunento, o seu ao contraban~o!_ elle, como mm1stro da fazenda, 
uuro. 1arao sa.úonuoequestao,potsqneos . ''· .reaorw ez.sentira 

int,eresses geraes não são prejudicados. necessidade da tarrfa especilll. 
Q Sn. BUARQUE DE MAcEDo :-Sobre esse ponto·Jw· q Sn. ~R~ITAS CouTINHO : -O Sr. Barão de Co-
· ·õ iversas, e e Jom esc arecer a qucst-ae. a au onzaçao. 
O Sn. DL-I.NA :-Si a província do ~io Grande do _O Sn. DIA~A : -.J~ fiz ver que tendo o Sr. Da-

Sul se achasse nas condicões dasoutras proviu- rao. de _Coteg_Ipe solicitado do parlamento essa au
cias suas irmãs, a tariftt Especial importaria, sem tcmzaçao, deixou p~ssar c~rca -de 2 annos sem se
duvida, uma doação, que não se explicaria senão quer pen~ar nos meiOs praticos de faz~l-a effectiva; 
pela preferencia odiosa dada a uma província sobre tanto assim, que, o se!l successor nao ·encontrou 
as o~tras. !iias a situação especial da província estudo algum, nem traoalhos prepaz:atorios. sobre 
do RIO Grande do Sul exi"'e u adopção de um re- o assumpto, por sua natureza mruto delicado e 
gime_n tambem e~pecial em relação ás alfandegas. g-rav:e. Isto ,n~ostra 9ue ? _Sr. Bar~o ·de Cote~ipe, 

Pois, Sr. presidente, por ue a rovincia do Rio fiel as trad19oes e a polltwa estreita e mes umha 

vmcia do Rio Grande do Sul tem sido considerada , au orizaçao o paramento. 
e deve sel-o, por sua organização especialissima: I q nobre sena~or pelo Parap.á J.'!lOStr_ou-se ainda 
uma verdadeira forya de 2. a ~inh~; ao passo que, j mais apprehensivo . em ~elaçao a tanfa especial, 
nas outras provmcias, os ctdadaos são· julgados 

1 
pelo f~cto d~ havei u}timament~ o governo da 

por seus pares~ nos municípios da fronteirà de repubhca one~ta! do Ur~guay feitO uma reducção 
!!linha provinc_ia. os ci~la~ãos estão sujeitos ao de 50 "'o nos direitos ~e .Importação. Sem du_yida, 
JU!gan~ento d~ JUIZ de direito, que aprecia 0 facto este acto. de nossos VIzml!,os me~ec~ attençao do 
e applicn a lei? governo, mas e~sa. reduc9ao de dir~ILos n~ al!an-
. E' certo que já passou nesta casa um · pro- dega de Montevtdeo c~ew que nao tern amda 
Jeqto devolvendo ao jury o julgamento de certos força bastante para estimular e desenvolver de 

.. "· o ..., • ' • ti .. 

si. e necessario que se appliquem á província dÓ 
RI?. Grande do. Sul leis. especialíssimas ; que se 
eXJJam della maiores sacriJicws e incommodos no 
interesse . da communhüo; porque não ha de' ser 
tambem JUsto e necessarío que se lhe outorguem 
vantag~n~ que, sendo em seu beneficio não são 
em preJ mzo da communhão ? 

O Sn. FREITAs CouTINHO:- Estas vanta"'ens re· 
dundam em favor do Estado. o 

O Sn. DIANA. : -Redundam em favor do Estado, 
com~ b_cm observa o nobre deputado, e nhi está a 
estatistica para demonstrai-o. l\Ias eu quero provar 
que esta medida não só foi conveniente pelos re
sulta~9s que tem produzido, como tambem que 
clla e JUsta e necessaria, em principio. 

E' .• . :-
vincia do Rio Grande do Sui, a sua linha divisori; 
des~e a barra do Chuy até á embocadura do Qua
ra~tm no Uruguay~ a facilidade e presteza dos 
n~e10s de. transporte, para bem aquilatar a neces
s!dade_ e 1mportancia da medida adaptada na actual 
s1tuaçao, e v_er que a tarifa e?pecial já ha muitos 
annos devena ser uma realidade, si os go>ernos 
se!Up_re se compenetrassem de sua verdadeira 
missao. 

O finado conselheiro Angelo 1\'Ioniz da Silva 
F~r:raz mos~rara-se ao principio _infenso a essa le
gitima aspiração do Rio Grande do Sul, mas, de-

p~ra a fronteira do Rio Grande, e os perigos e 
nscos do contrabando. Ninguem se sujeita a 
perder tudo para ganhar pouco: os lucros devem 
estar em certa proporção com os riscos do nerrocio. 

E quando mesmo a reducção, ultimamente ope
rada pelo governo da republica, podesse influir 
sobre a tarifa especial, isto seria razão, senhores 
nã_o para voltar-se. ao estado anterio:r:, não· para ap~ 
·phca~·se de novo ns alfandegas de mmha província . 
o regimen ·commum, mas, pelo contrario, para re
ver-se a tarifa, reduzindo ainda mais os direitos 
de importação, ·porque está demonstrado que a re~ 
ducção não prejudica os interesses do Estado, não 
acarreta diminuição da renda. 

Parece-me, Sr. presidente, que a medida ulti-
ma!Uente adoptad~ pelo governo do Urug:u~y tem 

ser o emporio do commercio do Rio da Prata, do
que mesmo tornai-o um cent-ro 'de contrabando: 
para a província do Rio Grande do Sul. Esta me-· 
dida irá prejudicar; é certo, a republica argentina, 
cuja tarifa é elevada, mas o Imperio não soffrerá. 
com ella, Sr. presidente, porque a tarifa especial 
que está vigorando na província de S. Pedro do 
Sul ~a d_e c~nti.nuar. ~ oppõr, c_Em_o .tem opposto, 
barrerra mvcnci\'el a mtroducçM llhcita de mer- . 
cadorias pela fronteira. • 

Se~hores, aproveitar~i a occasi~o, já que trato 
dos mtereses commerciaes de uunha província, 
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part~, em b~eves palavras, fazer sentir ao governo 
a conveniencia que ha. em completar a tarifa es
pecit~l, tornando mais ft~cil e desembaraçada de 
pêas fiscacs a navegação da Iagôa 1\ferim e do rio 
Jagu3rão. 

• Com o fim de prevenir o contrabando, contra-
an o que nunca se po e 1mpe Ir an es a ar1 a 

especial, o governo promulgou o decreto de 20 de 
Setembro de :1.859; estabelecendo medidas e pre-- :- . - :"" 

' o • 
Ian-ôa Merim e do rio Jaguarão, que, a serem exe-
cut:J.das á risca, tornariam impraticavel o commer
cio naquella fronteir3. . . 
. Ora si pela tarefa espeCial o contrabando des
appareceu em minlia província, que razão ha para 
manter-se esse reg-imen fiscal tão oppressivo' nas 
aguas e portos da ~l~gôa :Me_ri~ e rio Jaguar~o, 
gravando 3 nayegaçao, re.strt~g-mdo o com~1erc10, 
e diflicultando 3 commumcaçao entre os dtversos 

nt do litlgral da Jao·ôa ~ 
Quem conhece aquel as regiões ~abe qu~ a zona 

que se estreita entre a Lagoa l\Ier!ln e o 
Oceano é muito escassa de matos para suppri-

esse trafico, que este prodncto de primeira ne
éessidadc custa-exti·aordinariamente caro,e muitas 
vezes se vê.clclle absolutamente priYada a popu
lação. O pequeno commercio intcrn~ da )agôa 
l\Ierim, a carga c descarga de mercadorias fora do 
l)Orto habilitado, a comm':lnicação entre os di
versos pOl)tos do littoral, so podem ter Jogar por 
meio de embarcações, que obtenham da presiden
cia da proviacía licen~a para esse fim, mediante 
cauçiio. 

• ra Jti t~m po de a ver-se adopta o uma política 
de principios mais generosos e liberao:> nas rela
~.;ucs de onlem economica em nosso paiz; erà já 
... . - . 

. • .. '" • (. c o -
ção da lagt1a Merim e do rio .fag:n:~rão, c habilitado 
os portos ele .!aguarão e de Ranta Victoria para um 
commercio mais vasto, desassomlmtdo de todas 
c~sas restríccõcs fiscaes e comminações severa~. 

Si bem me recordo. os moradores do lítloral da 
lagôa Merim, lUl muitos mmos, representa rum ao 
governo imperial contra esse rcgimen funestís
simo, que niio lhes permilte nproveitnrom-se dos 
recur::;os que a natureza concedeu para os usos e 
necessidades da vidu. As suas justas queixas não 
foram ouvidas. 
. Ora, Sr. presidente, si a causa cessou, porque 

ainda hão de perdurar os effeitos? Si o contra
bando em minha província desappareceu, e o 
attesta o :mg-mento da renda das alfandegas, apezar 
da diminuiçtio dos direitos, porque manter esse 

'O • ~ • , ""' a • 

o . o 
guarão; porque perseYerar o fisco nesse bloqueio 
desesperador, que I1a cerca de 20 annos aperta em 
um circulo de ferro a navegação, o commercio c a 
industria n~ta parte do sul da minha província ? 

Para este 3ssumpto reclamo urgentemente a 
attenção e solicitude do nobre ministro da fazenda, 
pedindo:lhc a revisão do regulamento ·de :1859, 
que deve ser modificado, conforme o exi~em os 
interesses do commercio e os do proprio Estado. · 

E' s~·bido que o governo da republica do Uru
guay, por mais de uma vez tem instadQ pela con
.crssão da navega~ão da lagoa 2\lerim e do rio 

Jaguarão .<i. sua bandeira; isto tem sido objecto de 
accôrdos e negociações diplomaticas. 
. E' certo que, pelo· tratado de limites de 1.851, 
celebrado com a repuhlica oriental do Uruguar, 
as aguas da lagôa ~lerim c do rio Jaguarão foram 
declaradas brazileiras, nüo só porque na posse 
e as es eve sempre o mperiO, com por ser asa

bida dessas aguas por territorio exclusivamente 
brazileiro. 

gação da Amazonas, seus affiuentes e do rio São 
Francisco. 

A conveniencia de semelhante concessão já foi 
reconhecida pelo governo imperial no tratado de 
commercio c navegação celebrado em ~ de Setem· 
hro de :L857 com a repuhlica orientai do U.rugtwy 
Ha de a camara permittir que cu leia o art. :1.3 
deste tratado: • Fica reconhecida em principio a 
mutun convcniencia para o commercio, a indns
tria n) I ·elaeões dos dons )tlizcs d ·i • 
por concessão do nrazil, a navego.1ção da lag-oa 
:Mcrim e do Jaguarão á bandeira da republica 
oriental do Uruguay. Porem, dependendo a ap-

i a ~ ·· · · . ·:, ~ u os, a s 
quaes mandará o governo imperial proceder desde 
lo<;ro, serti. essa concessão matcria úe negocíatão 
ullerior, quando se tratar do trat:1do definitivo. 

Esta concessiío não se fez eJrecliva até hoje, e 
mesmo a execução do referido tratado foi suspensa 
por acto do goYemo imperi:~l. 

Tc11do sido celebrado na mesma data outro tra
tado entre o Impcrio e a rcpublica sobre permuta 
de tcrritorios, para regulat· a linha divisoria junto 
a Santa Anna do Livram·:nto, nfio foi esse tratado 
ratificado pela repulJ!ica do Uruguay, c por esse 
motivo o g-O\'erno imperial, que rntHicava o tt·a
tado do cornmcrcío e navegilç:io na fé 'de que seria 
o de permuta ratificado pelo governo oriental, 
suspendeu ~ execução daquelle pelo decreto de 29 
de Setemln·o i860. 

rei . que as e on~as e i cu a e que em 
havido em fazer-se effectiva a concessão da nave
gação da lagôa l\Ierim c rio Jagu:1riio á republica 
do Uruguay provieram desse desaceôrdo sobre ma-, 
teria que tanto interessava :10 Imperio, como a 
permuta de territorios para alteração da linha di
visoria, alteração esta aliás muilo razo:.1vel e con
veniente MS interesses de ambas as p3rtes, e que 
devera ter sido aceita pela repulJlica. E' para dese
jar que a boa vontade de :rmlJos os govemos aplai
ne as difficuldades que têm obst:1do ú adopção de 
uma medida, cuja conveniencia jit reconheceram 
em principio, e que ha de concorrer poderosamente 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:29 - PÃ¡gina 6 de 21

Sessão em 8. de Outubro ele !879. C)()..,. 
-<11 

para desenvolver as relacões commerciaes cimen
tar a harmonia e cordiafidade entre as duas na
ções visinl1as. 

De passagem tratei deste assumpto, Sr. presi
dente, pela connexão que tinha com a materia de 
que me occupava - a navegaçfio da lagôa ~Ierim 

• ('f :"' • • 

' ::, ~ 
belecidus para outros tempos e condições diversns. 
O qtle cu peoo é o complemento da tarifa especial, 
e que o nobre ministro da fazenda, tendo enun
ciado a idéa de uma revisão desta, não se deixe 
nessa tarefa impressionar pelos receios imaginarias 
do illustr.e senador pelo Paraná, c attcnda nos inle· 
resses especiacs do m inlla provincin, que não pre
judicam aos da communhão, c conciliam-se com 
os do thesouro nacional. 

"· o ... , • ' 
serri alargar-me sobre o assumpte, que aliüs pedia 
maior desenvolvimento, porque o lcmpo me fallu, 
e eu não uero abusar da benevolencia com rue a 
camara conce ett· me nrgencia "(Não lt]Joiados). . 

Vou mandar it mesa o requerimento, pedindo 
informaçues sobre a renda das alfmulegas da 
minha província, dut·~:nte o L o semestre deste 
anno e dnrante o semestre correspondente do anno 
anterior, aam de que, confrontando-se o movi
mento aduaneiro de um e outro, possa pratica
mente verificar:se quão infundadas são as appre
honsües do nobre senador pelo Paranú, quando 
referiu-se á tarifa especial da proYincia do ·Rio 
Grande do Sul (~faito bem). 

Vem á mesa, é lillo, apoiado, posto em discussão 
e appwrado, o seguinte 

REQUERJ:.\IENTO: 
Requeiro que se peram ao governo as seguintes .. .. - .. . 
L 0 Qual a importancia da renda arrecadada 

pelas alfandegas da provincia do Ptio Grande do 
~ui, proveniente dos direitos de importaç;<1o no :L0 

semestre do anno corrente ? . 
2." Qual a importancia da mesma renda nas re

feridas alfandegas no semestre corresponuente ao 
unno findo 'l 

S. R. Sala dns sessões, 8 de OutuiJro ue 1Si9. 
-Diana. 

(O S1·. presidente deixa a. cadeira, da presidencia, 
que é occupada pelo Sr. 2:• vice-p,·esidente.) 

A. 38.-TOMO V. 

O Sr. Danin(pela01·de1n):-Sr. presidente, 
o nobre senador pela província da' Bai1ia o Sr. 
Darão de Cotegipe,a proposito de um requerimento 
que apresentou no senado pedindo' informacões 
ao honrado Sr. ministro do imperio·soure as pro
videndencias. tomadas p~rn _o livre .exe:~i~io. do 

.~ .. ~rr 

O Sr:. PRESIDENTE:- Mas está esgotada a :1.." parte 
da ordem do dia . 

. 
urgencia, e cu quero que a camara saiba qual o 
motivo dessa urgencia. ·· . 

O Sn. DANIN:- Sim, senhor; e direi sú duas pa
lavras. 

' . . ' ' 
só existe ~ssu irmandade, ba quasi um scculo,como 
que o cyno qnc S. Ex. asseverou ser uma mas
c~rada agora creada para clesfeite:~r o prelado C:o 
Pará, e foi cria~~ em _:1703 pelo capitão general 
do Estado do Para e llro Negro, c mostrar tam
bcm de quo lado estú a verdade e donde parte a· 
intolerancia. Pot· isso peço a V. Ex:. que consulte 
a camnra si me concede urgencia no primeiro dia 
util de scss•"lo por 30 minutos para tratur dest0 

PnBIEinA PAUTE DA ORDE3I DO DIA. 

O Sr.l\ianoel Pedt'O:- Sr. lll'esidente, 
vou procurar expor em pencas palavras a interpd
lação que tive u honra de dirigir no nobre pre~i
dente do conselho c ministro da agricnltnra. 

Eu não teria dirigido esta intcr[:JCI!<lção :.w 
nobre presidente do conselho, si tivesse podido 
usar da palavra na discussão do credito do nobre 
ministro dos úcgocios estrangeiros ou si tivesse 
a probabilidade de que o orçamento da agricultura 
para o exercício futuro viria á discussão neste 
recinto. A camara sabe quo o nobre ministro dos 
nego cios estrangeiros, julgando o seu credito suff:i.
cientemente discutido, .mandou encerrar a dis-

R. OREIRA DE ARROS mZ1ÚSt1'0 e es ran{jl!l· 
1·os):-Não mandei ninguem. ... · · 

O Sn. 1\o!A.J.,OEL PEDRO:-Todos.sabem que os en
cerramentos são · determinados pelo governo 
(apoiados); mas não direi mandou, direi insinuou. 

O Sn:'BuAI\QUE 'DE 1tL\cEDO:- Sempre é boa a 
correcção. · 

O Sn. 1\IANOEL PEono:-A discussão foi encerra
dn e na v espera eu tinh,\ pedido a palavra, não pnra 
prolongar a discussão uo credito, nem pam discutir 

• a questão dr emigraç5o chineza, quesliio morta 
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fóra d-este recinto 1)ela indigna~~o da opinião pu
blica qn:· se levnntou contra eiln (apoiados), e aqui 
pelos golpes repelidos do:; oradores c:rue subiram 
á ~:·ibnna para combatel-::t.-

0 _Sn. JEnoxnro SonnÉ:-Não apoiado. 
. ' ::SR. Li.-\.LDIXO DAS l'EYE5 :-E pe O proprio par

t!CO. 
O Sn. JEno~;Dro Soni\É:-Aond 7.? 

O Sn. G.\LDIXO DAS NEVEs :- .l\a Re{otm.a, or-
g-~o do partiJo. . 

O SR • .iEnow:~ro SoonÉ: -Ora a Re[onna. 
• O $n_. G.-\_Lnrxo o,~s NEVES: - Jú não é orgüo 
uo partrdo, porqtte morreu, mas eu fallo sempre 
ll<:'Ha. V. Ex. é que não quer í'al!ar. 

_O Sn. ~1.-~.xoE~.?EDlW:- TUI!lbén~ não vejo, s~
lL:ores, probabrl!unde de ver drscutrdo o oreamen-

•• ~· • 1.. .- .. .. 

r; residente do co'nse!üo no s~nado, declarações que 
como toda~ as que partem do governo pc.demscr mo
ãiilcadns enr vista ue circumstancias ue sobreve-
n ham. En não creio nem que esta camnra entro em 
um periodo inllellnido de prorogacões successivas 
nem que se reniize essa famosa sessão extraorui~ - ~ - -.. , .. (. 

Eu n5o v•:.i•), depois de um long·o periodo paria~ 
mentar, quando esta ca.mara se sente exhausta a 
ueces~idade que tem o governo de .a forrar a dar 
~~ par~ o espectacul.o da sua prop~r~ impotencia. 
.:lú YCJO uirw necessldade rerd, posrtrva. a de for
necer-se ao. gvrerno os meios de satisfazer as des
flez:::s pubiJC;-:s, comprehendo a necessidade de 
p:·orogações parn se votar os orçamentos· mas fóra 
thLa nece;sidade, não vejo no paiz uma qÚestão 
l.' • • 1 ~ .• f • • 

p :>~s<~ justificar essns medidas extraordinarias toda 
.: . .::m politica excepcional de que tem lançÚdo e 
continúa a lan~,;:u· mão o nobre presidente do con-
$'~. 10. _, prncu os; nao apouu os e apar es. 

x~st -s ~(i~l tliçõcs,, senhores, era-me preciso por
t;.uto abm· nmu drscussão especial c dirirrir ao 
n.'Jhre presidente do conselho a intcrpellaerro que 
entra eu1 d~bate. Fui for~ado a olJrigara ·s. Ex. 
a descer attl este recinto ... 

O Sn .. -\DiEIDA CouTo :-Aqui não se desce. 
O Sn. )L\XOEL PEDRO:-... a Yir a este recinto e 

:: i'Oub:n· [tJ;::-uns momentos do precioso tempo que 
:, -Ex., ~euica <is lutas poli licas da outra casa do 
p:rlamt!Ulo. 

Sr. prt::;idente, tem-se feito nesta camara o pa
ne;ynco .do tra~alhador chin·ez. E' realmente 
uma d.as su~gulandades que estava reservada para 
esta srtuaçao que se apresentou perante o paiz c 
por elle saud~du como uma situação liberal. 

' . 
o < -

nez, tem·se dito que é activo que é economico 
pe é methodico, que é o prinÍeiro dos trabalha: 
am·es do mundo e )ilrocura-se explicar a repulsão 
que e~ses trabalhadores têm encontrado em todos 
?~. p~nzes ~ara onde têm. marchado, justamente por 
~;,~as q1;1a~tdades notave1s que o caracterisam. 1\las, 
por mms mtransigentes que sejam os apologistas 
dos fil~os do Celeste Imperio. por mais zelosos 
que seJam nesse panegyrico tantas vezes desen
rollado nesta tribuna, ha uma cousa que não foi 
C?~ testada nem o poderá ser: e é que o trabalhador 
cnmez, apezar de todas essas _qualidades, de activo, 

methodico e economico, tem sido infellz em toda 
a pnrte para onde tem ido. . 

0 SR. GALDINO D.-\5 NEn~s:-E repellido em toda 
a parte. 

O Sn.l\1\.NOEL PEDRO :-O chim emigra partt 
a a 1 arma e a a r orma o repe e, a a 1 orma 
por actos legislativos, proscreve esses trabalhado~ 
res _do seu terrilor~o. O chim emigra pnra a Aus-

'c. c. • ,... o' • ' 

de impostos de entrada, de impostos de residen
cia, gue importam n'uma verdadeir~ prohibiçiTo. 
Os cluns nos logares por on:de tem 1do e d'onde 
ainda n~o foi proscripto é tolerado com desn-osto 
invencível, o 

. Acabo de ler um livro de um viajante conscien
ciOso, de observador exactv, que viajou na America 
do Sul e que faz uma descripção do estado deplora
ver de verdadeira escravidão em que se Mham os 
chins no Perú :em todos os !orrares m u elle 
permanece sua situação é a mesma. 

Ora quando se trata de estabelecer em nosso 
paiz uma instituição que tem dado resultados tão . . . . . 

haver da parte do governo para com o parlamento 
toda a franqueza ; todas as duvidas devem ser 
dissipadas, todos os equívocos devem ser des
truidM. 

Foi jnstamente paru provosar o governo a .ossa 
franqueza quanto ao modo da introduccão desses 
trabalhadores e as condições em que ellés tem de 
ser estabelecidos no paiz, que eu dirigi esta inter
pellação ao nobre presidente do conselho. O go
verno nesta questão de introdueão de trabalhado-
r~~ c l!nezes nao · 01 ranc9 _co"m o paramento. 
Nao fo1 franco o nobro mrmstro de estrann-eiros 
quando apresentou aqui o seu credito · e o con-

. 7 • ':'" 

esse credito_ 
Caus.ou-me, senhores, uma verdadeira sorpresa 

quando vi distribuir-se na camara uma .proposta 
pedindo simplesmente um credito de 1.20:000;5 
para uma missão especial ao imperio chinez. 

Nem uma palavra sobre a immigração chineza I 
Qual era, senhores, o fundamento desse credito? 

Alargar as relações diplomaticas com qualquer 
nação é sem duvida uma medida louvavel uma 
iuicintiva de progresso. Mas; como se coÍnpre
hende que, ao passo que nós estreitamos ou cor
t~mos as nossas relações com outros paizes, em 
VIrtude. das circum~tancias financeiras, paizes 
com CUJO contacto podra ganhar o nosso pron-resso 
devamos a!=Jrir relações diplomaticas com o .Ce~ 
leste Imper10, sobrecarregando o nosso orçamento . " . 
quando abre relações · diplomaticas com outros 
paizes, ou póde ter em vista troca de productos ou 
troca de . idéas. O que precisamos nós de trocar 
com a Chi~a, o que p~ecisamos nós importar dalli, 
que.: nas c~cumstanCins actuaes, possa justificar o 
a~r~r relaçoes commerciaes com o Celeste. Impe
rlo . 

E q~ant~ á troca de idéas~ o que vai o Brazil pro
curar a Cluna? Será a rutina, a inercia, os fructos 
da escravidão e do opio? 

Senhores, a idéa da immigração desses trabalha
dores e a idéa de uma missão especial ao Imperio 
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Chinez são idéas que andaram sempre alliadas. A 
expedicão ao Imperio Chinez foi sempre conside
rada como uma condição preliminar para a intro
ducção desses trabalhadores. Como é, pois, que o 
nobre ministro de estrangeiros apresenta o seu 
credite> ao parlamento sem dize),' uma unica pala-
vra á cerca do verda e i · 'I ' ' 
Isso que eu digo que S. Ex. não foi franco quando 
apresentou a sun proposta. A nobre commissão de 
orçamento, permitta-me que lhe diga, n;io sabendo 

, · , · , · v n ou uma · 1eorra 

viduaes, onde a autoridado mandn bnsiOnar o ci
dndão pela primeira falla que elle commctte '? 

Pois é com estes elementos de colonisação que 
vós quereis desenvolver n civilisu~tio deste p:dz 
e preparar o seu futuro ? 
· Senhores, a esses argumentos rcspontlia o nollre 

• ·~ ' '"" • 
0

L 1 ~, - i.s 
as vistas do governo, o govel'llo não quer colonizar 
o paiz com esses trabnlhado•·cs: o gore.rno quer 
sim lesmenle ma hir ~ ' · · 
quer trabalhadores que emi:r2·crn sc!Ín mulheres, 

singularíssima, que é uma verdadeira evasiya para 
escapar á responsabilidade da id~a. Assim entrou 
a proposta em discussão. Como a discutiu o nobre 
ministro de estrangeiros? S. Ex., como eu disse, 
continuou a não ser franco. 

Eu não quero fazer uma revista dessa discussão, 
que deve estar presente á minoria da camara: mas 
notarei que, quando se apresentou á discussão a 
proposta, a opposição afastou essa mascara diplo-

sem famili~, obediente~, servis, (JUl! aceitem uma 
tarefa determinada e liguem-se n clla sem resi::-

'tencia c s~mreacção.1Ins, respondiam os contra
dictores de S. Ex: o pcnsnJllCiltO do governo neste 
caso não é mais do que n rest~u•·aoiTo da escra· 
vidão, é n introduccão da Mcravid~o aziatica. !tia· 
china de trabalho f tm tmhnllwdor ~em família, 
obediente, passivo, incapnz de resistencia, é o es-
cravo! Senhores, diante desta conlradir.flo, 1arecia 
que . , x. nao terra que rep tc:tr; mas S. Ex. · i· e 01 1re1 a a 1 ea que e a 

encerrava, dizendo ao nobre ministro:. não s:'io 
relações diplomaticas, não é um tratado de com-, . . . . . . ... 

' ·quereis introduzir trabalhadores chinezes, c por-
tanto a. discussão deste credito deve basca.r-sc 
sobre. a utilidade da introduccão desses trabalha-

l'S. 

S. Ex., lev~mtando-se, respondeu á opposição : 
vós dcslocaes a questão ; eu sou ministro de es
tr:mgeiros e niío da agricultura, trata-se simples· 
mente de um credito para uma missão especial n 
um paiz estrangeiro e não trato da introducção de 
traball1:1dores chinezes. EntrP.tanto ( consequen
cia das situações que não são francas) S. Ex. no 
mesmo discurso, poucos periodos ndhmte dessa 
declara =i • • • 
bido os primeiros ataques da opposição, S. Ex. 
disse : sou forçado a confessar que um dos fins 
desta missão é a introducção desses trabalhndores ! 

. e a a ser1e e contra icçocs em que 
S. E:s:. cahiu ne~se ponto, nos dous discursos que 
proferiu, o nobre ministro não discutiu senão n 
immigrn~.:.iio chineza ! O lado diplomatico, commer
cial de sua proposta desappareceu inteiramente da 
discussão I 

l\Ias collocada, aceita a questão no seu verda
deiro terreno, apezar dos esforços que fez o nobre 
ministro para evitai-a, como respondeu S. Ex. 
fts objecções que lhe foram oppostas pelos adver
sarios que encontrou ? Quando se dizia ao nobre 
ministro : ·pois vós quereis colonisar este paiz 
com os chins? Pois neste paiz, em que a agricul
tura se . arrasta carregando ainda os restos 
dos ferros da escravidão, rotineira, inerte, 
se~ credito, quereis trazer p~ra levantar essa . ( 

ainda rcdarguin- vós estnes cng-(IJHJdos .: nó.s nüo 
queremos escrnvos, quc_l'emo:; ~ immigraçiio e~-

... . ' . 
' (. ~ l oll' ' • " 

Cllinez e atrair dalli uma innnigr:lt'~o expontanea, 
livre. ~Ias entüo, dip:o cu ngorn, L; preciso que o 
governo se decida a dizer em IIm no wrla 

que o governo nüo cli~se, ~o que occultou nesta 
camara, ha o que o go>erno u~~cl:n·ou no senado. 
As palavras proferidas pelo nobre presidente do 
conselho no senaão, em rcspostn tí5 perguntas qne 
lhe foram dirigid:1s pelo no!JI'C ~enador pela pro· 
vincia do Paraná, o Sr. conscl hciro Correia, estas 
palavras do nobre pre5idente do comclho me i\l1-. 
punham um rigoroso dcYl'r de Yir n esta trihu;:a 
pedir explicações a S. Ex. As pcrg:untns di ri giclns 
pelo nobre sen~dor adinntaram a matcria de mi· 
nha interpallação e provam que a. n~esma l~reoc· 
cuparão que actuou em meu cspmto, dommou a 
discussão que teve no senado o credito do nobre 
ministro de estrangeiros, isto ê, qu:ll o modo por 
que o g-overno pretende fazer a immigração, quues 
as condicões em que pretende collocar o trabalho dor 
chin z · (I' •• • 

As palavras a que me refiro-do nobre presidente 
do conselho são as seguintes (le): dores de um paiz onde os instrumentos de tra

balhos são os mesmos de ha cinco seculos passados? 
. Quando todos concordam em que os males deste paiz • O nobre senador deseja tambem saber de que 

nos provém da ausencia do sentimento individual, modo se ha ele effectuar a immigração dos chins p:ml. 
da falta de iniciativa,do abatimento do espirito pu- o nosso paiz. . 
blico, como é que quereis infundir em nossa • Iniormarei a S. Ex. que este ponto aindn n::io 
população uma raça que vive na.sua patria apo- está definitivamente <tssentado ; depende de cir
drecendo debnixo da mais humilhante escrnvidão, cumstancias. 
um povo que não tem a menor noção ele honr3, • Posso, entretanto, declarar desde jú que o go
uma população onde os pais traficam com a honra verno não deseja toma.r a si directmnente a intro
das illhas, com a liberdade dos filhos, um povo ducçiio desses trabalb~dorcs: o qne deseja, com a 
onde não ba a menor sombra de garantias indi- . missão, é apenas facilitar a vind:..a delli:s. 
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c E' elnro que os chinezes não poderão vir para 
o Drazil com consentimento de seu governo, desde 
que não tenha a certeza de encontrar :1qui agen
tes do mesmo governo, que possam tomar a de
fesa de seus direitos. A acção, pois, do governo 
brazileiro é só mente no sen~ido de _dest~uir os ob-
...... o ' ' 
naturalmente, por via de regulamentos determi-
nará o modo por que hão de ser conduzidos 
esses trabalhadores, ns condições de embarque, os 
logares_ de suas res1 encms, seu transport~ p~ra 
o interior; creando, sobretudo, os agentes mdis
pensaveis para fiscalisar a execução dessas condi
eões. 
· • E' estn n base em que se deve firmar a acc.;ão 
do g-overno, deixando, porém, á iniciativa par
ticular, 11WXime â dos fazendeiros, estabelecer por 
si mesma o modo de prover á immigmção. • 

Senhores, si as declarnções contidas nus palavras 
que acabo de citar são a ultimn palavra do go-
Yerno so )!'C esta ma erw, en ao prepare-se o ptllz 
norquc vamos a renovac.;ão de um verdndeiro tra
fico e uma resta nração esclavagista. . .. . . . .. 
xr,r que os fazendeiros, de accôrdo com os ne
gocümtes, tratem da introducrão de trabalha
dores asinticos, corno entenderem ue é melhor 
e mais vantajoso veremos constitui o um novo 
t!·anco, e abrir-se uma nova era dessas infamias, 
qu!} tantas humilhac_:ües nos custnrnm l 

O Sn. CAXSANSÃO DE Snmmú (presidente do con
sellw): -Pro testo em nome dos fazendeiros do 
Brazil. 

O Sn. GALDINO DAS NEYES :-Mas em nome dos 
traficantes nãC> póde protestar, porque elles já 
estão organizando socieuadcs (Riso). · 

O Sn. :frL\.t"i'OEL PEDRO :-Nas palavras que :::cubo 
de proferir não ha a menor injuria aos fazendeiros 
do Brazil. Ninguem mais do que eu respeitl e 
es una a gran e avourn o pmz, mnguem mms 
do que eu reconhece os grandes serviços que a 
grande lavoura tem prestado (apoiados); mas o 
que eu disse 2poia-se na experiencia do que se tem 
dado em todos os paizes par~ onde se fez o tran
sporte de coolies, para onde a introducção tem sido 
entregue á iniciativa da especulação e dos culti
ndores. 

Porventura no trafico de africanos o governo 
tomou iniciativa directa; mandou navios seus 
buscar escravos para o pniz? O governo simples
mente tolerou que o trafico se fizesse e bastou essa 
al::stenção que foi uma verdadeira complicidade, 
i;nra que o trafico se fizesse com todos os seus horro
ses (Apoiados). Em toda n parte onde os cllins têm 
stdo introduzidos, a introducção não se fez offici
almente, os governos simplesmente têm tolerado : . . . - . . 

O Sn~ l'tiAnTDtFnANCisco dá um. aparto·. 
O Sn. GALDINO DAS NEVEs :-Havemos de en

forcar os negros todos. 
0 SR:_ IIIA~TI;\I FRANCISCO :-Uma questão impor

tante nao pode ser encarada pelo lado faccto. 
O Sn. liiANOEL PEDRO:- O instincto esclava

gista, esse instincto que procura substituir a es
crn\idão transformando-a, é insidioso e subtil e eu 
You mostrar os perigo~, contestados pelo nobre 

presidente do conselho, vou mostrar um tmfico não 
de asiaticos, mas um trafico de européus feito nas 
costas da Europa, no continente mais civilisado do 
mundo. :Me refiro a uma instituicão que a camara 
deve conhecer, a instituição dos indented servants. 
Lerei o que diz um economista notavel a respeito, 

• • o . , 
~ 

trafico, não de chins, mas de europeus nos portos de 
Europa. 

. 
Rio Branco vota por conta do Sr. presidente do 
conselho. 

O Sn. JoAQUm NAnuco:- O Sr. Visconde de Rio 
Branco ja abandonou a causa dn escravidão. 

O Sn. llfAnTDI FnANcrsco:-Não apoiado. 
O Sn. GALDINO DAS NEVEs:- A corôa clelle vai 

murchando. · 
0 R :1 

O Sn. JEnoNnro SonRÉ:-A ideia da emancipação 
é da corô<1, faramos justiça. 

a naçao. 
O Sn. JERONY~!O SoDnÉ:- Aceito a correcção, 

mas a execução é da corôa (Ha outros apartes). 

O -Sn. MANOEL PEDRO:- Um economista notavel 
disse o seguinte (lê.): 

• Eram europeus livres, que especuladores 
americanos contratavam, e 80S quaes adiantavam 
as despezas da immigração mediante uma especie 
ele servidão pessoal temperaria. Só havia Yan
tagem nesses trabalhadoros quando elles perten
ciam a uma raça estrangeira e ignoruvam a linguu 
elo paiz : é o que se dava com os aiJemães que 

, . .. .. ~ .. ' 
btJlhadores. Elles eram retidos.em casa de seus 
patrões, peia uifficuldade de se fazerem compre
hender, pela falta de relações e de apoio; acha.-
vum-se por esse mo o n uma especw c escra
vidão mitignda e disfarr.ada. O trafico dos ~lle
mães nas provincias inglezas do continente acabou 
por tomar vastas proporções: elle constituiu uma 
industria montada sobre uma grande escala e deu 
logar a toda a natureza de e:'(ccssos. • 

O Sn. JEnONYl\IO SoonB :-Dá licença para um 
a parte? De que da ta é isto ? Falia das provincias 
inglezas ,no seculo passado. 

O SR. l\'IANOEL PEDRO :-As condicões são as 
mesmas, porque são geraes. • 

O Srt. JERONYZIIO SODRÉ :-Variam muito. 
(Cruzam.-se apartes.) 
O Sn. MAROEL PEDRO:- Peco para continuar. 

seculo passado não é o de hoje. 
O Sn. :MANOEL PEDRo:- Não se trata aqui de 

direi to publico. (Continuam os apartes). 

O Sn. PRESIDE});"TE: -Peco aos nobres deputados 
que deixem proseguir o orador. 

O Sn. GALDiNo DAs NEVEs :-Estamos no seculo 
das 1 uzes, do gaz ... 

O Srt. MANOEL PEnno:-0 facto que acabo de 
apresentar é de uma autoridade que não póde ser 
despresa~a quando se trata dessa immigração que 
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se projecta. Eu poderia multiplicar os factos pm·a 
chegar ao que quero mostrar : e é que basta que o 
governo abra os portos de uma região, e de um 
paiz como a China ú expeculação e á cubiça, para 

• a acquisição e transporte de trabalhadores machi· 
nas de serviço, na-s condições mais vantajosas, para 

• • (T :"' 

(Cruzam-se muitos apartes). 
Como não ! Pois . contestais que degenere nas 

' o Europa? Como nlio degenerar n'um paiz como a 
China onde a liberdade, a vida, todos os direitos 
individuaes são vendidos e sacrificados por üma 
ndministração venal, porque um dos traços cara
cteriscos do governo chinez é a larga corrupção 
ndministrativa que alli reina. 

o iSR. JERONYMO SonnÉ:-Esse argumento não 
prova, porque o povo do seculo passado na Europa 
era peior (Oh!). 

O Sn. MANOEL PEnno :-E' verdade, Sr. presi
dente, . que o tr~fico de coolies como elle já foi 
feito por meio de contratos celebrados na Asia em 
virtude dos quaes esses coolies eram vendidos 
pelos especuladores qu.e os çontratavam, é verdade 
que esse trafico já não é hoje legal; mas si o con
tr?to do chim-coolie na Asia, o contrato como foi 
ferto, o contrato que excitou a indignação do 
mundo e l?r9vocou até a intervenção da Inglaterra, 

" a Asiu que estavam sob o seu dominio; si o con-
trato_ nessas condições nüo é legal, eu sustento 
que e sempre ossiveL Nem rr • 

mais a 1 , por mais activo, por mais zeloso' que 
fosse en1 sua fiscalisação nas costas do seu paiz 
poderia prohibir que os especuladores ahi che: 
guem, façam contratos com uma populacão irrno
rante,credula e aviltada,que a embarque,ti·anspor
te-a para outro paiz e a lancem em uma verda
deira ~s~ravid_ão. Quanto mais que será talvez com 
a admmrstraçno venal desse paiz que os especu
ladores se entenderão, e o trafico será talvez fa
voreciclo pela cumplicidade daquelles que poderiam 
prohibil-o I · 

Quando se diz que hoje não é possível o con
t~ato do trabalhador chinez na China, quer-se 
srmplesr.peJ?.te dizer que o governo não presta sua 
força, nuo mtervem para que um trabalhador que 
celebrou. o contrato siga o especulador que o 

• n- - ·o a or 
a_ embarcar por forçn daquelle contrato, mas 
nao se guer ~1zer que elle impeça que a fraude, 
que a, vwl~nc1a mesmo, que a seduct:1ío, que todos 
os. mrl meros de que sê possa servir a especulação, 
SeJam empregados, com successo e em larrra es-
cala (Apoiados). " 

O Sn. JERONnlO Sonn:E:- Nada disso dar-se-ha 
si o governo brazileiro tomar as medidas que 
deve. 

O Sn. }LL."\OEL PEDRo :- E' justamente o ponto 
~1 que quero ~begar ; o nobre deputado tocou na 

... 

verdadeira questão., no ponto capital da minha in-
terpella(}ão. . · . 

O Sn. JEnomiO SoDRÉ dá um aparte. 
O Sn. MANOEL PEDRo:...:..Jiilas a questão é si to

mará ess:.s medidas; a questão está na hypothese. 
, . r sr en e, so re que versa 

a minha interpellação é o· que acabo de deter
minar, é o que resulta de tudo que tenho dito 
sobre · · · · -
balhadores, isto é, de sua immigrãção neste paiz, 
do modo pelo qual serão adquiridos· e transpor
tados. 

Eu desejo que o nobre presidente do conselho, 
que deve ter idéas assentadas a este respeito, pois 
não creio que estPja fazendo Rma experiencia in 
anima vill sobre a sociedade brazi!eira, diga-me 
com€l esse trabalhador será adquirido, como será 
tirado das costas da Asia para ser trazido oo nosso 

oiz? · · · · - · o 

verno tomar de accôrdo com o governo da China 
para impeú'ir que por meio da fraude, por meio 
da seducç'1io, por meio de arrentes derramados no 
· _ma os especu a ores o tenham esses 

trabalhadores em verdadeiras condicões de es-
cravos? • 

' , • , o ã es a somente 
nas costas da Asia ; o perigo está tambem em 
nosso paiz. Eu· quero igualmente que o governo 
me diga com franqueza em que condições esses 
trabalhadores hão de ser aqui collocados. 

Senhores, basta fazer uma simples idéa do que 
será um cbim importado por um especula dor, por 
uma companhia que se encarregue de conduzi!-o, 
saltando em um dos portos de nosso paiz : . esse 
homem vem sobrecarregado com a divida de seu 

, ·o mgua e os 

duas pontas deste dilemma: ou contratará os seus 
serviços com o primeiro patrão que se offerecer, 
ou irá mendigar nas ruas publicas'; ou será es-
cravo, ou será mendigo I ' 

Desejo que o nobre PI:Csidente do conselho me 
diga si o immigrante chinez, chegando ao nosso 
paiz, acha-se collocado em condições identicas aos 
immigrantes de outras procedencias ; si o governo 
abre-lhe as suas hospedarias, si offerece-lhe hos-" 
pitalidade, si da-lhe os esclarecimentos necessa
rios, si o toma deb~ixo de sua pretecção, si inter
vem, sobretudo, no contrato que esse immigrante · 
tem de celebrar com o fazendeiro que o procurar; 
porque, . senhores, eu considero até nullo, não. 
nullo dentro do prazo legal hoje determinado 
na lei de lo~a'}ão de serviços q~e n_?s temos, mas 

~ ' que o fazendeiro fizer com esse immigrante nas 
condições em que se tem de achar o chim. Pois 
um homem· que ignora inteiramente a linguà., os 
costumes de nosso paiz, os nossos habitas, as con
dição~ da nossa cultura ; um homem que não tem 
absolutamente idéa da nossa sociedade, que vem 
de uma sociedade inteiramente diversa; um ho~ 
roem que tem outras idé3s e outras crenças ; um 
homem nessas condições, celebrando um contra to. 
este cont~a~o est:i livremente aceito '! Exprime· a 
vontade livre desse homem? E legal'! E justo'! 

(Ha apa1·tes.) 
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O SR. 1\IA..\OEL PEDRo: - Eu chego ao pauto que 
os nobres deputados acabam de tocar. · 

Os immigr:mtes europeus que chegam a este paiz 
encontram concidadãos que os guiam, que natu
ralmente lhes proporcionam,senão uma protecção 
directa, ao menos indirecta, que podem 
ensmar- es os pnmmros passos em 
de dar no paiz ; encontram legações~ encontram 
r~presentantes de sua patria ... 

tos ; e· o chim aqÚi só tem ; praça do Mercado da 
Gloria, que é a sua legação "(Hilatidade). 

O SR. MANOEL PEDRO : --Este, senhores, é o 
segundo ponto da questão em debate. De sorte 
que a interpellaçüo que eu apresentei na formula 
geral, em que eu entendi dever redigir para en
-viar a mesa, resume-se nestes .dons pontos capitaes 
porque o caracter dessa immigracão, o caracter 
que ella tem de r3vestir, si for feifa, depende de .. . . . . . . ' 
será introdu~ido,da maneira porque sera adqtlirido 
em seu pmz; em segundo logar das con

Ali ões em c ue será collocado no nosso. 
Eu, portan~), formulo as seguintes perguntas 

como desenvolvimento da interpellação ao ~q
verno : o governo compromette-se a tomar touas . . -

Senhores, nas .sociedades em que a institaicão 
da escravidão perdura por certo tempo, ella plán
ta no coração daquelles que se servem della um 
instincto, a que eu já me referi e que chamei 
esclavagista : a necessidade de ter escravos, o 
vicio de não poderem servir-se senão com elles, 
essa repugnancw mvencive pe a I er a e, que e 
um dos males que acommettem aquellos que se 
utilisaram por muito t~mpo da escravidão. 

' .. ' ... 
nenlmm governo moralisado, já não digo liberal, 
civilisado e christão, tem o direito de tran:;;igir com 
esse instincto (.4.poiados). 

Não é sómente um crime para um governo li
beral transigir com esse instinc1o, é uma. in11tili
~a_de, é_ um esforço baldado ; porque esse irisíincto 
e msacwvel. 

E vêde, senhores, a escravidão entra na Ame
rica e apodera-se do indígena. O movimento phi-
lan tro i u " 1 • " 
escravidão arranca-lhe o indígena. ·mas si ella en
trega com uma m~e com a outrá apodera-se do 
africano. 

trabalhadores: para que a sua passagem da Asia desapparece, bloqueada por assim dizer por essas 
para o nosso paiz, não resulla.em 11m :v..er.dadeil:J . duas medidas, a extincção do trafico e uliber-, 
trafica, como cu acabei de mostrar que podia de- --mtuc-uov<~Iitr-e-;errt que ella ve-sc como que con
generar com exemplos tirados desta mesma insti- dcmnada a devorar-se a si mesma elle volta-se em · 
tuição, da introducção de coolies, em todos os desesper? padra o asiiltico. Escravo·; indigena, ou de 
paizes onde se tem feito a introducção, e de ou- out~·~ pmz, esta, ou_ daquella raça, coolic, ilota, 
tr~s instituições analogas 1 Chegando o chim ao pa_rw,. servo, prolet~rio, sempre, e por toda a parte, 

- nosso paiz, o governo toma-o debaixo de sua o mstmcto esclavagista, tenta todos os expedientes 
protecção? O governo só :permittirá que comece a para ter o que elle quer, e evitar o que cllc não 
· ·rr -;- , • • • • uer. O ue ellc uer é a escravidão só o uc elle 
representantes, que velem sobre a sorte de seus não quer é a liberdade ! 
sulJditos que aqui cllegarem? o govaruo limitará a senhores, falia-se nos grandes interesses da"'la
introducção desses trabalhadores aos portos em ue voura; mas eu J?-:iO creio que os p.ossos fazendeiros 

ouver representantes a nna, a m e que e es - ' • • , < • -
tenham uma cspecie de tutor ou advogado natural dições eco!lomicas em que se acha collocada a 
que defenda os seus interesses. intervenha por nossa patna; c, o _que é mais, eu niio creio que 
elles, que os represente nos contratos que elles sua sorte dependa da renova cão da escravidão, 
celebrarem com os fazendeiros? da manutenção do trabalbo scÍ'vil. 

O governo dá -lhes meios de subsistenci~, em- A grande lavoura transforma os seus instru-
quanto procuram uma occupação que elles aceitem mentos de trabnlho, aproveita os poucos bra
livremente, emquanto celebram um contrato nas ç0s que lhe restam, melhora os seus processos 
condiçõesquejulgaremmaisvantajosas?Cbegando de cultura; a par della nasce a pequena cultura c 
o chim a este paiz, ·não qúerendo ser proletario, o facto que resulta dessa transformação que se 
qu~rendo estabelecer-se, o governo dá-lhe terras dá em todos os angulos do Impcrio, do norte ao 
e mstrumentos, meios de transporte e esclareci- sul, é que a producção agrícola augmenta. 
mentos,como dá aos colonos que nos vem de outras Si a producção augmenta, como vem dizer:se 
procedencias.? Eis as perguntas a que espero que aqui todos os dias que a arrricultura está deca
o nobre presidente do conselho tera a bondade de dente, que é preciso sal val-a do aby5mo para onde 
responder. ella caminha'? 

Senhores, é em nome da lavoura do nosso Senhores, 'P9de·s.e 
- · , . e gran s in eress s, que não e . '. < ., • . • 

podem ser mdifferentes a esta camara, que se que se· da em todas as elasses quando actúa sobre 
pede a introducção dos trabalhadores chinezes; ellas o movimento de uma transformação sccial. 
mas J?ede-se em _!LOme · d.a 1avou~a aquillo guc a Felizmente a grande maioria da classe que entra 
proprral~voura p.ao _pedu~ (Ã;pozado). Ao mau-. na transformaçãc aceita as novas condições, em 
~arar-se e~ta Situaçao, nos tivemos dous. con- -vez de resistir ;só uma insignificante minoria agar
gressos agrJColas para tratar dos interesses da ra-se obstinadamente ao passado e procura con
havoura: no cong_!:esso qo Sul_, e~ sua general i- trariar o n;tovimento que a ha de esmagar. 

ade, a la.vourtJ. n~o pe~m ~hms, no congresso dG E' possivcl que al,.,.uns fazendeiros ainda so-
~oxitte creio que esta Idea !J-lene~ despo~tou. Ond~, nhem idéas de restabelecer a escra-vidão neste 

d
0 o, por 9ue. modo pedma la'i oura a mtroducç.ao \ paiz, mas o nobre presidente do conselho inaurru-
esses coohes'> . d d ·t - l"b 1 d · ·a' f o · ra or e uma si uaçao 1 era , evia ter tt o a ran-
(Ha um aparte.) queza de dizer a .esses poucos fazendeiros, si é ... 
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VozE~: :-Muito be~; ~uito bem. (Applausos em. Isso to. o o paiz sabe que é na China que 
das gatenas. O orador e felicitado;) · ~e fabnca o cha e9m a maxima perfeição; nós 

~esmos quando qwzemos em tempos coloníaes·ini
Cl~r e~ta cultura, foi dalli cgie mandames vir os · 
pnmerros trabalhadores. . 

Ha ainda outro producto que póde ser de maxima 
vpntagem para o nosso paiz e pnra o qual não são 
muda aptos os nossos trabalhadores: quero fallar 
da cultura do bicho da seda. . 

E' geralmente . sabido que em . no~sas regiõe~ a 
. , 1 1 ·a . es n m-

dustrw, se desenvolve com o maximo viO'or 
. E a creação do ~ic~o da seda não será ~inda uma 

por fim especial impo~tar irnmediatamente traha- Ora, para ter a protecção do governo chinez·ou 
lha dores asiaticos; nosso intuito principal é . abril· d_9 nos~o é p~eciso c~meçar por estabelecer rela
relações com um governo que Já se acha em relações çoes d1plomatwas. 81 o governo chinez deseja 
diplomaticas com os governos mais civilisados do mandar agentes seus para o nosso paiz, ou si 
mundo. tomaremo? a nosso cars-o n. protecção aos immi-

Vamos, pois, fazer um tratado de commercio e grant~s, e cousa que so o tempo e a experiencia 
amisade. Sabe V. Ex. que nós consumimos muitos poderao demonstrar. . 
objectos da China ; que muiLes productos daquelle Como já tive occDsião de dizer na outra casa do 
Imperio podem ser com -vnntagem cultivados em P?rlamento, o governo não tem intenção de fazer 
nosso vasto solo. · - directamente este commercio, o que deseja é 

Temos industrias novas que devemos cultivar, rell).~Ver ns di~culdades, quer diplomaticas, quer 
porque infeliz do paiz que se limit:u· a um on dous · po_ht!cas, que d1fficultem a vinda de trabalhadores 
generos de producção (Apoiados). nsmticos para o nosso paiz. 

Si u riqueza publica depende sómente desta Este é que é o fim da missão. 
eventualidnde pó de considerar-se ameaçada · O governo ha de ser o protector de todos aquelles 
(Ap9iados). . . que procura!fi este solo,_ ha de proteger tão efficaz-

' ' • ' o enfermidade que, segundo foi- denunciado nesta 
casa, acaba de atacar em Pernambuco um dos 
nossos principaes generos de producção-a canna 
de assucar; si o mal de que tantas vezes tem sid.; 
ameaçado o cafeeiro se propagasse em aita escala ; 
pergunto aos nobres lileputados o que seria da ri
queza publica deste paiz ~ 

Entendo, pois, Sr. presidente, que tudo quanto 
é crear umaindustria em nosso solo é da maxima 
vantagem; e é preciso não conhecer as condições 
toP,ogra_phicas do nosso paiz pa!'a ignorar que o 
cha, objecto de grande consumo em todas ·as na-

0' O' 
·.italiano e o allemão, que como colonos demandam 
o Brazil (Muito bem). . - . 

Por isso senhores, é inutil entrarmos agora êm 
pormenores .e desenvolvimentos, quando só mente 
o conhecimento pratico do negocio nos ha de indi
car as medidas que pareçam mais ~onvenientes 
para se obter o desejado resultado (Apoiados). 

E' preciso que todos se convençam que o O'over
no brazileiro é o mais interessado em reprimir 
qua~squ_er abusos sa~artes); pois é sabido que si 
os Imnugrantes as1a1Icos não acharem protecção 
em nosso paiz, a immigração não se fará. 
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Eu, Sr. presidente, tenho por mais de uma vez 
ouvido nesta casa opiniões contrarias a esta immi
gração. Respeito-as, assim come quero que res
peitem tambem as minhas convicÇões. o que hoje 
o governo tenta fazer, tem sido feito por outras 

- P. • 

gue deu como consequencia a emigração para 
Cuba; o Perú fez outro tanto (~4.partes). 

Creio, Sr. presidente, ter respondido á inter-
e ção e . sp i o a opinia c e 

~S. Ex. ; póde o nobre deputado entender que esta 
immigração é inconveniente ; mas o ministro da 
agricultura, interessado pel~ sorte da grand.e. la
voura, consultando-lhe os mteresses, e ouvmdo 
opiniões de pessoas muito sensatas, continúa na 
crença de que tal immigração nos será muito util, 
n1ío como elemento de colonisação (e preciso· que 
façamos sempre esta distincçuo ), mas cqmo elemento 
de trabalho (A.zJOiados). 

de machinas de trabalho. 
Quanto a mim, antes quero machinas do que 

consumidores do trabalho a oiados Jorc uc con-
sumidores improductivos já temos muitos (Apoia-
~~- . . 
D~ q~w precisamos é de ~rodu~tores, pois. o que 

decadenciã ( ApoiadõSI:-
O meio circulante · rcscnte-se disto: e para que 

nossa moeda recupere todo o seu valor é essencial 
que augmente a nwssa dos nossos productos 
(Apoiados). E como se ha de conseguir este resulta
do sem sustentar e desenvolver a cultura dos prin· 
cipaes generos do paiz, o café, o algodão c o assu
car ? (.4.poiados). 

Julgo ~er assim resp~ndid~ ao nobre deputado; 
' p 

O Sz·. I\'ianoel Ped1.•o:- Sr. presidente, 
sem querer abusar da attenção da camara, apezar 

• rr r 

posta ao noiJ.re presidente do consell10. 
·S. Ex. nas explicações que deu, permitta-me 

que lh'o diga, não se serviu da franqueza com 
que costuma sempre exprimir· se na tribuna, fran
queza que algun~ acham um pouco rude, e que 
neste momentõ não seria excessiva. S. Ex. fez 
apenas a reproducção dos argumentos que a ca
mara já tem ouvido aos defensores do trabalho 
chinez. 

Eu, St'. presidente, nunca tive a pretencão de 
prender o governo no meio de declaracões expres
sas de maneira que pudesse fechar tod·as as portas 
·uos r~busos a que P?de dar lagar a _immigração 
de trabalhadores chms em nosso patz. Por mais. 
detalhadas e positivas que fossem as minhas per
Q'nntas dirigidas ao governo, por mais francas 
. ue fossem a resnostas 1e d I · <:; • 

que Hcaria uma larga porta para os abusos. 
Eu o que pedi ao nobre presidente do conselho, 

ao governo, foi um compromisso moral, foi o com
promisso seguinte : eu lJedi que o nobre pre· 

· sidcnte do conselho, em nome do partido liberal 
que S. Ex. representa, e só o partido liberal 
póde S. Ex. representar, porque só elle jus
tifica a sua posição c sua permanencia no poder 
eu pedi que, em nome do partido, S. Ex. se com
promettesse perante o parlamento para com o paiz 
á que essa immigração não degenerará em um 
tratico, que esse instrumento de trabalho não será 
umn escravid~o disfarçada. 

Bastava-nos que o nobre presidente do con
selho tomasse esse compromisso perante o parla
mento; foi o que provoquei de S. Ex. por meio 
da interpellação, foi o que S. Ex.. não fez. 

Senhores, jã que o nobre presidente do con-
ão i · ·=- · 

quiz collocar, vou eu collocal-a. 
A introducção desses trabalhadores póde ser 

feita de dous modos; ou ser~ uma immigra~;ão 
, , 1 o conse o 

pareceu mostrar quando disse que queria sim
plesmente abrir relações com o imperio da China 
e dei:tar que a immigrarão entrasse pelo leito que 
lhe cavassem essas relações diplomalicas, ou pódc 
ser uma introducção de machinas de trabalho 
como tem sido a introducç.ão desses trabalhadores 
nos outros paizes para onde tem ido. 

Pois bem, declaro a V. Ex. que nenhum chim 
immigrará espontaneamente, que a immigração 

r .. :"' • • 

' ' 4,. • Não é preciso ler as relações dos viajantes, dos sa-
bios, dos touristas, dos embaixadores que têm 
atravessado a China e ue têm estudado a uella 
soete a c e que têm cscripto sebre ella, para saber
mos o seu estado, o caracter daquelle povo, seus 
costumes, suas tendencias. .. . . . .. . . 

ccupa._daq.uella_p_orção da Asia .. basta olhar para 
o chrm, ver o seu craneo, sua conl!gtll'à\(âo,''tado---
o seu physico, para conhecer que o corpo de um 
chim não contém a alma de um povo que emigra. 

.Basta abrir uma carta da Asia e ver o territorio 
da China, sua populaoão, a maneira por que essa 
.popula çüo está destribuida, para comprehender 
que não póde haver immigração chineza espon
tanea; que isso é uma illusão .. uma lJallela com 

• • • O".. 7 

~ue ~e pr~jccta, que é a immigraçÍ\o contratada, a 
tmmrgrnçao pelo trafico. 

Senhores, a historia nos diz que os povos que 
emrgrmn sao os povos ota os e espmto e 
aventuras, de iniciativa de em preza, os pcvos, que 
têm grandes nccessidade3, que em redor de si 
não têm meios para satisfazer essas necessidades 
e que por um esforço supremo da yontade que
bram todos os laços que os prendem á sua patria, 
deixam familia e amigos, utiram·se aos nwrcs c 
vão procurar em outro continente a satisfaçüo 
dessns necessidades. 

( T1·vcam,-se az1artes entre os Srs. Galdino das 
Neves, Zama e Jeronymo Sod1·é.) 

O chiJ!l não reune essas qualidades, não é um 
povo emigrante; e os que defendem as bellas qua
lidades desse povo cahem, além de outras, em 
uma contradicção singular. Dizem que esse povo 
com tudo se al_imenta, transforma tudo ·que se acha 

Sl em mews e a 1men açao, que e um 
povo. obediente, o que eu traduzo pela palavra 
SCI'Vll. 

Pergunto : este povo passivo, que fornece traba
lhadores, que em conc:11rrencia com outros os afu
genta pela modicidade do salario, com que se con
tenta e pela natureza dos meios com que se ali
menta, este povo que se contenta com um minimum 
de satisfações é um povo qu'e tenha. o estimulo 
preciso para deixar ·a sua patria e procurar outro 
continente para ahi se estalieleccr? 

Basta, senhores, esse argumento ; não preciso 
de outro para ter adquirido o direito de aillrma.r 
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que a emigração espontanea não· se fárá ; que 
ninguein crê nclla sob penna de crer no absurdo. 

Outra condição para abrir e desenvolver o movi
mento da emigração de um paiz para o outro é o 
grão de densidade da população no paiz donde e !la 
se retira. 

Santos, tocou nessa importante questão de esta
tística e quiz mostrar- com algarismos que a den
sidade da população da China era maior do que 
nos ou ros. pmzes. • 

Perdôe-me S. Ex.; o territorio chinez compre
hende a China propriamente dita e comprehende 
paizes annexados que com esse territorio formam 
o grande imperio chinez. . 

Os geographos e viajantes que têm visitado esse 
imperio o representam por um grande triangulo 
isosceles, cujo vertice apoia-se nas grandes mon
tanhas do centro da Asia, onde se forma o platô 
de Pàmir, ~.cuja base desenvolve-se em curva 

Pergunto eu, e quero que me respondam de boa 
fé, um povo que tem esse territoriõ ao pé de si,ás 
suas portas, habitado por povos da mesma familia 
quando fosse um povo emigrante e .. aventureiro, 
que necessidade teria de abandonar tudo isso, mu
dar-se de continente e emigrar para o Brazil? 

., .•••• ezee 
se lho) :-Para não morrerem aos milhões, como 
têm morrido. 

. . ... ' ,. 
então ha uma razão .que retem os chins na sua 
patria, por isso que dispondo desses recursos alli 
se deixam morrer aos milhões: o aparte de S. Ex. 
prova de mais. 

Eu concluo, senhores, a demonstração desse 
ponto : a impossibilidade de uma immigração es
poutanea. Si essa é a emigração que se quer, então 
prepare·se o governo para ver que sua idéa dará 
no que disse o meu nobre ::~migo, deputado por 
Pernambuco n'nm 

Eu disse que a immigracão poderia ser de outro 
O SR. JERONYMO SonRÉ dá um aparte. modo, e é justamente co mó ella ha de ser. Teremos 
O Sn. MANOEL PEDRO:- Peço que não me inter- a ~nic~ imll!.igração possível, a immigração servil, 

- · - e • co, e sr as pa avras que 
dar um:t' idéa ligeira do territorio chinez' e vou proferiu no senado o nobre presidente do conselho 
mostrar com o que ha de mais positivo nessa encerram o pensamento definitivo do governo a 

• • - • ..· • - • • 'i ... ~ • 

distribuiç~o da população a emigração espoi:J.tanea ção desses trabalhadores aos interesses colligados 
--éii'In-J.'tOSSivel-. -----·-· -----·· -dos -f-azendeiros. e especuladores, ::~ historia da es-

. Calcula-se a superficie total da China, do im- cravidão no Brazil será dotada de mais uma pa •. 
perio chinez, em :1..000 milhões de hectares. gina e essa pagina vai abrir-se (Apolados). 

Pois bem, (1,00. 000.000 formam o angulo sudeste Senhores, eu já disse que esperei sempre que o 
desse triangulo e é habitaào por 400.000.000 de nobre presidente do conselho désse uma resposta 
chins; isso quer dizer que dous quintos do mais franca á minha interpellação. Esperava de 
territorio do imperio é occupado por :1.9 vigesimos S. Ex. esse compromisso de que fallei, compro-
de sua população. mi~so que se prende aos compromissos que S. Ex. 

"i ~: tira· m tacitamente contrahiu uando or,.anizou o mini -

rumor dos tambores que elle chamava invisíveis, Senhores, ha uma tendencia de despr:ezar as 
si tirarmos as alturas t;eladas do Thibet, restam causas que podem ter remotas c,onseqt~enctas, so
pouco mais ou menos 300 milhões de hectares bretudo na_ ordem moral, c e depors que essas 
para cincocnta milhões de habitantes. consequencws appare.cem e se accumulam que os 

o sn JEnOl.\"1'~10 SonnÉ ·-Ha quem dê i O milhõ.os g?vernos lutam esterilmente e se ':ollam. arrcp_eu-
• ' · •. • . _ . . . - · didos para o tempo em que as devw ter Impedido. 

9 .ên . .MANOEL PEDRO :-~00 nulhoes Ja ~ uma O futuro, e quem sabe si muito proximo, deci-
oprnrao ex_~gcrl!da_: eu aceito o calculo mms cor- dirá quem tem razão-si os que combatem a immi
rente de q.<>o nulhoes. gração de coolies em nome de nossa civilisação ou 

Ha portanto uma porção do imperio chinez si os que zombam desses receios que chamam de 
em que o grão de densidade da populacão imaginarias. · _ 
não é excessivo, a immigração do Sul I)ara o Ncite, Eu dizia ainda ha pougo que na ques~ão de que 
dentro do imperio, faz-se com rapidez progressiya se trata não estão em jogo as nspiraçõcs e os in te-
que todas os viajantes ·assignalam. resscs da lavoura, e que si alguns fazendeiros 

(Ha um apa,·te.) querem a substituiç~o ~a escra!idão, si ha nessa 

dispõe a China para escc.par ao excesso de popula
ção de sua parte meridional. Ao lado da Cl1ina ha · 
·a grande península indo-chineza, cujo territorio é 
tão fertil como o Indostão e o Brazil. A's portas da 
China ha esses grupos de ilhas que fluctuam no 
caminho da As ia p::~ra. a Australia, ilhas qne pelo 
luxo da sua veget::~ção, pela graça de suas bahias e 
os horisontes infinitos que as cercam são chama
dos os jardins do Equador. Nessas regiões o chim. 
encontr~ populações diversas, sem espírito nttcio
nal, mms fracas do que elle e que lhe cedem o ter
ritorio sem resisteneia. 

A.. 39 .~TOl\10 V, 

gr::~nde classe uma. mmona que nao deve contar, que .. . . - - . . 
as condições economicas trazidas pelo movimentó 
abolicionista, que não foi possível impedir, eu disse 
que S. Ex. devia ter a coragem de repellir esse 
pedido (Apoiados). : -

Eu disse que a grande lavoura se transforma e 
que esse movimento de transição se ha de operar 
como se está operando pela lei da necessidade e 
pela força natural das co usas (Apoiados). 

Senhores, eu f alio pela minha província, in te ira
mente agrícola. Ahi dá-se o se~uinte facto que eu 
creio geral em todo norte: no vali e do Parahvba, :;rue 
é a séde daindustria do assucar,não ha um éngenho 
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que possua 50 escravos de serviço ; outros tem 16, ' Quando os senhores de eng-enhos tinham as sen
:1:! e alguns têm o strictamente necessario ao ser- zalas cheias de escravos, que eram. renovados 
·dço domestico, e a producção elo assucar tem pelo trafico e pela reproducção, quaes eram as 
todavia :1u~mentado : eis um facto, facto entre- condições dos pequenos cultivadores de canna ? 
tDnto t~o incontestavel quanto elocruente. · · Socialmente achavam-se na condição de subditos, 

_ • ·<:;· • ::· 1icam nt su·eitos :.ís condicões leoninas 
norte. levou-me a verificar si elle se realizava no que os fazendeiros lhes impunham. • 
sul. Pois ben1, eu cheguei a verificar que o mesmo O pr~queno · cultivador, o lnYrador, tinha todo o 
facto se dava no snl, e a respeito da industrin trabalho da plantarão, preparava o soda, plantava, 
o ca:e, 111 us na que em re ::n , n i1 i;:' < <, o < < • 

nobre ministro des negocias estrangeiros, é cspeci- g-enho e recebia metade do resultado de sua safra. 
al::1e:1te quem precisa desta substituição do es- As condirões hoje mudaram; o senhor _de engenho 
cravo pelo coolie. Em uma reyista industrial o que precisa de collaboradores que o aJudem, que 
(Auxiliador), chamo a artenção da camara para um niio tem, ou tem poucos escravos, faz concessões, 
Drtigo de um brazileiro distinclo, que muito me- modifica esse contrato, recebe um terço .e procura 
r~>ce do p:'iz pela erndiçiio e zelo com que tem por todos os modos reter o pequeno culnvador, de 
combatido essa immigração·(o Sr. Nicoláo l\Ioreir~). quem precisa, sob· pena de deixar inactivo o 
:.'ie5tc arti~o notavel está provado com algarismos grande cnpital de suas machinas e incultas as 
que _de 1~7~ /. 1878, ne;t~s ;eis .an_no~ po~teriore~ vr,~t.~s terras ~u~ po~sv-;. 

I. .A.~ ... ... .1 

vincia do Hio de Janeiro em numero de ~:3.000, hnlho e da maneira pela qual elle se e·stá fazendo. 
fazendo entrar no calculo o contingente que a Ora, pergunto eu: si no estado em que se 
woyincin tem recebido do 11orte. l\l:1is de (1,0.000 acha essa industria, a cultura da tcunua a que 
escravos em seis mmos e, entretanto, a pro ucçao me mu.CI, s1 m ro uz1rem ne u _ ou . 
do café tem augmentado em quasi dous milhões coolies, para s.erem empregados nesses eng\3· 
de arrobas a sua méllia annual ! nhos,, gual sera o resultado ? Esse n:J.OvimeJ?.tO d.e 

' ' ...... ... : ... o . ...., 
eu via no Norte, do que acabo de ver demonstrado 
para o Sttl que cu disse que a agricultura não 

·· -r;rccism"a q.e bratos;qu~t questão para ella é de 
cabcras. 

1\Iãs,como se explica esses c1ous pllenomenos pa
rnllclos-a diminuiçilo de braços e o augmento da 
producçüo senão pela transformação do trabalho? 
E pm·a que a intervcn~ão do governo com a in~ 
tradução dos trabalhadores si essa trnnsfori:nação 
·á ~c f:tz ? A 10iados . -

~Ias, nfio · c~ só isso; hn o seguinte que é mais 
!:T::rre. Si essa immigração nfto :Jbortar, como 
espero que. a~ort~rá, s~ o minis_terio _que. sue-

' . ' 
pretnr melhor as aspirações liberaes; os verda-
deiros interesses de·nosso progresso c não ris
car dos nossos orcnmentos essa verba amarclla 
que nclle se :IIJre; essa immigrarão, em vez de 
operar a transição serú um obstaculo para a trans
formaç~o do trab:tlho (apoiados), será umelemento 
regressivo para a agricultura, será a volta da agri
cultura ao systerna rotineiro,aos habitas de cullura 
donde n lavoura vai sahindo (Apoiados). 

50 l1a, senhores, uma explicaçiio para os f.1ctos 
que eu assig-nalei : n'um gcnero de cultura feita 
·por cscnwos, os escravos diminuindo e a produc-
ção augmentando. · 

A explicaçiio é que o trabalho torna-se intelli
gente e portanto mais feccundo. A idéa do ml
mero, da forç.a musmhlr, essa illusão creada pelo 

' pende sómente do numero de trabalhadores, essa 
idéa vai d<:lsapparecendo. O agricultor privado 
llrogressivamente de braços, compellido pel:;~ lei 
da necessidade, que é o granile estimulo de todo 
o progresso, ve-se obrigado a substituir o numero 
llela intelligencia, torna-se methodico, reflectido e 
comprehende que a agricultura como as outras 
industrias apoia-se no calculo e no methodo 
(Apoiados). 
· Vou citar um· facto ; vou citar simplesmente o 
que se dá com a industria do assucar e que eu 
tenho obervado pessoalmente. 

' ~ . 
graçãÕ prodnzirá os effeitos contraries aos que se 
procura produzir, e a cultura com suas tendencias 
escravagistus despertaria de. novo n'alma dos· que· 
por tanto tempo se entregaram a ella. 

Eis ahi allstrahin<lo o lado moral o que bastaria 
para condemnar. essa idéa. · 

Essa importação de trabalhadores chins nem é 
necessaria para uma transição que está se fazendo, 
como ter(t como effeito incontestavel embaraçai-a 

·e retardal·a. · . 
Senhores, en vou concluir r~novando o meu 

protesto contra a responsabilidade que vai pesar 
sobre o. pa~ti~o _liberal IJ~la iniciativa de se~~-

~ ~( ) L ~ • 

dade eu não 'posso deixar de apresentar á camara 
um parallelo tão curioso, quanto triste. Eu allu
do ú marcha que nos ultimos tempos têm seguido 
os dons partidos politicos deste IJaiz, um que se diz 
partido conservador e outro partido da liberdade. 
O pártido conservador extingue o trafico em. nosso 
paiz, emancipa o Yentre em :187:1: fecha amb:;~s ll$ 
portas á escrn vidão. · 

O partido liberul sobe ao governo e abre esse 
bloqueio em que a escravidão, como eu disse, estava 
condemnada a Elevorar-s_e a si propria, e pela 
brecha que abre deixa passar a escravidão des
farçada. O partido conservador faz essa reforma 
judiciaria, que se diz mutilada e que eu não quero 
discutir ; estende em todo o caso as garantias do 
cidadão ; ac::.ba .com a odiosa lei do recrutamento, 

O partido liberal sóbe ao poder depois de ter 
feito a sua propaganda em nome das idéas liberaes 
comprimidas ou mutiladas, e faz uma reforma 
proscrevendo milhões de brazileiros dos direitos · 
políticos, reduzindo-os de cidadãos a ilotas, con
demnando-os a serem estrangeiros na sua propria 
patria! 

Senhores, 0 preciso que aquelles que amam a 
causa da lilierdade confiem bastante no futuro 
dessa causa para não se sentirem tomados de 
desalento diante de decepções dessa ordem. Mas 
eu sou desses, eu sou daquelles que crêm no 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:29 - PÃ¡gina 16 de 21

Sessão em 8 de Outul:iro de 1879. 307 

futuro da causa da liberdade. Eu tenho uma fé 
profunda que ellà não succumbirá no nosso paiz 
quaesquer que sejam os erros, as miserias, as 
apostasias dos seus pretensos defensores. Essa cau
sa não poderá deixar de ~riumphar. O .seu pas-

' 
ciam condemnad!:s á tyrannia e á immobilidade. 

Eu não creio, eu não posso crer que aqui, no 
razil na Americ~. neste continente ue é a a-

tria de Washington a causa da liberdade :possa 
sucumbir. El!u é maior de que todos aquelles 
que a defendem .. E' o carro da civilisação quem 

,, ' ~ .. ' -
cu! o~, é a mão da. Providen~_i.~ __ gu,~gt_.Q _ _çp_gcl.uz. 

·· - ---(]Iuzto-àcm-;r:cppla1Jsos.nas [jãriwws.) 
' O Sr. Joaquim N'abueo:-0 que me 

traz principalmente á tribuna depois do o elo
quente discurso do meu nobre collega pela 
Parahyba, ao qual eu não teria nada mais a accres
centar, não só porque elle não tinha resposta, 
como porque ficou sem resposta, é o aparte que 
dei com relação ao nolJre Visconde do Rio Branco 
acerca a cmancipa{;ao os escravos. 

Explicando esse Ull:Jrte, ea respondo á brilhante 
peroração do me~ nobre copega: é_ exacto que 

:\ " • ,... .l". 

entre nos, mas de ràcto só estrro trocados os papeis 
dos ministerios. O partido conservador teve na 
situaçuo passndn a rara fortuna de realiznr ai
gumas reformas que sflo realmente liberaes. 1\Ias 
quem não sabe que o partido conservador renlizou 
e~sn.s refo:m~s nüE espontnnenm~nte, não por ini
CiaLlva proprw, nuo porque as tivesse concebido, 
e tanto nao as concebeu que não ns executou 
como devia, mas sómente porque o miuiste.rio 
conservador não pôde resistir á pressão que o par
tido liberal, isto é, que a opinião liberal do paiz 
exercia sobre elle "! (J1Iuitos apoiadosj. . 

Portanto, o:; papeis dos dous partidos não estão 
trocades. Um governo liberal encarrega-se das 
reformas conservadoras, um governo conservador 
encarrega-se das reformas liberaes; mas os papeis 
do rti - - - :- o -

~ente; e tanto que ao lado das reformas do par
tido conservador a historia ha de registrnr o pro
~amma do partido liberal, do 00 qual ellas foram 
tiradas : parecendo-se, senhores, como eu já disse 
uma vez, essas reformas quando postas ao lado 
delle com os palacios da idade média construidos 
com as pedras. do ~lyseu,quando cop1parados mes
mo com as rumas ao grande monumento romano. 

A prova ~ecente, senhores, de que o partido 
co~seryador'não fez senão ceder a uma pressão 
mms forte que lhe impunha a opinião, está nessa 
carta que foi dirigila a um jornal de Campos e em 
que se diz mais ou menos que o nobre Visconde 

dual, o fundo de emancipação, como por ter feito 
da escravidão, que era um direito, um facto. 
Ouaudo todas as cora !'Tens paraYam hesitantes diante 

esse monumento, em. que nao era permtt1 o to
car com müo sacrílega ; quando n escravidão era 
iuviolavel, sugrada e intimava á todos o seu no li me 

o • - 1 • 
i,.[,l ' o c. """ 

S_e_t~J1llJro_ .o red uzir.....á __ um_faclo., . .pedir.-1 he-os-titu--
los e marcar-lhe um fim inevitavel. 

Foi por isto que esta lei foi acclamada por todo 
o mundo quando vot\lda; ella reduziu um diteito 
que contava com o futuro á um simples facto que 
pertencia ao passado, e que devia ceder diante da 
civilis:lção sempre crescente do paiz (.4.poiados). 

Mus a cscravid~o, é como o nobre deputado disse, 
·insncinvel. Nuo se contenta com- as victimas que 

•. ~ · " · ' a os nde· rover-se 
c assim é porque ellaintrolluz no temperamento 
do homem essa impossibilidade de trabnlh~r por si 
mesmo, ou o que é o mesmo, empregando o tra-
a 10 tvr , e a -o I · d • · 

como se fosso proprio. A prova é ainda a irnmi· 
graçiTo cbineza que se projectn. 

Dis:>e o nobre presidente do conselho que obtido 
o voto do senado para o projocto que trata da 
missão á china, não poderiamos voltar á discussü:o, 
por que é fallar conLra o vencido! Aind~ que <1 
camara tenha votado o projecto ; ainda que clie já 
tivesse sido votado pelo senado e sanccionado pela 
Coroa; mesmo quando a opiniüo o tivesse aceito e 
estivessem quasi todos de accôrdo em favor da 
immigração serv:il de trabalhadores para sEbsti
tuir os captivos, que emquanto não se opera ã 
substituição terão de ficar ao lado dos escravos, 
trabalhando sob o mesmo regimen da escravidão ; 
quanclo tudo isto se désse, nada poderia impedir a 
discussão, nada oderia evitai-a, creando uma 
presumpçao em avor ª Immigraçao c 1in"' .• 
(apoiados); em causas desta ordem nunca lw opi
nião vencida, á qual seja prohibido discutir 
(apoiados); em causas desta ordem não ha :pod~r 
nem na eamara, nem no _senado, nem na Coroa 
que possa impôr á conscieilcia do homem que se 
revolta, :.í. consciencia do direito que reclama~ que 
mande que renunciemos a palavra e nos condemne
mos ao silencio da approvação (Apoiados). 

A escravidão o não existe legalmente ? :Não está 
constituída? Não se procura augmentar o vigor 
da penalidade contra ella, modificando a lei de 8 
de Junho, procurando-se penalidades maiores 
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contra os es~ravos do que as actuaes? ~'las nem 
por isto, senhores, nós nos consideramos impedidos 
de fallar contra a escravidão, nem se poderá di· 
zer-nos quo fallamos contra o vencido (A.poiados). 
E.a discussão deve ser tanto mais completa quanto 
é evidente qlle n~o nos foi permittida nesta ca~a, 

- l ... ' -
cussão tiío larga como era para desejar e merecia 
o assumpto. 

O nobre de ulado )ela ·1 

a interpellação que se discute, se lhe tivessem 
dado a palavra sobre o credito vot:Jdo. Houve um 
encerramento prematuro, que não permittiu que 
esse projccto fosse melhor discutido pelos legisl:t· 
dores brazileiros; mas que esta questão precisa 
de ser discuti1;a a prova est::í nos diversos modos 
por que o plano do govf\rno, quanto ::í im:nigraçãc. 
cllineza, tem sido apresentudo ao parlamento. A 
principio o que se dizia? Que era preciso dar 
satisfação ao congresso :1gricoln ; desempenhar o 
o · , ess:; que omou c que na a mJ· 
nistração liber.1l tudo seria feito para impedir a 
ruína da grande propriedade. Não :::eria urruinal·a 

• • ,.. r ... )"': r .. 

O Sn. JEnOl\'Y~IO Somm:-Ncste ponto divirjo de 
Y. Ex.: o movimento não é p:1ra retardar·a eman
cipução, e não sou suspeito. 

O Sn. JoAQUDI NAncco :-V. Ex:. diz bem que 
não é suspeito, e si quer que lhe renda uma bo-, 

O ?n . .TE.RONnro ·soonÉ : - Kão foi para isto que 
f•llle1. 

n. OAQUI~Ir ADt;co:-... dir-lhe-hei que nos 
Annaes da presente sesstio legislativa o nome de 
nenhum delJUtado ha de llgurar com mais brilho 
do que o ~eu, porque foi Y. Ex. que primeiro le: 
\antou neste recinto cornjosamcnte a bandeira 
da emancipação. 

O Sn. JEnoNnro SoonÉ:- E continuo do mesmo 
modo. · 

O Sn. GALDINO DAS NE'"Es:- Tem achado poucos 
adeptos. . · · 

· O Sn. JERONYMO SoonÉ:-A culpa não é mi~ha. 
. q Sn. ~o.A.Q~m ~AD"Gc~:-l\íns, senhores, a prin-

cipio. a Immig-raçHo chmeza era francamentQ an
nuncwda pe~o go_yerno como um compromisso seu: 
era uma satisfaçao dada aos fazendeiros ue ue: 
. • , e proprJC a e, que não que-

nam ver suas grundes fazendas de café, seus 
grandes engenhos de nssucar passarem pela trans
formação,. que ha de necessariamente dar·se na 
or~ani~ação ter:r:itorial do paiz ; queriam conservar 
o mterwr do pa1z no estado de feudalismo em que 
se acha. · 

·O pro~le~w da gr~nde propriedade, do feudalis
:n;to terrJtorJal,parecm ~meaçado, sujeito a grandes 
nscos pela trunsformaçao que :1 lei de .28 de Se
t~m_bro preparou para a raça degradada pela escra
VIdao; amda mesmo conservando-se em um estado 

de meia escravidão os nascidos depois della, de 
mãi escrava até aos 21 annos. Ainda assim não 
são sufficientcs os actuaes recursos para proteger a 
gl."ande lavoura. 

Pois bem, eu pergunto :í camara si o plano da. 
immigraç:ão chineza como auxiliar da grande pro· 

· , · · i ::; , eca ncia 
foi hoje exposto pelo nobre presidente do conselho 
com a devida franqueza? 

·:- <; - • • 

que tinha por:.fim recompor o feudalismo terri· 
torial, somente, por ora, :~meaçado de que se tÍ'ata; 
não é da acquisição de asiaticos que ajudem os 
fazendeiros a privar-se dos africunos, que se trata. 
O que se quer então? Abrir relações com a China. 
O nobre presidente do conselho desvia os olhos 
da Europa e volta-os para a Asia. O que se quer 
com os :1.20:000$, que vai votar o parlamento, nã(} 
é a introducção de trabalhadores, é modificar a 
corrente do commercio, tornar directas as nossas 
re açoes commerc1aes com a nna que são ain a 
ilor meio da Inglaterra. 

O que,. qu~r ? nebre pre~dente .do c.onse~ho é 

Inglaterra, mas dircctamente por via do Pacifico, 
que se modifiquem condições, como a JJarateza do 
frete c o curso das transac ões commerciaes 

elles vem uugmentar. C:omo essns declara(iões nos 
nf~stnm do ponto de partida? 

'frata-se tambem, senhores, de relações diplo· 
matic•1s a estabelecer-se com a China. Não sei por
que se não fn o mesmo com o Japão, com a Tur
qui~ e com outros puizes da Europa. O governo 
ndmitte a suppressão de legaçucs em logares onde 
as relações estavam estabelecidas (Apoiados). 
Quando uma guerra devasta os paizes do Pacifico 
consente que as nossas legações sejam alli degra~ 
dadas ... 

0 SR. l\IANOEL PEDRO:-Não tem explicação . 
O SR. JoAQUIM NAnuco :-E quer abrir relações 

po!iticas com a China, que não podem muito me
lhorar o nos~o puiz. Quem não vê P?rém que ou 
a governo apresente seu !ano cora osam n 
P!'ocurc mmos e encobri! -o que_ este credito pe
dido quando o orçamento esta tao onerado (apoia
dos) é um cavai! o de Troia que traz nos flancos a 
mongolasição possivel do paiz. 

Desde a primeira vez que fallei nesta camara 
muito antes do credito ser apresentado, eu disse; 
•ou. a vossa . tentativa chineza será um fiasco, ou 
ser a um perigo .• 

Senhores, já tenho duas vezes fatigado a attençüo 
da. camara (não apoia~os) cdiscutindo a questão 
chmeza, mas devo continuar a fazel-o. Tornai vós 
brazileiros, que não estaes habituados ao trabalho: 
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outra, que procl!-r~ po~ todas as fórmas a emi
crracão porque so tem fe nella para fecundar os 
~eus desertos e multiplicar a sua producção~ viu-se 
entretanto obrigada a lançar sobre os clu?s u~ 
imposto tal, que. fez parar a corrente de Immi-
gração ehineza para os ~eus p0rtos. . 

Si estes exemplos nao vos bastam, q:uero drzer, 
si não quereis tomar exemplos de pmz~s onde a 
immicrracão tem sido expontanea, tomar o ex.em
nlo dg Pérú onde não ha escravos e vêde ue o 
estado social do chim é ahi o de um verdadeiro 
escravo (Apoiados). 

Tomni Culia onde o chim trabalha ao lado do 
escravo e v e e o que se ornou o tra co os c . ms 
para a·quella ilha, onde os contrato~ de servrços 
eram vendidos com·o se fossem os trtulos do cs-

giosos, com os perigos de toda a or~em par~ a 
transformae:io ou antes para a formaçao da so;::Ie
dade brazileira, que nós tnnt::ts vezes desenvol
vemos nesta tribuna c notavelmente o nobre depu
tado por Minas. O nobre deputado pela llarahyba 
limitou-se a uma questão de facto; que importa a 
responsabilidade do nobre presidente do conselho 
e do governo do Brazil perante o mundo. !Ias o 
nobre deputado pel::t Parahyba contentav?·Se com 
muito pouco : querra que o no?re presidente do 
conselho tomasse um compromisso em nome do 
partido liberal, ou em nome do governo. 

O que valem, A porém, esses c_om_pro!llissos ? Pç>is 
os chins que vem p~ra o _Brazll tem Idéa _da exrs
tencia de um partrdo liberal, com CUJO chefe 
tenham de tratar 'l Pois os gabinetes nüo são 

"a • ·:- • 

conselho não sabe, aó certo, si antes mesmo de 
che(J'ar a sua missão á China, S. Ex. não terá dei-
xado a sua cadeira de ministro? (Riso). . 

E o governo tambem reflectindo na sociedade 
· em evolução, . uma sociedade que se transforma, 
p(lde prometter não fazer aJ:!lanhã aquillo que 
está resolvido a não fazer hoJe? Nao, senhores, 
nüo se póde responder pelo futuro que se des
dobra perante nós. Seria, como eu jâ disse nesta 
casa, a pedra proje~tada. do alto da montanha e 
que ninguem poderra mais deter. 

Demais, senhores, o governo não poderia tomar 

compromisso de_ ordem ~lguma, porque nenhum 
compromisso serra ex.eqmvel. 

Quaes erão os compromissos, si o governo qui
zesse tomal-os para impedir o trafico de que o no
bre dep_utado se teme e que _ha de exis_tir, ~;to~ 

ção? 
E' preciso, senhores, ter presente que nos Esta

dos-Unidos a lei rohibe ex ressamente- o trafico 
os coo res, nao reconhece os contratos por elles 

feitos na China de locação de serviços e entretanto 
ha nos Estados-Unidos os sentimentos de que os 
chins estão ligados por contratos escriptos, ou com
promissos tacitos, pelos q~aes ~e tornam verd~
deiros escravos. O que podra entao o nobre presi
dente do conselho fazer senão pro pôr medidas le
gislativas que acautellassem a estada dos chins nas 
fazendas, ao lado dos escravos? 

l\Jas pergunto eu aos nobres de utados u 
accusam-nos sem o mais leve fundamento do atacar 
os fazendeiros: os fazendeiros não supporiam taes 
leis excessivamente v~x.atorias? Essas lei_s d~ fisca-

seu~ dominios, não lhes pareceriam uma violaçiío 
intolerável da soberania feudal, que elles conser
vam ? Si o consul chinez o si o 
estivessem constantemente a entrar nas terras dos
nossos agricul toras para- defenderem os-interesses-·-·· 
dos chins, para observarem a sua posição ao lado 
dos escraYos, o dono da fazenda não acharia in
sustentavel a sua posição, e quebrada a sua força 
moral, em frente da escravatura ? 

Evidentemente uma cousa é incompativel com 
a outra; o trabalho livre é incompativcl eom o 
trabalho escravo, n~o pódem existir juntos. Si os 
nossos senhores Lerritoriaes tem confian t -
a ho livre, si sentem que 0 trabalho escravo não 

lhes garante o futuro de suas propriedades e a ex
ploração de suas terras, então a_bandonem a escra-
.· - ' ã 
trubalho livre. 

Senhores, quando o regimen do trafico dos chins, 
que era o regimen do contrato, transformou-se 
na China em regimen de emigração espontanea, 
nós vimos que essa de repente pareu. O Perú ob
teve, é exacto, esses milhares de chins c:rue vieram 
por contrato ; mns quando a Chi~a im_pediu que 
os contratos se fizessem, a em1graçao cessou 
de repente : uma casa de Hong-Kong, uma casa 
imporlante e uma grande companhia representando 
interesses associados muito mais poderosas do que 
aquelles que os especuladores podassem despertar 
nesta praça para importar . chins, não deram 
nenhum resultado: os navros cheguram curre
gados de mercadorias, mas sem trazer um emi
grante. E porqu!3? Porque o tratamento que 
· · u o go-

verno chinez, o governo inglez, o goYerno por
tuguez mesmo por 1\facáo, tomassem precauções 
para impedir a emigração. 

Li ha pouco uma curta do general Grant, que 
deve estar de volta a S. Francisco. Nessa carta 
escrevia elle para a California : • O problema da 
immigração chineza não vos ha de incommodar 
muito tempo: o gôverno chim está disposto a 
conservar no seu territorio todos os seus nacio
naes, e si o croverno dos Estados-Unidos não 
intervier, não haverá mais emigrução. • Isto dizia 
o general Grant escrevendo do Japão. 
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Si o nobre presidente do conselho quizer ter 
um exemplo das di.ffi.culdades que S. Ex. e seus 
successores, porcrue não truta-se do nobre presi
dente do conselho, trata-se do governo do Brazil, 
tr:J.ta-se dos ministerios que se tem de succeder ; 
si qu~zer um exemplo do que ~em_ de soffrer ç 

. rr • 
o ,. t:l 

movendo em todo o mundo contra o trafico dos 
colonos para Cuba, para o Perú e que actualmente 
come a contra o Brazil. A cu.mara toda conhece. 

sociea.a e a o lCiorusta e on res, a ntz· a'l.'e
?'Y Society já se julgou obrigada a dar o primeiro 
passo junto do embtl.ixudor du China em Londres; 
para que o Celeste Imperio não consinta em emi
gração para os nossos portos. Quem ler os jornaes 
que se occupam especiulmente do trafico dos chins, 
não póde deixar de encher-se de receio sobre a 
guerra que ha de Malmente provir para os inte
resses do Brazil de quulquer medida do governo, 
que facilite esse trafico .. 

crêa embaraços de toda a ordem, que já foram 
sufficientemente expostos nesta tribuna, a emi
gra(tão chineza, a que não dizer della, quando é 
servil, quando é por contrato, quando é feita por 
essa locação de serviços, que · póde constituir uma 
verdadeira escraYidão, porque desde o tempo de 
Roma sabe-se que pela locação de serviços o ho
mem se torna ás vezes mais escravo do que um 
verdadeiro escravo, sendo somente nas mãos do .. · . . ~ ... .. .. 

todo o provêito, uma machina da qual elle quer 
fazer todo o uso, emfim um ente de cuja saude elle 
não cuida, cu·a moralidade não lhe im Jortn cu·a 
am1 ia, cuJa vi a lhe é indi erente, a em o prazo 

do contrato, e que muitas vezes venueu-se a si 
mesmo, como fazem os chins, voluntariurnente? 
E este trafico sol> fórma de locaç5:o de serviços 
que por fôrma nenhuma o governo devia per
mittir ; e como o governo não póde impedir quo 
os chins vindos pnra o Brnzil e tr:msportudos 
para as fuzendas, fic1uem reduzidos úquellu condi
ção, só lhe resta, senhores, abrir mão do seu pro
jecto. 

E quem sabe ? A • principio tínhamos uma es
quadra para ir aos mares da China, mas diz-se que 
desta esquadra não vai já nenhum navio ; só resta 
que não vã a embaixada. Relações IJOliticas com a 
China não poderão melhorar nossa fórma de go
verno, nem concorrer para o bem estar político 
deste paiz ; relações commerciues devemos dei-

-a ro quan om r-
cio chinez e um commeicio brazileiro que possam 
dar-se as n1ãos. . 

O que nós podemos esperur da Ghina são im
migrantcs, mas estes, senhores, as cidades não os 

· querem, etc. ; no interior elles iriam apenas con
solidar o que tem. de apparecer-a eseravidão~
onde ella existe (Apoiados). • 

O que està se agitando neste dia, o que está se 
agitando sempre que se trata de chins (n.ão se 
engane a camara) não é senão apropria questão 
da escravidão (Apoiados). 

O nobre ministro de estrangeiros uma vez 
disse, e esqueceu-me responder a este topico do 
seu discurso, que nós atacavamos os fazendeiros. 
Não é exacto, nenhum de nós ataca os fazendeiros 
(apoiados), nãõ ha nenhum de nós que os não 
tenhu por amig_os~ e que não reconheça que são 

' e que é a agricultura a base da nossa riqueza 
publica~ Entre atacar os fazendeiros e dizer-lhes 
que o tempo checrou em ue é preciso uc elles 
ten um· a coragem e separar a suu ortuna da 
escravatura e associai-a á cultura do solo por 
meio do trabalho livre, ha uma grande distancia 
(Apoiados). 

E' certo, senhores, que não levamos todo o dia 
a apregour u humanidade dos nossos fazendeiros, 
que aliás reconhecemos, o que é proprio do caracter 
brazileiro. E porque não seriam eHes humanos ? 

O fazendeiro seri:t mais cruel do que us férus do 
deserto si tendo diante de si 300 ou 4o00 ~scravos 

.. .. o o ... ' 
em mven tar suplícios peiores que o tronco e o 
aç:oite para martyrizar aquelles mesmos que con
correm ara a sua rh uezn ! .4. oiados muito 
bem). . 

Si pois não fazemos cada dia o elogio da huma
nidnde do fazenueiro é que seria preciso imaginar 
a natureza humana muito peior si elles não fos- . 
sem bons pura os escravos. · · · 

lia um ponto de vista sobre o qual varios estran
geiros que se interessam pela emancipação e ao 
mesmo tempo pela riqueza do puiz callocam a 
questão chineza com toda a boa fé, e favoravel
mente aos agricultores. 

Elles dizem-me: • Vós quereis acabar com u 
escravidão ; pela lei de 28 de Setembro ella é um 
facto que só póde perdurar um certo numero de 
annos, e que pela mortalidade annual e pelo res
gate tende a:desapparecer. Pois bem, si ides ex
tinguir o trubalho escravo, precisais dar substitu
tos aos escrayos ara ue a ri ueza ublica não 
passe por um gr:Jnde ~balo. Esses substitutos são 
os chins. .. · 

Em primeiro lagar tlevo pergunl.a.r : que mal 
tem feito a raça negra t't raça branca estabelecida 
na America do Sul, para que depois de ter man
dado 1"ir milhões de homens da Africa, os quaes, 
atravessando o que já tem sido tão graphicamente 
descripto-os,horrores do trafico-uns caçados nos 
desertos da Africa, outros vendidos como prisio
neJros de guerra, outros furtados crianças das 
suas cabanas, eram transportados em navios que 
paru fugirem dos cruzeiros inglezes tiveram mui-
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tas vezes que deitar ao mar metade da carga hu- dos campos em que foram nproveitados como es
mana . que levavam. no porão (sensação) ; que. mal cravos. 
tem feno a raça negra á raça branca para depots de Ainda uma vez, senhores, o que está em ques
ter esta mandado vir todos esses negros da Africa e tão é a escravidão ; por isso eu advirto .ao nobre 
ter-se delles utilisado como elemento da riqueza presidente do conselho, ainda que me falte a au
~blica e pa_rticular; elles q11e .aliás não ~êm vi~-. toridade. Ha nesta. casa u:m grupo que talvez não 

rr 
o , ' ' ções, nem odios, nem resentimentos, serem elles ' que representa elle "! representa a opinião que está 

expellidos e despre~ados como elemento de traba- se fe>rmando no partido de rruc a lei de 28 de Se
lho, dessas fazendas onde os escravos tem deixado tembro não é o termo da emunci cu · 
os seus ossos, o seu sangue, e tantos outros vestt- e la oi uma grande data, a gloria deste reinado e 
gios da sua escravidão tres vezes secular? (11fuito que honra os que nella tomaram parte, mas ·que 
be1n). Porque não hão de ser esses negros aprovei- e preciso ir alem, porque a aspiração nacional 
tados durante o regimen da liberdade, como o exige muito mais. 
foram durante o ilo eaptiveiro'i' (ltf~dto bem). O partido liberal não está disposto a ser accu-

Elles lá ficariam nas fazendas. O homem, por sado e tido como um partido de reacção, a figu
peior que o façam, fica mais facilmente no logar rar no pelourinho da praça publica como um par
onde o retem o interesse, o. salario, e o bem estar tido incapaz de qualquer sacrificio. pelo progresso 
do que onde está preso pela violencia ; quando os da humanidade. (Apoiados; 1nuito bem.) 
negros!tiverem um salario equltativo nas fnzendas, O partido liberal, senhores, não se contenta todo 

, ... , · · - o. : •· ~ m ro, que e uma e1 1e1ta 

e~tou certo que elles hão de ser um element? con- I não foram aceitos. Hoje e~sa Iei _não nos basta. 
s1deravel de trabalho nas fazendas (a]JOlados), Nesse térreno, senhores, e prec1so avançar ou 
estou certo que os filhos não hão de desertar a recuar: não se pó de ficar parado. 

a s s 1 res que tverem orra o as. suas maes, OIS em, eu Irei ao no re presJ ente do con-
que o paiz não terá que temer nenhuma luta de selho: esse partido se está formando no Brazil, está 
raças, nenhum e~cesso de ociosidade e que a raça se formando na sua maior parte no seio do proprio 
da qual sahiram os nossos escravos será tào effi.caz partido liberal, no seio desta camara. 
para angmentar a riqueza publica, .continuar na Senhores, neste paiz onde reina a igualdade 
cultura do solo na liberdade, como o foi no capti- social a mais completa, feita a reserva da escravi
veiro (Apoiados). · dão, porque nós somos a democracia a mais pura 

Pois bem, não deviamos ter feito alguma cousa I que existe no mundo, ha alguma cousa de ironico 
por esta raça? :r.ras como o devíamos fazer? Im- e de pungente n'um partido.adiantado, que toma a 
port~ndo ~hins ~ Não,. Si o chim vence o b:~m~o, peito. as ~ubtilezas as_mais ~ysantinas da política 

I:)' " J b .-

chim expelliu o branco das cidades, expellirá o corpus de modo a prevemr qualquer viobção da 
negro das fazendas. liberdade individu~ll, que se divide pela eleição 

' · irec a · · - · 
um futuro tolvez perigoso para as duas raças, em. constituinte, e que põe de lado, entretanto, os direi
que uma tivesse que combater a outra; seria re- tos de nada menos que um milhão e meio de entes 
ser v-ar aos negros a sorte que tiveram nos Estados humanos e não toma conhecimento sequer, recla· 
do Sul, onde, depois da emancipação, eram orga- mando para uns uma fórma de governo gue 
nizadas associações terríveis contra elles e de rivalise com o da Inglaterra ou com o dos Estados
onde elles querem sahir, depois de seculos de es- Unidos, do facto social cmais importante, de que 
crayidão, para procurar as regiões do Oeste e ir uma raça inteira no paiz que não tem direito á 
formar uma nova patria no .Kansas. · propriedade,. á família, á. religião, ú vida, ao tra· 

balho. ·· 
Não vos parece, ao contrario, que a raça negra, Na Russia, quando subiu ao throno o presente 

reconciliada pela emancipação, augmentada por imperador, quando a questão politica na nobre 
um regimen em tudo diverso do actual, póde ser ul d 1 · ·a 
aproveitada como elemento productor de trabalho em· ação aque le povo avi o de reformas, surgia 

d de todos os lados, o impe-rador entendeu, e este 
nas fazendas, e não deve ser con emnada a des- acto o collocoU: entre os grandes libertadores da 
apparecer, nada se fazendo por ella? humanidade, que não podia dar a liberdade poli

O SR. LoURENço DE ALBUQUERQUE: -Os cx.em- tica a alguns dos seus subditos, emquanto não 
los mostram o contrario. tivesse rrarantido a todos a liberdade essoal · 
O Sr... JoA.QUr~r NABuco :-0 nohre deputado pelas 

Alagôas teria talvez razão si entre nós os negros 
fossem objecto, como em outros paizes, da repUlsão 
d:;~s outras raças ; como si por exemplo nos Estados
Unidos se tivesse traçado uma raia que nada pu
•lcsso ntravessnr entre as duas ra~s; mas entre nós 
•JSto sentimento não existe, os homens no nosso 
palz ni'io se distinguem nem pela raça nem pela côr_, 
o a escrnvldiio desnppnrece sem deixar sentimentos 
do vJngnncn ontrc senl1ores e escravos. Não ha 
rulio JlOis pnrn não querermos esses homens, eomo 
livres, Jlorquo são de cur preta, para os trabalhos 

esse pensamento que executado corajosamente, li
bertou de repente S2.000.000 de servos l 

Para Cuba que é o unico territorio que com o 
Brazil tem a infelicidade de ter escravos, o go
verno hespanhol prepara de novo, depeis de tantas 
tentativas, uma lei de emancipação, como nos 
dizem os jornaes desta manhã. Não tarda, senho
res, que fiquemos re'duzidos no seculo XIX a uma 
dolorosa excepção no ·mundo a de sermos o unico 
paiz de escravos. 

Não deve pois, senhores, deixar de pertencer ao 
partido liberal, sem querer de momento ab:tlar os 
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S. Pn~lo, que pediu a palavra pararcsponder-me 
(alludindo ao S1·. Jiartim Francisco), pondo as suas 
I>alavras sob a protecção do seu illustre avô, o 
gr:mde José Bonifacio, que no dia mesmo da inde
pendencia já. gonhava com. a emancipação dos es
cravos no Brazil, citava nesta camara aquelles 
versos que applicou á bandeira dos seus contrarios: 

Negra da côr dos escravos, 
" .. . -

Pois bem, esse partido augmenta sempre, c não 
tarda a hora em que todos os brazileiros se con-

r • O" • 

' vida nacioE.al, o p<;mto do partida de todos os pro-_ 
gressos, o dia em que havemos de entrar com a 
fronte erguida na commuuhão dos povos livres, e 
tomar o ogar que nos per ence, sera aque e em 
que, em todo este paiz, não houver mais um es
cravo ! (1l1uito bern, muito bem; AZJplausos das ga-
lerias. O oradol" é comprimentado). · 

O Sr. Martim Francisco;- Sr. pre
sidente, a camara comprehende que não venho 
discutir propriamente a interpellação do nobre 
deputado, pela Parahyba. Roma loc1tta est. 

Os _dons ramos do pod~r legislativo já dissera_p1 
' ~ ~ . 

é de presumir que a Coroa negue sancção a uma 
solução tomada em sua grande maioria pelos dous 
ramos do poder legislativa e que mereceu o apoio 

o ga me e, a que a mesma oroa ou orga p ena 
confiança. 

O governo não pó de ser accusado de reserras em 
tal assumpto; externou franca, clara e sinceramente 
a sua opinião, fazendo ver que não era o seu in
tento amparar directamente contratos em relação 
{t irnmigraç5o chineza; mas collocal-a em condições 
de possibilidade, e especialmente encarreirar 
negociações commerciaes cem a China. 

Representante de uma província essencialmente 
agrícola, que não é responsavel, pelo mênos a 
~eração actual, pelo facto da escravidão, não posso 
aeixar de protestar energicamente, mesmo arros
ta.~do a onda . da impopulariqade. contra opi
nwes que considero funestas a paz, ao socego, á 
ordem do Imperio e ao respeito aa direito de pro
priedade (Ap~iados). 

::>,:s:s 'c ' 
vidão no Brazil, o meu voto seria contrario a uma 
tal instituição; eu a considero defeituosa em sua. 
origem, condemna.vel em presenea da moral; mas 
nós os que vivemos actualmente â.chamos a escra
vidão constitujda como um facto, não podemos 
abolil-a repentinamente. · 

Póde-se porém por ventura dizer que para o 
escravo não ha esperança na legislação actual ? 

Pois a lei de 28 de Setembro muito prudente
mente, lei que convém dizel-o não é privilegio de 
nenhum partido, porque a discussão do assumpto 
foi encetado pelo partido liberal que fez trabalhos 

notavcis a respeito da materia e depois conti
nuada pelo partido conservador, porque a questão 
não é politica, é uma questão social; mas a loi 
de 28 de Setembro não outorgou n esperança da 
liberdade ? Pois não é verd:.vie que existe o fundo 
-de en~ancipaç~o q_ue !JUnualmente é npplicado. ás 

0 Sn. JOAQUBI NABUCO :-E OS 21 annos? 

O Sn. JoAQUb! N.wuco :-E' a accusacãoque fa-
ziam a V. Ex. · · 

O Sll. 2IL-\RTIM FRANCisco:- Na ultima parte do 
meu discurso hei de fazer a defesa do gabinete de 
3 de Agosto c~ dessa accusação injusta. 

:1\Ias nós devemos milhares de contos dentro do 
Imperio e milhares de contos no estrangeiro, como "-" .: -
loquemos na posição de uma nação caloteira, que 
não paguemos as nossas dividas, que não desem
enilemos os nossos compromissos ? Si o nobre 
cputa o consegmr o seu m en o, o que sera 1 -

fiei!, porque na nossa província resistiremos até 
com as armas, qual será aconsequencia? Quaes os 
meios que temos para satisfazer a nossa divida•? 

Privados repentinamente de mais de um !nilhüo 
de trabalhadores agrícolas, os braços que restam 
darão uma producção muito limitada e insu!lciente 
para a remissão do nosso debito. 

Assim, pois, não duvido dos pensamentos gene
rosos do nobre deputado, não questiono contra a 
condemnação da escravidão, ante as grandes leis 
da justiça social ; mas desço ao terreno pratico e 
pergunto a s·. Ex. : são actualmen.te rcalisaveis as 
suas vistas em relação á escravidão, poderemos 
abolir de. um jacto a escravidão no Brazil? 
· 0 Sll. JOMüm NABUCO :-Não disse. isso. 

0 Sn. MART!~I FRANCISCO :-0 nobre deputado 
já ~presentou aqui uma. idéa de transformar'os 
escravos em servos da gleba ; mas os servos da 
gleba na Hussia estavam de po!sc de uma certa 
liberdade embora obrigados a rimdar de senhor 
com a transferencia da terra. 

:r.ras, estaremos nós nas mesmas circunslancias, 
terão os nossos escravos a mesma educação para 
gozarem de uma certa liberdade, de uma certa 
inniciativa? 

Eis onde nos levaria o pensamento generoso do 
nobre deputado por Pernambuco. 
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Eu, pois, representante de uma provincia agri
cola que tem de 180 a 200.000 escravos, não pódia 
deixar de protestar contra as tendencias que des· 
cortinei nas irléas do nobre deputado, quanto á 
abolicão immeuÍnta da escravidão ; mas S. Ex. 
conte"sto~ o facto e eu aprecio sobremaneira a sun 

JoAQmi .NAnuco : - Li· o discurso de 

. . ' 
portanto conclúo"fazendo-lhe um pedido, e é que 
não ponha os liellos dotes oratorios de que goza ao 
~orvi .o de uma causa ue )Óde )rejudicar e muito 
a nossa patria (11fuitos et}Joiaclo,ç). 

(O orador é c01nprimentado p~los depntados p1·e
sentes.) 

A discussão-é encerrada. 
O SR. PRESIDE:-.."'l'E dá a seguinte or,lem do dia 9 

de Outubro. · 

~u parte (atd ás 2./wras ela tcmle) 

Votação do parecer sobre n eleição de S. Joüo 
de Merety. 

La discussão do projecto n. 307, de 1.879, decla
rando dever ser sanccionado o projocto da assem
bléa provincial do Rio de Janeiro, relativo ao i. o 
sargento Arnaldo Luiz Zigno. · 

Urg-encia concedida ao Sr. Dnnin. 
Continuação da discussãl!l do projecto sobre a se· 

cularisação dos cemiterios. 
2. a discussão do projecto sobre o vttlle do Xingú. 
Continuação da 3.3 discussão do projecto n.iH, 

sobre posturas da lllm. camara municipal da Càrte. 
:1..• discussão elo projecto n. 3!2, !;Obre a matri-

cula do estudante Carlos Wallan. ·· · ·· 
· I.a âita do projecto que concede licença ao des
embargador Antonio Francisco de Snlles. 

2.a dita do de n. 8, sobre estabeleC-imentos fa
bris. 

A. 40.-TO:lfO V. 

Sl. a parte (ás 2 homs ou antes.) 

2. a discússão do projecto n. 294,, sol.Jre a illu
minação da ciuade do Rio de Janeiro. 

Continuação da 2.a discússão do orçamento·d.o 
ministerio do Imperio. 

L a-se a sessao. 

Act;a do dia 9 de Outubro de 1.§7'9. 

PRESJDE:XCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

Faltaram com participação o~ Srs. Americo, 
Bnr~o dn Estancia, Camargo, Candido de Oliveira, · 

. ·- • • 1. . 
' ' ... ' . 

meida, Fernando Osor:lo, Florencio de Abreu, 
Fabio Reis, ~Iollo A.lvim, Prisco Paraíso, Pedro · 
Luiz, Souto, Silveira Martins, Si~ismundo e Sil
veira de Souza; e sem ella os Srs. Augusto 
Fn:nçn, Aureliano 111ag-alhães, Antonio de Siqueira, 
Aragão e l\:Iello, Antonio Carlos, Beltrão, Bulcãc, 
Bezerra de l\Ienezes, Carrão, Couto 1\Iagalhães, 
Diuna, Ferreira de Moura, Franco de Sá, Freit:Js 
Contlnho,Flores,Felicio dos Santos,Galdino das Ne
ves,Horta de Araujo,Ignacio·:Martins,Joaquim Serra, 
Joaquim Breves, Joaquim Tavares, Joaquim Na
buco, José 1\Iarifinno, Leoncio de Carvalho, La
fayette, Lima Duarte, Moreira l3randão, Martinho 
Campos, Mello Franco, Malheiros, l\Ianoel de 
Magalhães, l\Ianoel Pedro, Pompeu.. Prado Pi
mente!, Ruy BarbQza, Hodolplw Dantas, Sergio 

..... • '"l ~ -

reto Souto, Theodomiro e Záma. 
Ao meio dia o Sr. presid<mte declara não hnver 

sessão por falta de numero. -, 
O Sn.' f.u SECRETARIO dá conta do seguinte: 

Tcleummma elo presidente do Rio Gmnde do Sul a 
S. Ex. o S1·. Dr. José Cesa~·io de Faria A h>im, 
1. o secretario da cmnara dos Srs. deputados. 
O testemunho de patriotismo dado pela camara 

dos Srs. deputados nomeando t.ma commissão de 
seu seio para conduzir a C5ta pl'OVÍllCi(l OS restOS 
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llit:·rtaes do :!.Iarquez do Herval é uma gloriosa 
t1ist:ncção dos memoraveis serviços do benemerito 
lJr[•zileiro. 

A corôa do r·~conhecimento nacional bem assenta 
11:1 fronte Yeneranda do grunde vulto da patria. 
) ~·6-: ... ' :a ... . 

~Ieirellcs, Tavares Delfort, Barros Pimentel, Jero
n-ymo Sodré, :Manoel Eustaquio, 1\Ionte, Fidelis 
Botelho, Almeida Couto, Lima Duarte, Liberato 
Barroso, Seraphico, Soares Brandão, 'Macedo. La-
fayettc c Antonio de Siqueira. · 

Srs. Francisco Sodré, Franklín Doria, Uanoel 
. EXI'EDJENTE · Pedro, Rodolpho Dantas, :Malheiros, Joaquim No-

OillciOs : buco . Zama Costa Riheiro Dianna. Freitas 
Do minis~erio do Imperio, de 7 do corrente, re~ i Col}tinho, Man9el de Ma~alhães, Ba~ão Homem de 

mettendo copiaauthentica das actas da eleicuo pri· ~ietlo, Souza Lm1a, Galdmo, e -r,rormra de Barros. 
1mri:1 a que se procedeu na parochia de Snnta Faltaram com participação os Srs. Americo, 
Thereza da Imperatriz, da provincin uo UnranhBo, Camargo, Candido de Oliveira, Esperidião, Frede
so!J ? pres~dencia do cnpitiio Antonio Fernanc1es. rico de Aimeida, Fabio Reis, Franco de Almeiaa, 
d,,. :,wgal!wes Bastos.- A' commissão de poderes. Fernando Osorio, Florencio de Abreu, Prisco Pa~ 
. po ~ecretario do senado, de 7 do corrente. pnr- !'[liso, Pe~·o ~ui~, Souto, Silveira ·Mar~ins, Seg~

liClpando quo constou ao senado ter sido gmi.ccio- mundo, S!lverra ue Souza, Mello e Alv1m, Aragao 
1wua a resolucão da assemhlén &e•·nl cru e auto_ e lHello : e sem ella os Srs _ Augusto França, 
riz o rr ~ - , ., " ·., • '. 1 Aureliano liiagalhães, Antonio Carlos, Beltrão, 

__ ).~qt~e1:m1en_to ~ Theophilo Gomes elos Reis, pe
a~~c.:o metemnrzayao de sem: ser,:riços prestados nas 
officmas elo exercito desde Janeiro de 1866 até Ahril 

~ - ' . . :"' , 

O SR. PRE~lDENTE nomeia para a commissão que, 
P?r parte da cm1ara, tem de assistir á missn por 

. arma do :i\Iarquez do Herval os Srs. Almeida 
Couto, Andrade Pinto, 1\iartim Francisco, !IIanõel 
~edro e Ig·uacio :Martins, e em seg-uida dá para or
uem do dia 10 a mesmit designada para 9. 

. essuoem 

PRE2IDE~CIA DO Sll.. VISCONDE DE PRADOS. 

·, '-' ' .-~. - ..-. .- o c .- serYaçues e requc
r::ncntos do~ '5rs. l3czcrra Ca.~·lll.canti e Leoncio uc Carl'albo. 
- Ob>t'T\'3.Ç<>C5 do s~. Jo:Lquun Nabuco sobre or"anisarào 
d.? mini~terio.-R.:~posta ilo Sr. ministro do It~pilrio-.
y.;scrva~ucs c prOJccto üo Sr. Zama..-Obsen·açõcs dos 
l>~s. Ta>:l.l'es Bclfort, presidente. ministro do lmperio 
Manoel Pcdr.o, Affonso Pcnna, Antonio de Siqueira, Jcro~ 
uymo Sodrc: e Saldanha ~rarinbo. - ObserYarõcs dus s;s- ~Iartini _Fr~ciscu, .Barros Pim~ntol, prosi"dentc, c 
A.Jtomo de SiquCir:t.-Discm·so do ::;r. Danin .-Scculari
s:!~ão de . cemHcrios.-Discnrso do Sr. Joaquim Nabuco ~ 
Earro~ P!ffientel.- !Iluminação a gaz.-Discurso do Sr. 
J oaqu1m :>iabuco. 

A'5 :U horas da manhã, feita a chamada.acham
se presentes os Srs. Visconde de Prados. · Cesario 
.A.l~im, Alves d~ Araujo, Marcolino :Moura, Gavião 
Peixoto, Olegano, Souza Carvalho, Saldanh:l. 11in
rinho, João Erigido, Barão da Esta.ncia Viriato de 
Medeiros, !todrigues Junior, Freitas, Sinval, José 
Ba.sson Meua de Vasconcellos Ildefonso de Ara · 
Sergio de Castro, Ribeiro de Menezes, Andrade 
PintD, Frederico Rego, Barão ue Villa Bolla. Al

. me ida Barboza, Hygino Silva, F erre ira de 1\Íoura 
BLllcão, Espindola, Marianno da Silva, 1\'Ianoei 
Carlos, Flôres, Moreira Brandão. l\lnrtim Fran
cisco, Danin, lgnacio Martins,· José 1\Iarianno. 
Franco de Sá, Theodoroto Souto, Luiz Felippe~ 
Co~ ta Azeve'do e Souza Andrade. 
Compa~eceram depois da chamada os Srs. Pom

peu, Jose Caetano, Buarque de Macedo, Affonso 
Penna, lle~erra Caval~nti, Epaminondas de 1\!ello, 
Abreu e Süva, Loonc1o de. Ca;rvalho, Azambuja 

._, ' u . ' 

Breves, Joaquim Tavares, Lourenco de Albu
querque, :Uartinho Campo:;, Mello Franco, Prad
Pimentcl, Ruy Barboza, Theo )1Jilo Ottoni e Theo-

OllllfO. 

Ao meio dia abre-se a sessão. 
São 1ida.s e approvaclas :is actas dos dias 8 e 9 do 

corrente. 
O SR. L o SECRETAmo d~i conta do seguinte 

-EXPEDIENTE. 

Offi.eios elo secretario do senado, de 9 de Ou-
• < ' 

nado, as propostas do 11oder executivo convertidns 
em projccto de lei, fixando as forças de mar e as 
forças de terra p:rra o anRo financeiro de 1880-1.881. 
-. IID]Jl'llllll'. 

Do Sr. deputado Aragão e Mello, participando 
não poder comparecer :.is sessõ~s por se achar in
commodado em sua s::mde.-Intcirada. 

Foi lido c mandado imprimir o seguinte 

PARECER. 

De conformidade á portaria de g, de Auril do 
corrente anuo da presidencia da província do H.ió 
de Janeiro, procedeu-se á eleiç3o de eleitores nas 
freguezias de Nossa Senhora da Conceição de Ca
rapebús e Neves do municipio de Macahé, no dia 
18 de l\iaio de :1.879. 

A commissão de constituição e poderes, tendo 
·examinado as actas e verificado que o processo 
eleitoral correu com regularidade, não havendo 
ano em_ a com~ o ra ~aroc 1a pro esto ou 

redamaçao de qu:uquer especw, nem perturbação 
de ordem é de parecer -

Que sejam approvadas as eleições das freguezias 
de Carapeblis e das Neves, do município de Ma
cabé, província doRio de Janeiro, e reconhecidos 
os eleitores das referidas parochias. 

Sala das commissões a 10 de Outubro de 1879.
Theodorcto Souto.- Ignacio ltfaTtins. 

O Sr. Bezerra C:r<&ralcantlil'( pela 
Ol'dem.) :- Sr. presidente; existe sobre a mêsa um 
requerimento meu~ que preciso seja votado ; e, 
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como não tem podido entrar em discussão por nuo 
haver sessão nos sabbados, peço a V. Ex. que se 
digne consultar a camara, si me concede urgencia .. 
pa.ra que possa elle ser discutido na i." parte da 
ordem do ~ia segui~te; dizendo eu.aLguma cousa, 

O Sr.. Leoncio de Ca:t~v:allio ( pelct 
oi'dern) :- Sr. presidente, vou dirigir a est:l au
gusta camara um requerimento que espero não 
me serit indeferido pela nobre maioria, não só 
porque esse requerimento trata de assumpto neu
tro .. e que me parece de grande importancia, como 
tambem porque o seu autor ha muito tempo não 
abusa da attenção da casa. 

U~L\. voz:- V. Ex.. nunca abusa. 

O S!.•. Joaquim Nabu.eo (pela or
dem) : -Desejo saber si lla algum ministro nesta 
casa que possa responder a uma pergunta que te
nho de formubr sobre a nov~ com1Jinação minis
terial. 

VozEs:- Presente não ha nenhum. 
( Entra no ·recinto o S1·. m.inistro do bnjJerio.) 
O Sr.. JoAQum NAnuco:- Desejava perguntar 

ao no re m1ms ro o mpeno represcn an e o ga
binete, si o illustre Visconde de Pelotas, nomeado 
ministro da g_uer~a aceitou ~sta -p~stn. Desejo tum: 

... ... ., \ . 
consultado si aceitaria essa honrosa c0mmissão , 
ou si na qualidade de general foi nomeado por or
dem do governo imperial que não se julgando ha
bilitado a proceder a um l'ecrulamento para mi
nistro ne:;;ta camara pensou poder fazel-o no exer
cito. ( Apoiados; p1·otestos c reclama_ções.) 

O SJ. .... Francisco Sodré (ministi'O do im
perio) :- A's ligeiras Ilerguntas que acaba de fazer 
o nobr~ deputa~lo por Pernambuco, eu tenho a 
dizer que amanh1í, ou muito em breve, o honrado 
deputado saberá si o illns trc Visconde de Pelotas 
rejeitou o logar de ministro para que foi no
meado, e quem será o ministro da guerra. 

0 SR. JOAQUThi NABUCO :-Peço a palavra pela 
ordem. 

R. PRESIDENTE : - ao po e a ar uas vezes 
pela ordem. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco : -Eu fiz ·uma interpel
lação ao nobre ministro do imperio, S. Ex:. res
pondeu, e eu tenho o direito de replicar. 

0 SR. PRESIDENTE: -V. Ex. nfto dirigiu ne
nhuma interpellação á mesa. 

O Sr- Zama :-Estando os dias de sabbndo 
supprcssos do calendario parlamentar, tenho ne
cessidade -de aproveitar o dia de hoje para npre
sentar ú c~mara um projecto que espero merecerá 
a sua approvação, e sobre o qual direi apenas du:.~s 

Vem á mesa, é lido, julgado oh,iecto de delibe
raç5o e remcttido á. commissão de orça·mento o 
seguinte 

PROJECTO. 

A assembléa geral resolve : 
Art. L o Fica o governo autorizado a despander 

a quantia que o r necess:ma para el'lgn·-se uma 
estatua equestre ao marechal11Iarquez do Herval, 
na praça D. Pedro ll. 

:-\rt. 2." Revogam-se as disposições em con· · 
trario. 

S. R. -Sala das sessões 'em :1.0 de Outubro 
de 1879.-Cesar Zartw. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco: -Fiz uma interpellação 
verbal. 

O Sr. Tavares Belf'ort. (pela ordem):
O nobre deputado por Pernambuco dirigiu umu 
interpellação verbal ao nobre ministro do imperio 
a propo~it9 da nomeação do distincto Sr. Visconde 
de Pelotas para preenchimento da vnga deixada 

· · O SR. PRESID&''<"TE: -O regimento não per
mitte interpellação verbal. Tem a . p~lavra o Sr. 
Zama. 
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pelo illustre general Osorio, de saudosa memoria, 
no ministcrio. 

S. Ex, o nobre Sr, · ministro do imperio, res
J!Cl!ldeu que <1manhií, ou em muito breve tempo, 
sa!Jeri::.:. ojnterpellantc e p~rtanto n c~mara, si o 

levantou-se seguidamente ao nobre deputado por 
Pern:tmbuco. :Mas emfim, ou fosse réplica, ou 
fosse perg-ul:l.ta especialmente feita pelo nobre de
putado, is,;o não vem ao caso, é questão de pouca 
monta. · 

r:mhão, que o governo não está na obrigação, 
nem na contingencia de responder a S. Ex:. si 
houve consulta prévia ao Sr. Visconde de Pelo-
.as. soe a vt a IU I ma o ga nne e ; e o mims
terio, como acabei ele affirmar ao nobre deputado 
por Pernambuco, amanhã, ou em muito breve 
tempo, snberú quem é o seu distincto collega mi-

Estu segunda parte, ou pergunta, ficou absolu- nistro da guerrn. 
t~l'lente ::.em resposta (numerosos apoiados)·; c. 
sendo o Sr-. Visconde de Pelotns n~ilitar e portantó !' . ~.Sr. l\lanoel Pe~o:- A pergunta 
sujeito por este caracter á obedicnci<J passiYa dmg1da ao gov~rno p~lo nobre deputado por Pel:
((:,poiados e nii.o aJJoiados ; reclamações), é preciso n~mbU??• ou UM devw ser respondida, ou devia 
que nada haja que poss:.~ dar lo~·ar a suspeitas 1 sel-o serr~D?-ente. P_ergull;Lando o nob_re deputa~o 

'rJ ! • .. .r o • .. 1 ~· ... ..... ' - • .. r s 
gen."~ral. da substituição do illustre Marquez do Herral pelo 
P~ra a nomeacão de ministro devia ter ellc toda Sr. Visconde de Pelotas, o nobre ministro não 

a liJJerdade de accuo. or ue trata-i!e de um carn-o podín vir responder a esta eamara, sem desco-

peito de sua numeação. p~ra ministro. da q-uerra, 1 que amanl!_ã,dia em que é .n~torio que nãp costuma 
consulta que reptlto md1spensavcl, Já pe1o que .

1 

hm~er sessao, o governo vma.responder a pergunta 
ten!1o dito, jâ porque, nlio pertencendo o nomeado que ll1e era feita. , . . 
a_ne~huma d~s. casas ~o parlamento, ~~o se sabe 1 o Sn. FrtANcis~o SoDRÉ (ministro do impe1·io) : ..:_ 
~~.esta de pcrlerto nccordo com n· pohhca do ga- 1 Eu não disse em sessão amanhã, mas crue em 
bmet~. . . . j breve o paiz o saberia. 

Ins1stmdo peln resposta •1 2.• pergunta, fetta . . _ 
Relo nobre deputado por Pernambuco ao noJJt'e o. Sn. l.\'I.-1.!\0EL PEDRO :-S. Ex. dtsse amanha o_u 
Sr. ministro do imperio, não dev-o sentar-me sem murto lJrev~, ~u protesto tam~em contra a _theopa 

·> • m rotcsto contra o mod or cme a m sa do nobre mm1stro, quando disse que a Vtda rn-

bç5o verbal ao nobre ministro do imperio; logo I d~ye_r, a_u~1 de pedir c a out1~ de dar todas; as 
tirthn, como interpcllq.nte, 0 direito de replicar, e expli_caço_~~rr qu.e lhe r.orem pedi_das nes~ camara. 
rt mesa, não 0 consentmdo. certo desconlleeeu esse I (.:1pow.do~, .. pm tes, p1 otestos e 1 cclamaçoes.). 
à ir dto. · O Sn . .ToAQum N.-\Buco :-E' o svstema de re-

Como o mesmo Ble <l.eontecerá, espero que outros crutar para ministro, não. é o systema de con
tom~rão em considerução a respostn do Sr. minis- sulta. 
~·o a pergunta a que me refiro· 1 . o .sr:. BuAnQuE p:: .MACEDO :-0 govei·no é que 
·:O Sr... PRESIDENTE : -O nobre deJHltãdo por ·e o JUIZ na mater1a. 
~ernamb.uç_o não fez nenhum~ interpellação. As 
mterpellaçues segundo o regm1ento devem ser 
e~criptas e trazidas á mesít, afim de que esU\ as 
1;as:::o :w ministro, si esti~rer presente e queira 
responder, ou marque o dia para isso conveniente. 

Ainda nüo quebrantei nqui o direito nem da 
opposi9uo, n.em da ma!oria (apoi.ados), por canse-· 

•. I " -

O Sn JEROl\"YliO SonnÉ : - A maioria dn casa {<IZ 
justiça a V. Ex. 

. O _Sr. Fra:nciseo Sod!."é (ministro do 
mtperwJ:-Respondo em duas p~~l:tvr:1s ;i réplicà do 
nobre àeputndo pelo 1Inranh5.o. -

O SR. TAVAREs 13ELFORT:-Ainda bem que Y .Ex. 
~:.c·ha que foi réplica. 

O SR. FnANcrsco SonnÉ (núnist·J'O do imperío) :
Eu acho que é réplica, porque o nobre .de1mtado 
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mo.deração; com esse sentimento d<1S qonveni.~ncias 
que a opinião publica esperava delle. Era, se
nhores, uma homénagem á memoria desse grande 
cidadão, desse illustre guerreiro que nos campos 
da batalha tantas vezes arriscou a vida em defesa 
da honra n::wional ; era, digo, da parte do governo 
am a uma erra erra omenagem a essa me
moria não precipitar com tanta sofreguidão essa 
substituiç~o (Apoiados e não apoiados). 

' . ' . ainda que da parte. do governo foi uma grande 
imprudencia, .cujos effeitos o governo já começa a 
sentir pelas drffi.culdades em que se acha, o ter 
nomeado o Sr. Visconde de Pelotas sem o consultar. 
O governo acha-se em verdadeiras diffi.culdades, 
esta é que é a verdade. Rasguemos o véo e di
gamos a verdade ao paiz. O governo :t;J.Omeou . o . 
Sr. Visconde de Pelotas sem o consultar c hoje 
está na impossibilidade de responder no· parla
mento a errruntas como as aue lhe diri"itl o 
nobre deputado por Pernambuco. Dahi a resposta 
do nobre ministro que, como disse, não é seria, é 
uma evasiva, e não uma re_sposta. 

o Sr. Atronso Penna :- Pedi a pa
lavra para prottJslar contra a theoria que quiz ar
vorar o nbbre ministro do Imperio sobre as 
re açoes o governo com o par amen o. .. x. 
respondendo à pergunta que lhe dirigiu o nobre 
deputado~por Pernambuco, sobre os ultimos acon· 
tecimentos politicos, declarou que amanhã ou 
muito brevemente, o paiz saberia quem era o 
novo ministro da g·uerra; e depois em um aparte 
S. Ex. reiterou esta declaração. Ora, S. Ex. não 
tinha o direito de dizer que o paiz saberia, fazendo 
assim distincção entre as declarações feitas para 
inteirar ? camara e aquellas que são feitas para 

O SR. FRAJ.'iCisco SonRÉ (ministro do imperio):
Eu não fiz distincção alguma. 
· 0 SR. AFFO~so PENNA:-Foi V'. Ex. quem pro
curou estabelecer esta distincção, contr·a n qual eu 
venho protestar. O nobre mimstro não póde dizer 
que trata-se de um acto da I'"Ída intima do gabi
nete, com o qual nada tem que ver a camara. 
Desde que foi publicado o decreto nomeando um 
novo ministro da guerra e publicado com tamanho 
açodamento, que ainda não estavam terminadas as 
ultimas homenagens áquelle grande homem que 
se chamou Marquez do Herval, ao governo corre 
rigorosa ob_rigaçã~ de vir dize1: ~ camara. q:nal o 
grandc·motrvo de mteresse publico que Emgm de 
sua p·arte este a.cto tão apressado, que nem_ si quer 
teve tempo de consultar a pessoa sobre quem re
cahiu a nomeação, nomeação que, de mais a mais, 
não era parlamentar, estando funccionando as ca-

. maras. Não está de accordo com os nossos e5tylos, 
os os paizes mais a ian a os, r ca

hirem estas nomeações em pessoas estranhas ao 
parlamento, 

(Trocam-se vatios ·apartes entre o Sr. Joaq·uim 
Nabuco e o Sr. Jeronymo Sodré.) ~· 

0 SR. AFFONSO PENNA :-0 Sr. Visconde de Pe
lotas não devia ser nomeado sem primeiramente 
ter sido . consultado. As relações desta cidade com 
a capital do Rio Grande são facillimas por inter
media do telegrapho·. Ainda mesmo no dia da no
meação do Sr. Visconde de Pelotas os jornaes- pu
blicaram telegrammas assignados pelo mesmo Sr. 

Imporia é anti-parlamentar ..... 
0 SR. FRANCISCO Sonnt : - Está enganado. 
O Sn. AFFONso PJÍNNA: - ... está em completa an

tithese com os nossos estylos, em completa antithese 
com os estylos adaptados em todos os pnizes regidos 
pelo systema parlamentar.· . 

O Sr. Anaonio de Siqueira :-Julgo, 
Sr. presidente, terminado o incidente de inter-
pe UÇ<JO ao governo. 

0 SR. PRESIDENTE :-Não ha interpellação. 

Ex., espírito eminentemente iiberal, tão versadÕ 
como se tem sempre revelado nos estylos parla
mentares não tenha a roveitado esta occasião ara 
firmnr o precedente das interpellaçõe~ oraes feitas 

· ao governo nesta camara (Apoiados). 
E' uma necessidade do regimen parlamentar. 

estas interpellações oraes feitas ao governo, e la· 
· mento que V'. Ex. não tivesse dado a palavra ao 
honrado deputado por Pernamhuco, para replicar 
como era de seu direito. 

O SR. ZAl\L\:- Não houve interpellação. (Apoia· 
dos ; e não apoiados.) 

' ' 0· bre ministro do Imperio aceitou a interpellação 
e respondeu, lamento ainda uma vez que V~ Ex., 
.., • - • o r • 
casiào para firmar o precedente das interpellaç(Jes 
oraes, que muitas vezes satisfazem urgentes ne
cessidades do serviço publico ( C1·uzam-se apartes). 

Eu, Sr. presidente, ainda que julgue terminado 
o incidente da i!lterpellação, estranho, admiro-me 
que o governo trvesse embaraços em declarar que 
o nobre Visconde de Pelotas fôra nomeado, sem 
ser previamente consultado. Si o governo-julgou 
que, .nomeando o nobre Visconde fazia um ap
pello ao seu patriotismo para que elle prestasse 
mais um serviço importante á causa publica, não 
sei porque hesitou em declarar que onohre Vis
conde fõra nomeado sem consulta, pois p.este 
caso, ficava, no entender do governo, ao nobre 
Visconde a responsabilidade de cumprir ou não o 
seu dever (.-!partes e contestações) . 

• ... .:. • ""' < 

a entrar para nm ministerio. 
O SR. &'\'TOXIO DE SIQUEIRA : -Perdôem ·me os 

nobres deputados, no cargo de ministro de Estado 
presta-se um importante serviço á patria, e póde 
um cidadão ser oara elle nomeado sem ser con
_sultado (Não apoiàdos). 

O SR. loA.QUI:\INABuco :-E' preciso q11e elle qui-
zesse encampar os actos do gabinete. . . 

(Ha out·ros apartes.) 

0 SR. PRESIDENTE reclama attenção. 
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mento (A .. poiados e não a]Joiados). 
O SR. Z.UL-\.:- Não é pasta política (oh! oh J) 

O Sn. AxTONIO DE SIQUEIRA : -Não ha pasta que 
não seja política; com a solidariedade ministerial 
inherente ao nosso systema de governo, não ha 
pasta que não seja política, porque cada um. dos 
ministros é responsavel pelos actos do gabmete 
(lJIIuitos apoiados). Eu, entretanto, não pedi a pa
lavra para fallar sobre este incidente que julgo 
termma o es e que o governo, que os no res mi
nistros presentes não pediram a palavra para 
respon_der aos oradores que se succederam no il-

• "' :1 • 

sidente, fazer um I'equerimento. 
Esta e amara votou dispensa de intersticio e por 

conse uencia reconheceu ur(\"encia da discussão 
do J.)rojecto e secularisação os cemiterios par:l 
passar o projecto de primeira á segunda discussão. 
Estamos em v esperas de terminar os nossos traba
lhos legislativos, e urgencias que foram requcril!as 
e concedidas dão Gm resultndo a preterição desta 
m:,1teria na ordem do dia ; A já que a discussão do 
orcamento do imperio é por todos reconhecida 
uma inutilidade (protestos), venho requerer a v. 
Ex. que consulte a camara si concede que na 
segunda parte da ordem do din a discussão do .... . . - . . 

~ ' 
cêda :i daquclle orçamento. A camara jú reco
nheceu a urgencia destu matcria, e ue as medi-

" "ect irr ;- · 
periosamentc como uma necessidade publica. 

O Sn. PRESIDENTE:-Na primeira parte da ordem 
do dia? 

O Sn. -~'TONIO DE SIQUEIRA :-Na segunda parte. 
Na primeira estão incluidas as urgencias votadas . 
e requeridas pelo nobre deputado pelo Pará, pelo 
nobre deputado pelo Rio Grande do Norte, e ainda 
hoje pelo nobre deputado por S. Paulo. Nestas 
condições vejo que a materia vai ficar completa
mente preterida; e já que a discussão do orçamento 
e do impcrio é formalidade dispensavel (apoiados 
e não apoiados), porque estamos em vesperas de 
encerramento e não penso que este orçamento 
possa ser nesta sessão lei do paiz ... 

q SR. IGNACIO MARTINs:-Ha de ser; ba de. se dis-

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA:- Respondendo ao 
aparte do nobrr deputado, direi que nunca me 
.PUde conven~:..,.- de que estivessemos aqui senão 
para servir ao paiz e attender ás grandes neces
sidades de interesse publico. 

Esta materia de secularisação dos cemiterios é 
. imperiósamente reclamada peia opinião geral, e 

deviamos até lamentar que, depois de nove mezes de 
sessão, uinda o projecto esteja em discussão nesta 
casa. 

O Sn. S.UDANHA li!AIUNIIo:-Apoiado. 

O Sa. A.'{TONIO DE SIQUEIRA :-Peço, portanto, a 
V. Ex:.. que consulte a. camara si deve entrar o 
projecto que trata da secularisação dos cemiterios 
na segunda parte da ordem do dia, precedendo a 
discussão do orçamento do imperio. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA :-E para os dons 
qúe se seguirem. 

O SR. Bu.muuE DE MACEDO insiste declarando 
que para a sessão de hoje o projecto já figura 
na ordem do dia. · 

1·. :nU;omo e !Siqueira para 
wna explicacão) declara que o seu requerimento 

. é parn que ó projecto ontre na 2." parte da ordem 
• • ,...L • 

< 

tendi o requerimento do nobre deputado, e neste 
intuito vou suhmetter á votação. 

E' o requerimento submettido á votação. O Sr. 
presidente declara ter sido approvado. 

O Srt. JEnonnw SonnÉ pede rectificação da vo
tação. (Trocam-se U]Jartes e explic<tções.) 

O Sn. Bu.-\.RQUE DE 1\IACEDO declara que niTo se 
trata de preterir a discussão do orçamento do im
)erio, do contrario votaria contra o requerimento. 

l ~ • • .. ~ ! . 
preterição (Cntzmn-se apartes). 

O Sr. Jea•ony:Jno Sodré (pela m·dem): 
~ . . 

• ' l .. .. 

foi que o nobre deputado por Pcrnambucô re
quereu que entrasse na segunda parte da ordem 
do dia o ln'l)jecto sobre secularisação dos ccmite
rios, com preterição do orçamento do imperio. 

Si este é o seu requerimento voto contra; si é 
sem preterição do orçamento do imperio: voto a 
favor. 

O Sr. Antonio de Siqueira (para 
uma explicaçrTo) :-Não era pos~ivel, Sr. presi
dente, que, conhecendo eu o regimento da casa e 
as condir.ões em que é nesta cflsa discutido o orça
mento, éu requeresse a sua preterição ; requeri 
simplesmente a precedencia do projecto de secu
larisação dos cemiterios sobre o orçamento do 
imperio. 

O Sr~ Saldanha Marinho (pela ordem): 
-A questão que ora vejo ugitada acha-se preju: 
dicada por delibenu;ão anterior desta camara 
(Apoiados j. 

A camara resolveu que o projecto de seculari
sação de cemiterios occupasse sempre, daquelle 
dia em diante, a primeira parte da ordem do dia, 
e em primeiro Jogar. 

Ulll Sn. DEPU.T • .I.no :- Ha já urgencias votadas. 
O SR. SALDA.~-\ MARINHO : - Esta urgencia. é 

anterior, e portanto domina todas as outras que 
depois forem ou já foram votadas (.Apoiados ). 
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Elias estão subordinadas t1 de que ora nos occu
pamos (Apoiados}. 

E' portanto inutil tudo quanto estamos fazéndo 
(Apoiados). · 

V. Ex., Sr. presidente, cumpra, como deve e 
se · · 
cul::u:-izacão dos cemiterios na de entrar sempre em 
primeirÕ logar e na primeira parte da ordem do 
dia (Apoiados). · 

UM Sn. DEPUTADO: -Mas a camarn votou di· 
versas urgencias para a primeiru parte da ordem 
do dia das sessões seguintes. . 

O Sn SALDANHA. MARINHO :- Essas urgencias 
estão subordinadas à discussão do projecto de se
cul:rrização dos cemiterios (Apoiados). 

O que não posso admittir é que a camara, sem 
o necessario criterio, illuda as suas decisões 
permanenteme!lte, revogando hoje o que hontem 
p 

Exigindo, pois, da mesa simplesmente boá di
reccão na ordem dos trabalhos e contando que 
cllá cumprirá o seu dever, aguardemos ue esse 

· •jn 1scu 1 o, como m a tvelmente 
ha de ser na occasião que lhe está determinado 
(A.poiados). 

. · SIDENTK: - • nten 0 que não posso 
deixar de sujeitar á deliberação da casa qualquer 
requerimento que seja offerecido. 

O Sr.l\l:arainl. Francisco (pela ordenL): 
-Vejo, Sr. presidente, pela divergcncia qne se 
manifestou na votação, que o pcnsam_ento do n·o
hre deputado por Pernambuco não fot bem com
prehendido por alguns colleg2s nossos. 

O nobre deputado por Pernambuco requereu 
. fi • 1 • o ' 

rida a discussão do orçamento do Impcrio (apartes), 
preterida não no sentido de exclusão completa, 
porque nem o nobre deputado por PcrnambtlCO 

• 1 uc e r,rnamcntc tosse excluído da 
discussão o orçamento do Imperio; mas S. Ex. 
estabeleceu el:.n·umente a sua iuéa, que entre a 
discussão do orçamrmto do llllpcrio e 11 discussão 
da secul:Jrisat~ão dos cemitcrios, esta tinha a prc
ferencia. 

Eu dig-o que nu minha opinião, e provavelmente 
creio gue na maioria que <tpoia o gabinete predo
minara idéa completamente diversa. As leis de 
meios não podem ser preteridas senflo com o in
tuito de hostilisar. 

O Sn. ANToxro DE SIQUEIRA : -As leis de meios 
já estão votadas. 

O Sn. MARTI1r FRANCisco:- Não entro.nas in
teneões do noJJre deputado ; é possível que S. Ex. 
não" consider<lsse isto bem, mas o que affi_r~o é 

' ' .::; -rial não posso votar a preterivão de uma lei de 
meios para se discutir uma outra materia, por 
mais importante que seja. · 

fiei de votar, porém, pelo requerimento do no
bre deputado. pelo Amazonas. Creio que S. Ex. 
considera a discussão da secularisação dos cemi
terios uma discussão completamente ·neutra, 
isenta da questão politica, e por isso propõe, 
attenta a importancia da materia, que ella seja dis
cutida de preferencia a projectos de segunda or
dem que se acham na ordem do dia. 

VoZEs:-Já está. 

0 Sn. :MARTIM FRANCISCO:- Então póde inter· 
pretar-se o pensamento do nobre de1mtado ten· 
dente a ser conservado em primeiro lagar na pri. 
mei.ra Jlarte da ordem do dia o projecto relativo á 
secularização dos cemiterios (.Apoiados). 

· · requerimento 
do nobre deputado uelo Alto Amazonas e con · 
trnrio ao do nobre deputado por Pernambuco. 

. , . - • ara eCI Ira, a 
minha obrigat;ão é pôr a votos o requerimento do 
nobre deputado por Pernambuco. 

O Sr. Barros Pimént.ei (pela ordem): 
-Para que eu possa votar sobre o requerimento 
do n~bre deputado po~ ~ernambuco, careço saber 
o vruor que V. Ex. da as palavras proferidDs pelo 
nobre deputado pelo Amazonas, e si entende que 
sem mais votação da camara pó de e deve pôr na 
pr!meira parte da ordem do dia de :- _ 
nme1ro ogar, o projecto sobre secularisacão d'Os 

cemiterios. · :\: 
VOZES:- Isso 'ú f i 

O Sn. B.umos PnmNTEL : _..; Parece-me que 1 

V. Ex. tem este poder não só porque a camara 
votou a dis ensa i . o;: • • 

taçãe es;pecial, como a:ffirmou o illustre depu· 
~ado pelo Amazona~, v~tou urgenc!a J?ara _o pro
jecto sobre seculartsaçao dos cem1terws; e nesta 
hypothese seria inutil o requerimento do nobre 
deputadocpO!·,j)ernambuco. 

llarece-me portanto que niio podemos votar sem 
que V. Ex. diga o que entende a respeito das pa
lavras proferidas pelo nobre deputado pelo Ama-
zonas. ' · 

O Sn. ANTO~Io ~E SrQUEinA : - Peço a 1Ja1avra 
para uma expllca~ao. 

O Sn. PnESIDENTE:-0 nobre deputado está d::tn· 
do explicações contra o regimento. 

O Sn.. ANTONIO DE SIQlJEIRA :-Desejo retirar o 
meu requerimelílto. 

Nunca pensei que as urgencias votadas por esta 
camara pudessem ser collocadas depois de qual
quer outra materia, e por isso fiz o meu requeri· 
mento. 

i, orem, como en en e o no re deputado por 
S" Paulo, as urgencias podem ser collocadas 
depois dó projecto sobre secularisação de cemite
rios, declaro que retiro o meu requerimento. 

0 llleU uni co fim foi fazer com 9:ue esse pro· 
jecto entrasse em discussão ; não ttve em mente 
absolutamente dar nenhum signal de hostilidade 
ao governo ; Jlorquanto o proprio governo, que 
propoz o orçamento por 18 mezes, sabe quê a lei 
de meios está votada, que este orçamento do Im
Jlerio que se discute não é mais lei de meios; é 
um.a simi?les formalidade inutil. (Apoiados e não 
apoiados.) 
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O Sn. PRES!DEl'iTE :-Esta discussão está intei· 
ramente fóra da ordem (AJJoiados). Quando se 
pede a palavra pela ordem, só se pó de fallar uma 
vez e não é pcrmittido dar explicações : estas são 
ns phrases sacramentaes dos regimentos. 

n e uencia. si o nobre de utado uer rc-
tirar o se1:1 requerimento, YOU subrhetter ú camara 
o seu pedido. 

Consultnda n camara, consente na retirada ·do 
requerimento. 

PRDIEIRA PARTE DA ORDE::II DO DIA. 

E' lido c D.pprovado sem debate o parecer n. 
10 D, mnndando que seja approvada a eleição da 
freguezia de S. João Bnptista da ~Ierity do mnni
cipio de Iguassú e província do Rio de Janeiro, e 
reconhecidos seus eleitores. 

pelos cofres do thesouro provincial com as res
pectivas obras a quantia de 251:807 ~618 até a 
presente data ; 

• Considerando IJUe,pela lei provincial n. 386 de 
11 de Outubro de 1861, foi creada nesta capital a 
frerruezia de Nossa Senhora de Nazarcth do Des-
terro, comprehendendo os limites do àistricto em 
que se acha edificada a referida igreja, resolve: ... » 

Note-se que este. considem~dum da port~ri~ é 

dirigido á asscmbléa provincial em 15 de Agosto 
de 1853, no qual se diz o seguinte á pagina 23 (lê): 

<< ~o di~ 12_ de Setembro do anno passado ( i852) 
lancei a pnmetra pedra do novo templo de Nossa Se
nhora de Nazareth, que deverá substituir a pequena 
capella da mesma invocação. O aformoseamento do 
nrra~alde e o immenso concurso de povo que o 
frequenta durante a festividade de .Xossa Senhora 
de Na~areth to~na a conclus~o do templo mna 

O SR. PRESIDEXTE:-Tem <1 palavrt~ o Sr. Danin. Continúa n portnria (lêj : 

O §1·. Danin ( Signaes de attencão): - • Lo Que a mencionada igrein fique reconhecida 
r. presi n ; ... i c :s , (. "' • . • l,. ~ .. • .. • • • , ·: ., ~ • •• •• 

l\ azarett1 t.m 1a s1 o w pouco crea o para esmo- ~ ·' ~. 
ralisara S. E~. Reym. o Sr .• bispn d<Hjnellu di o· 1

1

1 

• Palacio da presidencia do Parú em 16 de 
cege, e ~ue a .tr!Uandade ue :';oi:s:t Senhora de Nu- Março de 18i8.-Dr. José (Üt Gmna .!.llalcher . • 

P:wece:me qne pod.~rd pronu· ü cmnara qu~: omo Yi! a c:unara, a decis:io não po ia ser, nem 
S. Ex. o Sr. Bm·ão de Colt•f.:'ipe foi mal infor- m:.ti~. juridi~a, nem m~is i~1parcial do que foi 
madu ; que o cyrio foi institnido lw mais de 8o (ll.i 1?tados). Nesta IJ.OI'~arw estuo ~ontem piados todo~ 
annos, e qtte a irmandadt1 existe ha perto de um os u~teresses e di~·ettos d~s ~ltver~as partes : fot 
seculo. · 

1 

constderada propno provmcwl a tgreJa, por ter 
Sr. prcs\Jen_te, em J87i, estundo qua~i conc.:lui- sir~o feit~ qunsi a exp_ensas. ~?. the.souro provincial; 

un <t nova ~~reJa de Nuzarctlt. que foi edific<1da de 
1 

ro: d~_clarada matnz, e ,l~:.Im facultou-se o ~ui to 
proposito,em terreno dn irmandade, para substituir :n~?o!Ico; foram tamb~m. resg~a!dados os mte
a antiga ermida, propriedade da mesma. requereu re::-:,e::, do thesouro provmctal alllywndo-? do onus 
esta t~o presidente da província que lhe fosse entre- de fornecer os parnmentos, alfa tas e gmzam~ntos 
gu~ a mesma.igr~ja, para nollainstallar-se. Presidia para uso do culto e tambem da conservaçuo do 
eRtao a provmcia o Sr. Bandeira de Mello Filho templo· · . . . . 
cujos pril;lcipios políticos c religioso.;; não pode n1 . Q~em diJ ~lgun:a forma se poder ta ,JUlgar pre~ 
ser suspCitos ao nobre senador a quem tenho :t JUdiCado, se1 ta a Irman.dude pelo onu:. que lhe fot 
honra de r~sponder. Imposto d.e co1:1servar a sua ,.custa y ten1p1o, 9.ue 

S. Ex., VIvendo na intimidade do bispo custou ap1)rox1m~damentc 2;0:000;?; e .alem drsso 
-- n~ Jrr • • - _ fornecer. as alfaws, paramentos e gmzamentos, 
dad~, ?té que, tendo sido chamado ao poder o -~. u • ::; . _ ; . ·. . 
patriOtiCo ministerio de 5 de Janeiro e tomando- conformou-se. co_m a dectsao do digno vice-presi· 
p~sse da administraçfio da província 0 muito I de~te da provmcw e a ella obedeceu, como lhecum· 
d1g!lo e hourado :Lo vice-presidente, o Sr. Dr. prla. . . _ . 
J~~ da. Gama :Malcher, despachou elle essa pe- S. Ex. Rev~ma._. porem, entendeu que nao d~vw 
tiçao, barxando a portaria que passo a lêr á casa (lê): prestar obedtenc1a a esse. a c to do poder e_xecuLJYO, 

• P"imet'ra Secc-ao ,, ,,..0 0 _. . e contra elle se rebellou, escavando ultimamente 
1 ' • - !~. ~i . - VICC·preSI· seo·undo SO . r d .· . . d • d~nte da provinciã : _ " u. m1orma o, o J~nncipiO e. que Ol; 

• C ,· . . . . • ·· \ templo~, depots de sa~rados, s<~o ,·-es nu.lltu~, b~m 
~ on:sHleim}do q~e a nova- Igreja de Nossa entendido, sendo sempre S. Ex. Revma. o primeiro 
;:,enhor~ de Nazar~ta. do Desterro _fo~ mandada e uni co. occupantc. . 
c~n~tru.r pela provmcia, para substttwr a actual \ Assim permnneceram as cous::~s :.té que tomou 
e1 mzda da mesma Senhora, tendo-se despendido conta da administração provincial o honrado pre· 
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sidente que hoje dirige os seus destinos, o sexos, concertados em alas, uma de mulheres 
Dr. José Coelho da Gama e Abreu. S. Ex. envidou em seges, e duas de homens á cavallo, e que 
todos os e!forços possíveis para chegar a um uccôrdo elle (governador) pessoalmente se adunaria a 
com o bispo diocesant>; foram, porém, elles frus- · este religios·o sequito indo tambem a cavallo 
tados, porque, achando-se o Sr. bispo já ligado logo após do vehiculo da imagem. • . 
ao partido conservadGr do qual é hoje na provineia Vê-se, pois, que esta institui ão inteiramente 

ha pouco chamava padre mundano, entendeu que, senado, que esta instituição ~e tinha creado agora, 
dispondo da assembléa provincial, que era sómente com o um de menoscabar a autoridade 
composta, na sua unanimidade, de .membros do ecclesiastica; instituição essa tão diffi.cil de sup
seu partido, poderia impôr ao presidente da pro- primir na província do Pará, como o seria, na he- . 
vincia as condições que mais acertadas l11e pare- roica província que representa S. Ex., prohibir 
cessem. os festejos do glorioso dia 2 . de Julho. E releva 

Entre ellas queria S. "Ex. que o presidentll da notar que o Sr. bispo diocesano até 1.877, por 
provincia revogasse o acLo, a que me referi, do muitas vezes, acompanhou a romaria, QU..cyrio, e 
vice-presidente, mandando entregt1r-Ihe,sem con- assistiu tambem!ás festas feitas pela irmandade de 
dições, u igre·a de Nossa Senhora de Nazareth. Nossa Senhora. de Nazareth ue reconheceu t · 

.~.ao annmn o a isso o presidente, S. Ex:. o Sr. essa data, e cuja cxistencia só depois é que con
bispo diocesano, de combinação com :~ assembléa testou, como passo a demonstrar. 
provi~cial, fez passar U!,lla lei _inutil. co~o mllito Lerei em primeiro Iogar o assentamento da ri-
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dit•eito do froutespicio. E, para perl)Ctua meinorü1 1 Foi t:1m!Jcm injusto o nobre senador pela pro-· 
lunot.Hc este auto em duplicata, em que as~igJ.laram vincia d~ ~abb cens:urando o actua~ presidente 
os ass:stcntcs, sendo um exemplar. depos1tuuo . na I da provmc1a do Para, por ter consignado na~ 
lll'llll encravada na predita pedra angú.lar,eout1·o en- ! razões com que c!eixou de sancdonar tt lei do or-
tregw: it irmandadü· ?a Yigen! Senhora para o ar- rame~lo. provinc~las verb~s votadas por aquella 

. • .. ... ._ P"' ~ · " • 1 " • . :i>· ,.· c n '· 

commissão,qucosubscrevi-Joaqltim.À.ntonio.4lt:cs. um alt::r de marmore, paro. o qunljú a pro\incia 
])r. Josr. Joaqnzm da Cunha.-Jolio 11Iaria de Jfomcs. concorreu . com ~2:üOO,S, e outra elc'íando a verba 
-José Vicente de Amo;·im .Bezen·a.-José Joaquim couced[da <'lO scminario episcopal. 

-' ' '- l.l'-, • t.. l -.... • .. l • ' ... 

esi~tia, r1uando princiniou -~e u construir a igrc,i::t thedral, onde ulüís er.istein ína ~ificos altares? 
flth' ti:1hn de s::bstitnil' a sua ermida. E não tleixt:!rei de chnmur n aUc::!Ílffo do honrado 

r ~· ·. · ~ , ' ,. ' :sistencia da ir- Sr. ministro do Im crio ara este" assum to ois 
mandndc. Com as rcYolu~ües e moli!ls polHicos, me parece quo S. Ex. o Sr. JJisDo, anezar c 
JiOl' que pUSSOll a pl'OYincir;, depois da UC'Clt:!UWÇÜO 'su::t doutrina, do i'IJS nulliUS, não es\{t autorizado, 
da lndepcndencia,. c finalmente co~1 a enlr~da sem licença do _go~erJ?.o, a destr~ir o alt~-mór da 

- • O ·muito -reverendo Dr. Arcediago, dirigiu
do-se aos irmãos que comiJoem a mesa da lrman
d~de,.disse que, tendo-se creado a nova freguezia 
do ibo districto, a qual devia funccionar na ermida 
de Nossa Senhora de Nazareth, o seu maior desejo 
m~ que sempre se nutrisse a maior harmonia 
entre o parodio da matriz c a -irnuzndade, a cat·go 
de quem estava a ermida, motivo que deu lognr 
ã convocacão desta reunião. ue não achando-se 
a freguezia ainda dotada de paramentos, alfaias e 
o mais que é mister, pedia á irmandade que p(JJ.·-

- ,nitisse em,pregm· ,no serviço da igreja as que a 
ella. pertencem, ate que o governo forncca as que 
forem necessarias. Que procuraria por todos .. os 
meios fazer manter os direitos da irmandade, e qt:e 
(!c tudo daria parte ao E:s:m. Sr. bispo lt o'-=esano, 
(;Ompromettendo-se pela app1'ovat:ão dos seus actos. • 

E', portanto, evidente que a âutoridad& ecclesias-
, tica, até :lSiO, reconhecia a existencia da irman

dade, reconhecimento esse que durou até :1.877, 
quando entendeu o :::;r. bispo D. Antonio que devia 
11egar a existencia dessa irmandade. 

ao seminario cniscopal-7 : 000,)000. • 
Xão consigno1.t portanto :t lei' obrigaçãa alguma. 
Portanto, o illustrc senndor não tcYe razão de 
ll:i -L l L si L lJI i . i< :í, 

por nao ter concordado com essas verbas ; muito 
principalmente nuo estando u província no caso 
de concorrer pelos seus cofres. para despezns 
como a do altar, que n:io <! nenhuma obra ut·-
gentc nem necessaria. . 

Não concluirei, Sr. presidente, sem lct' á cama!' a 
um dos considerandos da portariu com que sus-
pendeu S. Ex:. Revma. a festa de Nazaretli. .. 
.A esta resta concorrem quasi sem excepçiio 

todas as familias da capital da provincia e além 
destas muitas do interior. Pela leitura que \"OU 
fazer verá a camara por que forma S. Ex:. se ex
pressa a respeito desta festa e das familias que a 
frequentam. 

Di1. S. Ex. (lê): 
« Considerando ue a estn festa relin-iosa se 

vêm regosiJOS publicas , em que se tem ;r o 
graves desordens, como o prolongarem-se todas 
as noite~> esses regosijos ate alta hora da madru
gada, e serem acompanhados de jogos prohibidos. 
de representações indecentes e de grnndes escan~ 
dalos contra a honestidade dos costumes, e não 
podendo o bispo razoavelmente confiar que uma 
commissão, nas disposições em que se acha a 
actual, possa cooperar com elle e com a autoridade 
policial para ir cortando esses abusos, reme
diar. estas desordens e acabar com esses esean
dalos, como é o voto ardente de todos os pais de 
familia e de todos os homens religiosos e sensatos ; 
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pois, si não são condemnaveis os divertim'entos' 
populares, quando lícitos c moderados, ninguem 
deixará de lastimar com o prelado que uma festa 
religiosa em honra da Santíssima Virgem se torne 
uma fonte perenne -de corrupção para o povo, de 
graves lastimas e desordens para as familias, como 
eram as sa urnaes o pagamsmo. ~ 

Parece incrível ter S. Ex. Revma. firmado com 
o seu_nome, consJderandos dessa orde_m. 

(r ... ., "" 

deputados que assistiram á festa de Nazareth, e 
para elles apello, para que declarem si effectiva· 
mente naquella festa se comrilettem esses exccgsos 
de que trata S. Ex. Revma. -

0 Sn; :tl!ElRA DE VASCONCELLOS : - A festa é 
frequentada pelas familias mais g!-'adas dn capitnl. 

0 SR. JOÃO ERIGIDO :-.Apoiado. 
O Sn. DANJ!<: -Portanto, vê a camara de onde . .. .. .. 

' . São estas :is consideracões, que entendi do meu 
dever fazer, ao que disse no senado o nobre Sr. 
Barão de Cotegipe. Agradeco it camara a bondade 

· com que me ouviu. • 
Contip.ua~tio da. dis_cusf5ãO _ do projccto soiJre a 

seculanzaçao dos cem1terws. · 
. Vem á mesa é lido c apoiado e entra côn iuncta-

mente em discussão o seguinte:: . · · 

SüDSTITUTIVO. 

A assembléa decreta: 

~ :1. o 

-~ admini;>tração, direcção e policia dos cemi
tenos puhhc~~ é da exclusiva compctcncia das 
camaras mumc1paes. 

~ 2. o 

Em todos os municípios serão creados ccmiterios 
puhlicos. . 

~ 3.• 
~ disposição do § :1.0 não comprende os cemi

tenos pertencentes a particulares, a irmandades, 
or~ens e congregações religiosas de qualquer 
seita. ~ hospitae~ .~ pertence porém its camaras 
munieipacs a policia dos mesmos cemiterios. 

Art. 0 2. 0 

Como o paragrapho unico do substitutivo da 
commissão. -Antonio Carlos. 

O Sr. Joaquim Nabuco (pela ordem.): 
-Ficou combinado na ultima sessão com o nobre 
dep_utado_ por S. PauJo, que, indo muito irregular 
a discussao deste projecto, V. Ex., St·. presidente, 
tomasse a inseripção pró e contra, visto que ha· 
viam fallado seguidamente tres oradores contra o 
que . SUJ.?pomos ser a completa secularisaçiTo dos 
cenutenos. Portanto, eu lembro a V. Ex~ a con· 

veniencia de tomar ainscripção pró e contra, to· 
mando por base o projecto do nobre deputado 
pelo Amazonas. 

0 SR. PRESIDENTE:--Então tem a palavra O Sr. 
Barros Pimentel. 

O Sr. Barros Pimentel:-Senhores, 
a _seeul~risação dos cem~terios, questão de admi
mstra_çao . e de salu~rtdade publica,. é Ul)1U 

' - ~ ' ... 
mente ao problema que mais agita as sociedades 
m~dern~s, o das relações entre a igreja e o Estado. 
F01 por Isso que os dous oradores que me prece
deram e aos quaes You responder perderam-se, a · 
seu pezar, no campo das considera~ões geraes, e, 
comquanto fizessem o proposito de se restringirem 
no assumpto dos dous pro,iectos, promette.:i:l.dc -nos 
um fazer um discurso exclusivamente político e 
outro um discurso todo ·realista, ~charam ensejo, 

• • ' t' 

"'' ' l pelo Amazonas com o :;eu projecto ~ o que ti-
veram em vista as· commissões com o seu substi
tutivo? Do discurso do illustre deputado do Ama
zonas, bem ~~orno do breve parecer das com missões, 
v-ê-se guc ambos procurando occoncr ns mesmas 
necessidades declararnm ter o mesmo 11m- a se
cularização dos cemiterios. O que cumpre, pois, 
é examinar qual dos dous projectos apt·esenta o 
meio mais prop1·io para conseguir o que todos 
(]Ueremos, e eu espero uemonstrar que é sóment~ 
o projecto primitivo, ag commissões nnda mai-s 
tendo feito do que apre5entar como umu re
forma o que já é lei do paiz, de modo à poder· se 
dizer que formularam npenas um. projecto de lei 
declara to ria. 

Vou lembrar á camara as disposições legislativas 
., ...... .-... .. ' .l .• . • o -

tubro de 1828 incumbiu :ís cam::~ras municip::~es a 
fundação de cemiterios publicos, cemiterios para 
todos, sem distincção de cultos. Até 1850, porém, 
os enterramentos se faziam nas igrejas, mas nesta 
não tinham sepultura nquelles a quem é ella negada 
pelos canones. Nesse ::~nno, em eonsequencia das 
epidcmiag, foram prollibido~ taes enterramentos,. e 
só então estnbeleceram-se eemiterios, j:\ os cem i. 
terios publicos creados pelas ·c:nnaras municip(les, 
já os particulan•s fundados pelus irmandades. 
· Essa d!stincçiio entre cemitcrios publicos e ce

rr.iterios pnrticulares aclla-se m:~is de uma vez 
.... · 
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confirmada. na nossa legislação. O aviso de 26 de este ou aquelle cnlto, mas se designe uma sepul
Janeiro de 1832~ declarando que us camaras po- tura para cada cadaver, a este prestando-se, na 
diam e deviam fazer cemiterios, consagra a divisão occasião, as ceremonins da religião a que per
de cemiterios publico5 para todos e particulares tencer. 
para as irmandades; igualmente a consagra a I o que faz, porém, 0 projecío das commissões? 
lei n. 583 de 1850. J <: , • • - ,.· · 

aqui citada,- nüo só mente todos~ os habitantes . Ao le_r-se o art .. i. o do pro~ecto d?s .comnli~sões, 
pa"'am o imposto como a constituição garante a. , dir:se:!a que es_ta ne!Ie cont1da ~ 1dea da :secu
lillerdade de consciencia e não quer que se seja llarizaçao, mas sao taes as exc~pçoes abertas ~elo 
perse(l'uido por motin de religi~o e é uma perse- 1 a~t. 2. ~.que a regra fie~ p~rfe1ta~entc destrmda. 
"'uição a injuria e afilicção irrogadas á familia i S:w umcame~te os cenuterws partl!!ulares GS que 
daauelle cujo corpo é cxcluido do cemiterio pu- 1 se .querem por so?. a cq_mpetenc•a das camara.s, 
bUào. 1 po_Is ,gue os outros JU o estao ; e desda que as co~-

Dif:se-ha, porém: si assim ú~ como explicarem-~ m1ssoes os. exceptuam, _poderi~m.'forpmlar ass1m 
se-os repetidos conllictos <1 proposito de recusa de 0 s~u PfOJecto : daqm e:n él:ian:e sao dn compe
se ulturas nesses mesmos cemiterios ublicos ? tenCia das camaras os cemtter:os, exeep tuados 
E' senhores qu:;: sendo catho.l ica quasi t.o da a j regra o~ os nque e:o: que Ja nao es ao o 
no'ssa populaÇão, pelo menos ató certa época nas :ma competeucw. 
cidades, e ainda hoje no campo, as camarns mu- Si as commissues impuzessem ao menos üs ca-

. : ' ~ • ... • · • ~ ~ a.- , ~;: e• e ao a m1 Ir is i .õ ~ ~ • 
· rochas: nisso fundou-se o direito qne elies de~ois miterios publicos! à!as nem isso, pois que tiv~mm 

tiveram de intervir nos cnterrameutos que alb se até o ~uidado de supprimir do art. :1. o do pro]eeto 
f zi ( ' d n rr v· '8 ulturn . . . r • ' :. ~ •l ~ >: -

em sagrado na parte por clles benta a tinham guintes pálavras : mn Ú~ten:enção ou, dependencia 
negado em todo o ccmiterio. de q'1.1alquer a~ttoridade ecclesia.stica. 

. . E', poi~, es~a. int~r~erencia ~!:l~~ co!l~css~~ ~a~ ~las, senhores, a cama1·a vai ainda ver até onde 
~amaras mumc1par., \ ~~r~)I~~ c.;,CS cem!t~r;.c~ I chega a timidez dos nobres deputados. Annun-
1lcassem SCJ?-dO os ~cnuLilo~ para. ~9do~ qtw cisndo-nos uma reforma liberal, SS. EEx. ficam 
~eve em_ vtsla a _lc-1. dq_ :18.8. hasLaila ~u~ 0 entretanto <íquem do legisi5.dor de !850, pois 
,ovcrn_o se esforça~:; c_. mm~ efficazmentc P01 vcl- n sabe a camara qu.e a lei n. 583 des5e anno prohibiu 
~umpnda: o, q~e .~lw~, <~~tum,.ce:t~ mo~o, m~s q~1e se autotjzassern cemi!erLos part_iculares na 
mcomplctumcnk, J<t tc.~1 f ..•• o. CitUICl 0 ca_o sobie corte. Bastarta que a comm1ssao amp1wsse o peu-
,que versa a consulta do conselho de Estudo n ~ ., . ,. 

tissc. Ouvido o eonselho de estndo e enl canse- Hio de '.faneiro se fi~essem conces5ões :1 particulares 
que1;1c~a de U[_!.la~re_solutão. de con?ulta, dirigiu 

1 
ou a irmandade" para terem cemiterios. Nós qui

o m1mstro do lllliJCrlO Ms JJ1spos a c1rcular de 27 zemmos cru.c essa dis~o.sicão se tornasse e:ttensiv<~ 
de Abril, em que recommendou-lhes que man- a todo o Imperio .. Eja q1ic o nobre ceputudotoma 
cassem proceder :is ~olemnidades da igreja nos a defesa da lei de !850 ... 
c~miterios pul.llicos cuja :.íren. toda estivesse benta, , 0 Sn THEODORETo So&ro . _ N~ü tümo a defe~a 
ailm de que nellt:s hotlYessc cspa~o para entcrr~- I d"<r • 11 • " 't · · ~·1 no· ' ' 
rem-se aquclles a quem :1 mesma igreja niTo con- t I.,O qtte e a Ie~per ou o prn I eolO. . . 
cede sepultura em sagrado. Um a"Viso da mesma I O Sn. B.~nnos PI,.IE::-I'IE_I: : -:-Melhor fora que a 
data foi expedido aos presidentes de prorincia tom::sse. po1s q~e, ~omo J<~ <ltsse, enc~~rra}Ila. um 
recommendando-lhes que tomassem as necessnrias pcn5amento mats hberal que o do substituttvo. 
J?rovidencias _para que, nos cemiterios que daqu(llla o Srr. ~hnT1~1 FRAxcrsco:- O sulJstituüvo da~ 
epoca em diante se estabelecessem, se reservasse commissões é mais libetal do que o l)fOjecto. 
espaço para enterramento daquclles que estivc~.sem E · . 
no mesmo caso · O Sa. R-..Ruos Pum~"TEL :- ~Slj8l'0 ouvir do 

Do que tenho ·exposio conclue-se : 1. o que existe nobre deputado ~ demonstração. 
na nossa Iegislnçi"io.a distineçãa entre eemiterios I O SR. THEooumo Souro dá um aparte. 
publicas c cemitcrios particulare::; ; 2. o que os ce
miterios publicas j:i são da e:s:.clusi\a competencfa 
·das camaras municipaes ; 3. a que, comquanto 
tenham as camaras o dever de receber os cada
veres de jndividuos de todas as crenças, podem re
servar nesses cemiterios uma parte para o culto 
catilolico. 

A essa legislação o projecto ào nobre deputado 
pelo Amazonas offerece as d):las seguintes modi.fi
cações : que desappareça a distincção entre cemi-

· terios particulares e publicas, só se autorizando os 
ultimos; que nestes não haja. áreas reseryadas para 

OSR. BARROS PnlE!\"TEL:-Confesso ao nobre de
putado que não descubro esse merecimento, não 
vejo em que consiste a innovaçüo. 

(Cruza~n-se diversos apartes.) 
Demonstrado, como penso ter feito, que o substi

tutivo quer exactamente o contrario do que quer 
o projtlcto, pergunto aos honrados deputados que 
o assignam, para que reconheceram no seu pa
recer, que as, idéas contidas no do Sr. Saldanha 
~Iarinho têm o cunho de t~ma profunda. necessidade 
1mblica? 
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examinar a verdaqe dos dogmas. E' por isso que, Jem.b.rando-se de que o prôgrama do partido foi 
por minha parte, não quero absolutamente exa· formulado por quem podia fazel,o nestes termos : 
minar si tem razão a igrej1 catbolica e ·si é logica, quando os UlJeraes estão no poder pedimos-lhes a 
probibindo que se aproximassem depois da morte . liberdade ~m nome dos seus principias .. quando 
os corpos daquelles -a quem ella mes~a .Per· estamos nos no poder negamol-a em nome dos 
mitiu unirem-se na vida, nem indagar si, sendo nossos. · 
o christianismo a religião do perdão pelo remorso 
e não admittindo a igreja uma condemnação 
eterna para as almas as mais peccadoras, por 
cu·a salva ão faz lreces em seus tem los, ha 
razão em lançar sobre o eadave.r um::~ con em-
nação irrevogavel. . . 

Outro deve necessarwmente ser ac1m o nosso . . , . . . 
• ' o.,; -

resses de toda a sociedade que pedimos passe pDra a 
auctoridade civil a exclusivD competencia sobre ce· 

i ad . ublica rande interesse 
para a cidade dos vivos, não póde ser sa.crificada O Sn. BARRos Pum:N'rEL : -A religião é mais do 
a prejuizos,- o. termo não. é ~eu, é do nolJre . de· r1ue um freio para os povos, como a encarou. o 
putado pelo RI~ de Ja!J.etro_, mfcuso ~o. substttu: nobre de}mtado pelo Rio de Janeiro, é uma cousa. 
tivo - por mms respeltaveis que SCJam.-E e verdadeira, mas é preciso que a não façamos 

. preéiso não ter em yista só:nente essa razií.o da descer do seu domínio do sentimento e da consci
. salubridade, mas os crxmes que podem sercommet- encia, regendo unicamente as relae.ões de ordem 
tidos quando os ccmi!erios não e;5tão sob_ a direcç~o mais elevada; é preciso, sobt•etudo, que não a con
immediata da uuctortdado pubhc3, po1s a adnu- fundamos com o poder ecclesiastico. 
nistração de~les só será_ perfeit,a quando n_ão se Enche as paginas da historia moderna uma 1L1ta 
poderem mms dar conthctos. cnü'e a autor1dndc m 1 ·cr. • • " 

perigosa. Si a verdade pódo esta~ çomnosco, não Jlicto entre o direito civil e o direito ecclcsiastico, 
~ci que possa haver mal em l:::qJl'liDil-a. · · contlicto qu(} trava-se hoje a proposlto das escolas, 

O SR. JoAQUIM NAnt:co:- SujeitamG·nos a ex- cuja direcção a igreja pretende ser um direito seu, 
eomnmnhão (Riso). a proposito do casam(}nto, que a igreja pretende 

que só pessa produzir effeitos quando feito con.-
0 Su. B.w.r,os PmENTEL: -'. • • o perigo estaria forme seus canones, assim como a proposito do~ 

antes, -consinta o nobre de pulado <ruo Ih'o diga, cemiterios, sobre os quaes quer ter um privilegio. 
sem n menor intene.ão de offensa~-·cm termos UD]a E já que fallei em casamento. peço licença ao 
opinião para nós e uma doutl·ma de convençao nobre deputado pelo Rio de Janeiro para dizer-lhe 
para os outros. Felizmente vivemos em um tempo que não entendi o simile que estabeleceu entre 
em que temos a mais completa liberdade d~ p~n- suas opiniões :1 respeito de cemiterios e um pro
sarnento; não queira o nobre deputado restrmgrl-a jeci:o sobre casamento civil votado por essa caroara. 
com os seus argumentos ~d _tm"''O'I'em. • Não tenho conhecimento de nenhuma votução da 

O nobre deputado, que e hberal deVIa reconhe· camara sobre casamento civil; mas sLalgum simile 
cerque essa objecção é :1 que os partidos conser- . se póde com elle fazer, não é a'S. Ex. que apro
vadores opp~em ~m ~odos os:-tmppos a todas as re· veit~. ~amos nós que queremos.t em relação aos 

~ • ...,, !' • • ' ' ':) 

se oppõe aos que pedem a separação da IgreJa o do tos .. quando tambem forem scenlarisados: que todos 
Estado, comG tem sido opposto ·nos nobres depu- se enterrem nos cemiterios :rmblicos, pocl.endo-se
tados pela Bahia. c por Pernambuco simplesmente lhes prestar ~s ceremonias de sua religião; que 
por fallarem na emancipação dos escravos? todos se casem· perante a autoridade civil, sem . 

Yma prova de que neste debate SS. EEx. embargo de poderem fazel-o perante o sacerdote. 
se affastam da escola liberal é que perte:ace ao O nobre deputado pelo Rio de Janeiro no final 
arsenal do partido ultramontano todos os argll· do seu discurso cedeu-nos o terreno da argumen
mentos de que se têm servido e que é pelos ultra· tação, que nos tinha valentemente disputado, e 
montanos que estão sendo applaudidos. Entretanto appellou para 'o sentimento. Por minlia parte, 
pretendem que :1 idéa lib~ral e~lo-'Í. com o subs.ti~)!· disse S.· Ex., sóu indifferen.te a essa questão de 
tivo e nos aceusam de TIOlenclll contra a re!lgxao sepulturas ; mas em nome de minha familia e de 
catholica. muitas outras, devo dizer que são prejuizos res· 
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peitaveis em que não é licito tocar, porque seria 
pertúrbar a paz de muitas consciencias. 

Prejuízos ()U não, tambem eu os respeito ; mas 
lembro ao nobre deputado que prejuizos mais fortes 
do que estes foram vencidos com a prohibição dos 
enterramentos nas igrejas, em !850 ; assim como 

O Sn. JoAQUUI N.ABuco :-São duas commissões. 
O Sn. BAnnos PnmNTEL :-... demonstrarem que 

estão com elles os princípios do nosso partido ... 
O Sr.. TimomJRETO SouTo :-Espero demonstrar. 

... i m . x. qu e pa1zes ca~ o 1cos,como a ran· 
ça, a consciencia catholica não se julga opprimida 
pelo: facto de não haver . cemit.erios bentos. W 

Concluo, poréni, sem essa esperança, apezar do 
aparte do meu nobre amigo, deputado pelo Ceará. i . ' ~ ; ,., .. 

mais· nas luzes deste scculo. • 
Violencià e perseguiçlio! e~clamam os nobres 

deputados, quereis n liberdade parn todos menos 
para os catholicos,,·aos quacs não daes o direi to de 
ser enterrados como quizerem. 

Onde está, senhores, a desigualdade, si o que 
nós pedimos é justamente que nos cemiterios pu
b!iGos sejam recebidos em pé de igualdade todos 
os cadaveres para quem se pedir sepultura? · 

Si, )Ois, ba o pressiio ·contra a relill"tão ca h -
1ca, eveis recon ecer 9ue violentam-se todas as 

outras ( .tlpoiados) •. Prrvilegio têm nctualmente 
os catholicos. . . · · 

n. ANTONio DE SrQtiEIRA :- Apoi<ldo, 
monop9lio. · 

0 Sn. BARROS PIMENTEL : - ... 

. . · , i er a e as conscJen-

perse~uidores quando defendemos o principio de . 
igualaade, os nobres deputados mais uma vez se 
fazem ecllo de um certo partido· do qual é tactica se 
dizer tanto mais perseguido quanto mais pretende 
ser perseguidor (Apoiados). · 

E é por querer a igualdade entre todos es cultos, 
que, em aparte, eu fallei no estado athr:!t, O!t leigo, 
phrasc que pareceu-me provocar reclamações. 
Será preciso dizer que isso não exprime que o es
tado desconhece a influencia benefica das religiões, 

cias, é mister que seja imparcial entre cllas? o que 
de certo não quer dizer que o estado desconheça 

~ - . 
dor a quem o estudo d3s religiões levasse <~ cou
clusão de que. embora a variedade das fórmas, 
todas s5o verdadeiras porque correspondem a um 
sentimento verdadeiro (Apoiados). · 

E devo dizer ao nobre utJputado por S. Paulo.: 
a doutrina da igualda.de das I'cligiues na questão dos 
cemiterios respeita muito mais a indepcndencia e 
a dignidade da religião catholica do que a uctual 
Iegislac;ão do paiz, que S. E~. quer conservar. Foi 
com a maior sorpreza que ouv1 o nobre deputado 
dizer que a nossa opinião implicava querermos 
obrigar as autoridades religiosas a praticarem actos. 
contrarias a suas cren~as. S. Ex. esquece-se que 
é, actualmente que Q;:tbe ao poder civil, por :meio 
do recurso á-Corôa, o direito de mandar que se 
enterre eni Jogar sagrado· aquelles a· quem tiver 

~ rr • • , 

.muitos absurdos a que leva fatalmente-o regimen 
concordatario. · · 

Senhores, nada me pczaria mais nâ consciencia 
do que si uma só palavra me escapasse contra a 

·religião. Aquelles que attribuem aos que defen· 
demos a secularisação dos cemiterios uma certa 
a!limosidade fazem-nos grande iiijustica. A camara 
não é um eonfissionario. E' ·de umã questão po
lítica ou administrati"Va que tratamos; vou, pois, 
para onde me levam as minhas idéas · po!Iticas. 
Si os _ilJEstrcs co-religionarios que compoem a 
commlSSaü ... 

por quasi todos os Srs. depu.tados presen~es.) 

A discussão fica adiada pela hora. 

2.• I',\IlTE DA ORDEZ.I.DO DU. 

Entra em 2.a discussão o projecto que approva. 
o contra tu com a companhia do Gnz pora ill umi • 
nação da cidade do Rio de Janeiro. 

duas observações, uma das quaes em resposta ao 
que diSse o nobre dCIJutado pelo Rio de Janeiro, o 
Sr. Freitas Coutinho c nra lroduzir um arO'u-
mento tao c aro, tão transparente, de uma evi
dencia tão grande, que, submettendo·o á consi • 
dert1Ção da czmara, terei dado, segundo penso, 
um golJ?e profundo no contrato do gnz. 

Pernutta-me, porém, a camara que eu diga que 
nem o nobre deputado pelo Rio de Janeiro o 8r. 
José Caetano dos Santos, nem o nc·bre deputado 
pela mesma província o Sr. Freitas Coutinho, que· 
foram os unicos que defenderam o contrato ceie· 
brado com.a companhia do gaz (e niio é o caso de 

· · ·:s e 1 s mar 
tant'l presumpção qunnta quiz~rmos), deixaram 
um só uos nossos <"lrgumentos contra o contrato 

re·udic d · · ~ · · 
parcialmente nos ouviram. Niio tenho, por conse
quencia, que repetir o que j<i foi dito, principal
mente depois do discurso que provoquei da 
parte do nobre deputado por Pernambuco. meu 
honrado amigo o Sr. Buarque de ~hlCL1dO, discurso 
quo em toda esta discussão foi aqucllc :to qual se 
poderia melhor applicnr o dístico do gttzometro
ex fumo dare lttcem. 

O nobre deputado eom elft~ito l::m~on um:1 luz 
radiante, de muito mais de nove vellas, uma luz 
muior do que a luz electric~' (riso) sohre as clau
·sulas do contrato, illuminando-o por dentro e por 
fóra ; niio vejo mesmll como a earuara póde ter 
esperança de que ellc transite no senado (Riso). 

Unicamente direi ao meu nobre amigo, depu
tado por Pernambuco: é exacto que V. Ex. res
·pondeu a quasi todas as censurns aue n resentei 
ao seu e 1ta , . x. mostrou com os seus cal
cuJos que uma companhia de gaz, _que· se qui
zesse contentar com um lucro ruzoavel, com um 
juro de iO a 11 °/n poderia ter-se incorpor:::.do nas 
condições do seu edital, mas. ha. um ponto a 
que V. Ex. deixou de responder, e é aquelle em 
que eu mostrei a injustiça da clausula que tornava 
gratuita para o E~tado a ill umin:1çii~ publica da 
cidade, fazendo-a pesar sobre os particulares. 

Sobre este ponto, disse o nobre. deputado,- o 
-conselho de mini~tros foi consultado, c devia. sel-o, 
porque, si a illuminação publica fos.:;e gratuita cç,m 
a condicão dos particulares paznrem no excesso . ... .. .. . 
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_do preço o serv!ço de.;sa illumil!a. !}fio, lançava -~e \ Carvão, combustivel, ~e. m- :1875, ;e 8:1,833 ; em 
uma taxa que aeve ser paga por todos os contn- :1.876, ;e H8.719; em :1.817, ;e 8i.708. 
buinte~ unicamel;lte spbr~ o~ ~on~l:!midores de g~z, . As t0neladas de exportação são calculadas no 
o que e uma des;gmud&.p.e lllJUSti.1C::tVe!. Diccionm·io de Naveaar;ão e Commetcio de ~I'Cullob 

o Sn. BUARQUE DE :TliAcEno·:-Era unia alturna~ qu~ diz, fallando :aos Es~ados-Unidos- .• Este~ 
• • · , . ~ • P • • ultimos lono-e de su ,rir os outros tuzes de 

mento sobre o preço actual, em c::.so nenhum o 
imposi:o parn a illuminaotio pt:.J)li,ca põde, ser pago 
uuicamcute pelos consumido;·;;:> ue gaz ; e esse um 
imposio por sua natm-czn ger.::l, pat"tl o qual todas 
as classes da sociedade devem concorrer. 

O nobre dcput~do pelo Rio de Janeiro o Sr. 
Freitas Cou.tinho admirou-se de ter ou dito que 
os Estados· Unfdos tambcm impoJZ::::r1 c.:rvão, o 
nobre deputado disse que leu um llvro do Sr. 
Birrel w c c no dcDois consui:ou o Dicc!orrr;rio de 
Larrousse, para vc;· ·s: tiu.ha sido uma phr,ntasia 
da sua imagii!ação, oa algilmn. rem:nisccncia im
perfeita das suas leiturr.s~ a co-c.viç:lo que lhe tiu h:~ . .. ... . -

...... l ~ :, >.; (. ..: .::,'"" ' 

são importadores de cai'Yão. 
O Sn. FREITAS CouTIXIIO dit um [~pa:·te. 

0 Sn. Fr.EiTAS COUTlNHO dú um aparte. 
0 SR. JOAQUIM NABUCO:- Eu peço a V. Ex. que 

attenda a este argumento, si quizcr responder-me. 
O carvão ingiez de Ncw-Castle, posto em Ncw

York, cust~ mds barato que o carvü:o americano. 
Por consequc::cia, si os Estados~ Unfclos produzem 
ou não produzem carvão, é uma questão que fica 
prejudic:1da pelo facto de que o curv:Io ing;lez im-
por a o · mai::: a::.D. ..:. J d o.i. ; 

tanto é muis barato que eu lerei ao !lOlrre C:.cpu
tado o que o eminc:lte secretario de Esta~o actual, 

.. ..._ 

brindo os ultír.::os relatorios consu1arcs cruc ll.le 
remcttia. 

• r''\"- o k não óde es erar. 
em um curto prazo, duas ou tres vezes o salario 
do operario na Europn, custando tudo, alimenta
ção, casa, vestu.ario, o mesmo preoo ; nem pódc o 
mineiro de carvão da Pennsy1vania espm'ar du1:s 
vezes o sulario do mineiro de Northum.berln.nd, 
quando o carvão do Northumllerland púdo ser 
posto em New-Yorl>: por menor preço que o carvão 
da Pennsylvania. z 

Por consequencia, vG o nobl'e deputudo que eu 
• .. • til ':"" • ... t .., ... -

Unidos importam ·carvão; mas qnando não impor
tassem, o bom carvão americano nüo 6 mais ba· 

O Sn. FnEITAS CouTJxrro uá ontl'o a ortc. rnto, mesmo no mercado de New-York, do q;J.c o 
O Sn. JoAQUIM NADuco:- O nobre deputado cita cnrvão mg ez. 

o Statesman's Yra1· Book; eu n5o trago pora citar O Sn. DUAJlQUE m:: 1\L\CEDO :-0 do Brazil está no 
a S. Ex. outra autoridade. l mesmo caso. · · 
. O SR. FREITAS Co~TINHO_:- Poi:-: eu tenho um o SR. JeAQUI:.I NABUco :-Esta é a obse1·vação 

hvro que lambem hei do citar. 1 que en queria fazer, em resposta :w nobro depu-
- O Sr. .. T€lAQUI'-I NAuuco:.:... O noLre depnludo não tado pelo R.io de Janeiro, para dizer-lhe que não 

póde citar contra o mesmo livro r1ue eu vou citar ti preciso lêr o Diccionario de Laroussc, que nesta 
n favor. materia não podia ser senão muito im:perfeito, nem 

Confesso, senhores, que a minha leitura dos o livro do Sr. Bigelow, que ruiás e um homem 
preços correntes seria muito imperfeita, si tivesse intelligente, para saber-se que os Estados-Unidos 
passad~ ao lado de producto tão considera""el, como produzem carvão. .. 
o carvao de pedra, sem prest.ar-Ilw attenção. · An-ora o meu argúmento sobre o con.trato do 

Senhores,_ os Estados-Un!_dos rc?lmente ].lro- gaz~ 
duzem. ca!vno, e produzem tao ~OllSideravelme~te Ha uma clausula no contrato do gaz que a prin
que ate t~alatn de e~portal-o. ~CI ~es~10, h~ mmto cipio me fez hesitar, antes de dizer que este con
temp~, nao e de hoje, que ate ~b O'! ande::;. c~m- · · · t ntre arenthesis 
abastecer 0 mercado do Rf~'~de J~Eiiroa ~~~a~~~ d~vo ·observar,_ senhore~, que o mo~~ por q1;1e t~a
lizmente importa carvão inn-lez por preço muito te1 a c~Il_!p:mhia de gaz, que 9 esP.mto de JUStiça 
elevado. "' e rect1dao de que me ache~. ammadq para com 

l!Ias por emquanto os Estados~ Unidos não só ella1 mereceram dos ngbres .deputados que me 
n::o exportam carvão como até importam par~ combateram um _testemu~bo _que lhes agradeço. 
t d , · ·d' d '' Realmente eu nao JlOderia VIr atacar uma comc:, a:s ?S ~uas necesst a es _ ess~s excellentes cnr- r)anhia !;omente pelo~ beneficios que ella tira do 
vces mg1ez.es que \elles nao tem,.e pela somma ' -~ r, r~ ·a d t d t ' que ménciona 0 livro a. que 0 nobre deputado se seu capital, pela e ICI a .e que eve u.ran e o 
referia. ' · seu prazo de contrato. 

Eis o que se acha no Statesnwn's Year Book de Basta citar-se um fncto muito commum. 
i879, nas exportações de productos da. Inglaterra Um bom~m compra um escravo, por exemplo, 
:para os Estados-Unidos: per i:OOOS, aluga-o durante lO ou t5 annos por 
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preço que em tres annos lhe compensaria o capital ; 
todavia guem reclama que se obri~ue esse homem 
a cmanczpar o escravo, sob o funaamento de que 
·este restituiu-lhe tres veses o seu eapital? 

Isto é para tomar um facto, infelizmente muito 
commum. ·· 

1 ao en o na a co os ucr ; 
que desejo é que o preço pago pelo publico seja 
equitati\'o_, e não sejambaseados largos dividendos ·- ':"' 

Mas ha neste contrato uma clausula que diz que, 
dentro de i2 annos, o governo poderá rescindir 
o contrato, no caso de querer introduzir a illumi· 
nação electrica, perdendo a companhia qualquer 
direito ti indemnização do material existente. 

Isto quer dizer, chamo a attenção da camara, si 
dentro em 12 annos fôr introduzida a luz electri
ca, a companhia perde o direito que actualmente 
tem de Si:!r·indemnizada pelas obr:::s, in~emnizaçã_o 

" :t ,...., 

é preciso suppõr, ou que a companhia 
pos5ivel a introducgão da luz electrica no prazo 
da 12 annos, o que não é ::.dmissiv-cl, porque as 
compan nas a. e gaz aeompUD.i1am ~ncrosamen. e os 
menores progressos da luz clectrlcil, o as ultiiDas 
noticias dos jornaes ameriennos dizem que o Sr. 
Edison está certo de rcsol'.'"er o problema, e elle 
jti. tem, segundo 0uvi, um privHegio par~ intro
duzir o s;;u machinhmo para luz clectrica uo 
Brazil; ou entiio que u companhia, prcvenclo a in· 
trodncção da luz d~:c~rica, tomou a precuu~üo de 
e.stabelar um prazo sum.r::cn.t.; para rchavcr o seu 
capital. Esse pl'szo c!Ia mesma [nC.icou, é o prazo 

.. • .,.. ,1. • ., ... 

.. .14 - .... ..J.· .. 

não por -12:. si ell·~ nã~ fôr rcsci!ld!do até ao fim, 
o capil3l será racomposto tr.:::; ~czcs. Comprehen.da 
bem ~~ (~a mar a. On u c<:::: ~:a:1h1:1 :·c:).rosentv o ue 
1.um companhi:J. ing!cza rr::o póllc l'C:prcscntar, o 
l)a}lel (\e uma gn:ldll crrnrtza promptu a jon·ar 
tocle o seu C.<lpi!:Jl, e um ·c::t);~ul de G. COO: 00~~. 
l'ontr•l ~ prob:.:llilidadc da luz êlectrica em uma só 
c~r!a, o. que é muito !U:::.is r.::zo:.wel, o comp:mllia 
nao nrnsc1.1. nada, e C.J!cu:ou <1llt2s quc o prazo de 
12 mn~.o;;; niío lhe d::~x:rria p:·-::juizo. Essa clausula 
li1:~ pare c~ o auto de rvrpo ele delicio elo contrato. 

E' es~.:! um·:~rgm.n;;n:o que, estou certo, mcre
eer•i aattonção da ca:nar1.1 c ô o tlllico q:ue eu for· 
mulo. desta segunda \'cz, contra o noYo contrato. 
. xao hil\'ê;:).d:) mal,; (p::-::1 peça fi p::iiln'::l, é en
te n,o.da ~ disc.ussão. 

::\~.o havendo numero Jl:t~·a votar, o Sr. pre:;i
dente manda proceder á chumada. 

t,;;. ~ .:.J. \:. (.' ~ u u-~ \.e 
ausentado os Srs. Souza Cm·vrll:lO, Olegai"io, João 
Brigido, Barão da Estoncia, Freit~s, Sfnv-al, José 
Basson, :\!eira de V:1sccncallos, S~rgio da Castro, 
Ribeiro àe !;Ienezes, Andrade Piuto, Frederico 
Rego, Almeida Barboza, Hygfno Silv·a, Ferreira de 
M_oura, Bulcão, Espin.dolü, 1Iortim Francisco, Da· 
mn, Jc'sé !1fariauno, Bezer:ra Cavalcanti, Epami· 
no~das de Mello, Leoncio de Carvalho, Azambuja 
~.Ielrelles, Tavares _Belfort, :Manoel Eustaquio, F ide· 
hs Bo~elho, Almeld::t Couto, Lima Duarte, Soares 
Brandao, ~racedo, Manoel Pedro, Zama, Darão Ho· 
mem de :\Iello e Souza Lima. 

O SR. PRESIDE!'<"TE declara encerrada a 2. a dis
cussão para ser votada na seguinte sessão, e em 
seguida dá para ordem do dia H: 

Apresentação de requerimentos, projectos e in-
dicações. · 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

Sessão em 11 de Outubro de I8.,-D. 

PR"ZSIDEXCL\. DO SR. ....-rsCOXDE DE PU.\DOS. 

SUl-i.M.UUO.-tii'l:DIBNTE.-Pareecr da commis~:to J~ po:leres. 
-Obsen·açõcs elos Srs. Almeida Co~üo, Candido de Ollrcíra. 
e Galdino das Ne.-es.-on.n.EM no nu.- Vot::;.r.üo em 2.a 
discuss;tQ do pi'Ojccto n. 29~ sobre o controto <laillaminação 
á gaz.-A~rovaçiio.-Discnrso do Sr.Bczerra Czvv.1canti.-

.. • • .. • l,. .... • ~. 

consclho/Saldanhã :M:u-i~ho, 'Ta>'ares Doifor~. ·~rartim li'r~n
cisco, l\bnocl Pedro, A.ii"onso Pcnnn, !':trana.guá (nlinistrt 
dv. ~'Ucrl'a) c Gal dito das N >)l'"Cs. 

A's li horas, feita a chamc.da, tcllam-se pre
st:mtes os Srs. Viscon:lc de Prados, Ccsario AI· 
vim, Alves de Araujo, Beltr1Io, A1m2-ida Couto, 

·- 'r\ • • , ~ '.. ·.:. 

cisco_, Olcgario, Barão Homem de 1\:Iello, Suldanha 
Marinho, flygino Silva, Horta de Amujo, Viria.to 
de Medeiros, Franca Carvalho. 1\Ia.iihnuo Gj Silv-a, 
Souza Andrade, Ignucio "Mai'tins,. An!lmde Pinto, 
Malheiros, Jeronymo Sodré, Costa Azevedo, Fer
reira de l\Iour3, Dttrão àa Estani!ia, Afronso Panna, 
Fr~nklin Doria, Rodrigues Junior, Procletico Relgo. 
'l'l1eodoreto Souto, Ilclefonso de Ara::Ijo, Manoel 
P~dro, Jo~o Brigiuo, Ccudido de 0Iire~r3, Dnuiel, 

4'\ r.~ 'R ... ' 

Comp::n·ecénm depois de fel ta a c1Jí:nu.J.a os Srs. 
Scmza. Ct1rn1ho, Gal:.lino, lliiJeiro de Houczes, Bc-
2erra Cavalcanti José l\Iarianno l'111ares Delfort 
Espindola, Dari"io de Villa Bella. I::arro.s Pimentel, 
lluy Barboza, Freit:::.s, Thel!lphi:o C~1oni, B;;sson, 
SinvaJ, Louronf:.o do Albuqucrc_F~c, Frei tas Cou· 
tinho, Aur~liílnO r.Ia~alhães, Soo:trc:; B.::i,~dão, 1\lo
l'eira Brand~o, Costa I;ibeiro, l'tiaccdo, Cor1·0a Ra
])eUo, Jo::~quim &lrr\1, JDsé C~et:lllo, ~-o~ . .:j•lilll Ta
vares, f.zambuja ~íc~i'<!lles e Franciseo Scélró. 

Compürcccrr..m depois õe aberta a w.ss~o os St•s. 
llfal!-ocl Carlos} Roc1oipho Da::J.ta.s, Pompcn. Luiz 
Fehppe, Scrg:o de C:s1ro, Moreira tle Barros, 
Carlos A:ITunso, Lcorrclo de Car1alho, Franco tle Sá, 
Belfort Duarte, llule:lo, Zama, Joaqnim J:\:.1Jmco c 
Feliclo U.os San:tos. 

Falt:~ram com }Jartici!Jadio os Sr~. Alm~!ua Bar
boz:'l, Americo, Arag3:Ô e· .1Iello, Cmnnrg-o, Esne
ridi~io, Frederico de _:.\lmei_ua, Franco. de .Almei(Ia, 

"' o:.. • .. ... 
... .... ... , ... ' ... ' 

~Ielio e Alvim, Prisco Paraiso, Pedro Luiz, Souto, 
Silveira de Souza, Segismundo, Silvcir<~ Martins ; e 
sem ella os Srs. Augusto França, Antonio de Si· 
queira, Antonio Carlos, Baptista Pereira, Bezerra 
de :Menezes, Currão, Couto :Magalhães, Diana, Epa
minondas de ?,!ello. Fidelis Botelho. Flôres. Joa
quim Breves, J_,afáyette, Lima Duarte, 1\laitinho 
Campos, l\ielloFranco, 1\fanoel Eustaquio, 1\ionte, 
Marcolino Moura, :Manoel de Yngalhães, :Meira e 
Vasconcellos, Prado Pimentel, Souza Lima, Sera· 
phico, Theodomiro e Abreu e Silva. 

}10 meio-dia ubre-se a sessão. 
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E' l.ida c approvada a a c ta da sessão antecedente. 

O Sn. :1..0 SECRETARio d{t conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Do Sr. ministro do impcrio, pedindo que se 
marque dia e hora para apresentação de uma -pro-.. · . . . . 
occorrer ao 11agamento dns despezas que se con
tinuar a fazer com soccorros ás províncias íla
gelladas pela secca c molestias epidemicas. Mar-
ca-se o dia :1.:3 á :l hora da tn·de. · 

Do Sr. ministro interiúo da guerra, remet· 
tendo o requerimento, competentemente in for· 
mado, em que o major do :1.." regimento de caval
laria ligeira José Joaquim Coelho pede no corpo 
legislativo que a antiguidade de sua ~raduação no 

~· ... i I""!' - ' • ~::.-

de mt\rinha e guet·ra. 
Do :l.." secretario do senado, communicando 

haver sido ado lado elo mesmo. ntra ser dirigido 
á sancção imperial, o decreto que abre um credito 
extraordinario de :1.20:000~ ao ministerio de es
trang~it·o.s p~ra occorr~r ás despezas da missão 

Foi lido c mn.ndado imprimir o seguinte 

PARECER. 

'· Silva Pinto com mesa organizada pelo juiz. de paz 
Jonquim Ferreira de Lemos. 

A commiss5o, tendo observado os preceitos re
~imentacs, deu a devidn attcnção ús reclamações 
que . em defrsa de uma d:1s eleições c contra a 
legalidade da outra lhe exhibiu verbalmente e 
uepob por eseripto o conselheiro João Manoel 
Pereira da Silva, e as observações que em re:>pO$ta 
fez o deputado pelo lU o de Janeiro o Dr. Frederico 
de Almeida Rego. 

Embora para maior garantia daquelle recla
mante, a commissüo lhe houvesse concedido o 
espaçamento de prazo afim de apresentar elle do
cumentos, que allegára ter, taes documentos não 
foram ofierecidos. 

1 1 a ~~ ciar as referidas a t 
com o que dellas se evidencin em face da lei e de 
documentos que foram offerecidos. · 

Tendo sido annullada a eleição da mencionada 
parochia quando esta. augusta camara. tomou co
nhecimento de todo o processo eleitoral da provín
cia do Rio de Janeiro, o presidente desta província 
orden:í.ru :í. autoridade competente que tomasse as 
providencias legaes para effectuar-se nova eleição 
no dia :1.(1, do mez findo. Nessa ordem o pre
sidente da província niio fez declaração especial 
sobre o modo de organização da mesa, como parece 
allegar o recl:nnante. 

A.. 42.-TOMO V • 

Tres dias antes do dia marcado para ::1 dci~fi.o 
o juiz de paz da paro chia de S. João organizou a 
mesa com os demais juizes de paz e supplentes, 
em vez de o fazer com os eleitores e supplentes da 
legisMura :mterior, como mandam ::1 lei no nrt. 1. o 
§ _1. o, instrucções regulament:lt'es art. 5.", § U, . ~ . .. . ' ... '"' 
por esses artigos da lei e das insiruc~.;ües. 

Para defender este acto do .i uiz de \lUZ o recla
manteallega o aviso do 1.0 cle.íulho lll.l t8i8, que 
esta augusta camara JU gou nao eyer conlrarwr. 
provada a boa. fé com que procederam os juizes ue 
paz organizadores da" mesa. Mas, no caso vertente, 
essa bGa fé é excluída pelos documentos apresen
tados. 

Anteriorrnente a esta clekão. tendo de se 
proceder ú de vereadores e fuiies de }JaZ, or
ganizou-se a mesa da mesma parochia de S. j!JÜO 
c9m os eleitores e supplentes da legislatura anv:
nor. 

J: ' • ... 
parochia a mais outra annullw;i.ío de cll•itot'cs, !'t•· 
cusarão submetter-se á illegalidade com que o juiz 
de az orrranizador da mesn innov:wn o 1rocesso, 
até então segui o e consagra o, ú face n paroch.la, 
por decisões do poder judicial. · 

Hetiraram-se então, e fora.m na igreja proxima 
do Bomfim, organizar mesa com o juiz de !tDZ li:l. 
parochia de Santo-Antonio de Sá do mesmo mu
nicípio, Joaquim Ferreira Lemos, e com os d··i
tores e supplentes da parochia de S. João, u:1 le • 
~isiatura anterior, Joaquim l\1arianno Alves da 
Costa, Joaguim .l\farianno .de Paula Antunes, 
Ignacio Balthazar de Abreu Carddzo Sudrê o 
Domingos Duarte dos Santos Junior, supprindo 
pelo modo legal a falta dos outros eleitores e sup • 
plentes não comparecentes : eleitores e supplentes 
estes com os qua.es se havia organizado a antece
dente junta parochial de qualiücação, sem recla· 
mação da parcialidade opposta, a. qual pGllo con-
traria se utilizou dessa qualificação para as cha-
ma as O§ vo n es, como se ve s a s. 

Quanto ao demais processo eleitoral, a commissão 
não encontra nas actas, quer de uma, quer de 
outra parcialidade, reclamação de irregularidades. 

Não é exacto o que allega o reclamante de que 
· a elei~o na igreja do Bomfim fôra clandestina, 
porquanto o chefe de policia- que, de ordem da 
presidencia da província, estivera em Itaborahy. 
durante o procesl!o eleitoral, em officio de 20 dé 
Setembro _proximo findo, publicado no D.iario_ 
Official de 24:, dá testemunho da publicid3de e 
ordem com que a dita eleição foi feilJ!~ _Este mesmo 
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wteumnho é o invocado pelo reclamante para 1 os mesarios da eleição, conforme o aviso do go
prúr:tr n publicidade da outra eleição por cllc verno de Junho ou Julho de 1878, em que se de
tlefendida. clara que nas p3rochius em que se não houvessem 

T:.mbem niío é exacta a allegação do reclamn.nte vcrific~1do em 1876 eleições de eleitores, servissem 
dt: que a actn du eleição na igreja do Bom 11m viern os juizes de paz e supplentes. 
a L'Sb august~ ca!llara q_uando. já lhe havia. sido O juiz dr1 paz, Dr. ~autos, <;onvocou a :1.1 de 

S:ll:1 da5 I'Ommissões~ em 6 de Outubro de 1879. 
-runncio Mm·tins.-Tlteodoreto So·uto. 

mesa, lavraram e assignaram a acta re~pectiva. 
formando-se a mesa eleitoral com a presidoncia 
do advogado, commendador Antonio Gomes de 

raUJO. 
Dqlois de lavrado este parecer, foi presente á No dia :1~ de Setembro, começou a mesn os seus 

commissiío uma nova exposiçtio assignnda pelo ~rabalh?s na igreja matriz : correu to_d~ a eleição 
coaselhciro Joiio :Manoel Pereira da Silva e tambem mspeccwnadn pelo Dr. chefe de pohcw, por se 
pelo Dr. Francisco Beli.~ario Soares de Souzn, haverem- espallwdo boatos de que havia intenção 
2con~panhada de cinco documentos, cujo resumo de nultificar a eleição. 
vem rw mesma exposição. Completou-se a eleição tranquillamente, con-

Estn nova exposição não apresenta ma teria que forme o testemunhou o mencionado Dr. chefe de 
j:i não fosse considerada no parecer, e portanto a policia· 
commi são mantém as suas c n I sõ No acto orém de se a resentar a acta e L 

Releva ponderar que o documento sob n. 4 não eleição á camara dos Srs. deputados, afim de a ve
p::cle aproveitar aos reclamantes, porque a eleição, ri ficarem, eis que outra a c ta apparece em que se 
1'ci<a segundo 0 rocesso indicado no mesmo do- diz se eJiectuára outra eleiç3o · nos mesmos dias e 
cummto, jü foi annulladu por esta augusta camara, . . :>, . • • , • • • 
e posteriormente fez-se a eleiçt'to municipal por JUIZ qe paz de Santo Antomo. deSa, ~ulano Lemos: 
pro~?esso diil'erente, isto é, o seguido agora na esta e portant~:> uma verdaderra duplicata. 
elei~ão da igreja do Bomfim, approvado pela rela-j Allega-se nu referida duplicata tlo Bomfim que 
ç5o do districto, como se notou no parecer. alguns eleitores e supplentes, persuadidos de que 

Sala d~s commissões em H de Outubro de 18i9. ·mal procedia o C?n~petente juiz de paz, Dr. San-
-Igiiacio Martins -Theodoreto Souto tos, convocando JUizes de paz e supplentes para 

· · formação da mesa e não eleitores e suppleutes, 
Exposição ha'vi<lm ch:Jmado o tal juiz de paz Lemos, de 

Santo Antonio de Sá, e não podendo entrar na 
matriz, por funccionar alli a outm mesa, forma- . 
ram ajuntamento e organizaram nova mesa na 
cnpella do Bomfim, funccionando dous eleitores de 
!872 e dous supplentes idem, com mais dous cida
dãos do povo, para constituírem numero suffi
ciente. 

qtw fez o conselheiro- João Manoel Pereira da 
Silv;; á commissão de constituição e poderes da 
camarn dos Srs. deputados, no dia 1. o de Outubro 
de 1879, ácerca das eleições effecluadas ua paro
chi::~ de S. João de Itaborahy, província do Rio de 
Janeiro. 

Tendo sido nnnullada pela camara dos Srs. de-
; - • 7 . • 

< 

em a. parochia de llaborahy, em Agosto de 1878, 
. orclenou o presidente. d.a provínCia que, a H: de 
Setembro de 1879, se verificasse novas eleições de 
eleitores. · 

A eamara municipal remettau ao juiz de paz 
compet~nte, Dr. Joaquim_Pereira dos Santos, cópia 
dn _(lrdem da présidencia-, authentica da qualifi
caç,;;o de votantes, urna com suas r~spectivas 
ch:JY6, livro para as netas devidamente rubricado, 
o os nilmes dos juizes ·de. paz e seus supplentes, 
que deviam ser convocados ·para substituir as 
turuw:; de eleitores e supplentes, afim de nomear 

Convém dizer ue das fre(l'uezias do termo de 
Ita Jornhy a mais distante é a de Snnto Antonio 
de Sá. Não for11m chamados nem os juizes de paz 
da parochia da vil la, e nem os das suas mais pro
:x:imns pa~ochias, Porto das Caixas e Itamby ; é que 
nenhum delles se prestava á farça premeditada. 

Convém ainda dizer que a parochia de Itabo
rahy dá fHi eleitores, e só dous appareceram, bem 
como dous supplentes. . . Como dous eleitores e 
dous supplentes representam duas turmas de 90 '! 

Convém dizer Igualmente que para esta eleição 
do Bomtim não se affi.xaram editaes com antece
dencia, convocando o povo a concorrer; nada se 
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soube de antemão, e nem de certo alli votou o povo tores de i872. Fixada, porém, em junho ou Julho 
que se figura na acta escripta. - de i878 a doutrina do governo de que dcvir.m ser·:-

Convém mais dizer que a mesa do Bom fim não convocados juizes de paz e supplentes e ni:ío ele i
recebeu livro rubricado da carnara authentica de tores de :1.872, é claro que dahi por diante \'igorou. 
votantes, urna, communicações e ordens officiaes, outra jurisprudencia, que não póde ter cfl"eito re-
e nem lista de eleitores e supplentes para formar troactivo; e tanto mais, uando mesmo erro hou-

· · · s a u- vesse ou nao nas e etçoes e vereaàores, ~~ camarD 
plicata e no momento. dos Srs. deputados; tendo na vcrificac'iío de poderes 

Não é razão dizer que deviam ser os eleitores e (Dezembro de :1878) sustentado unifornwmente que 
su )}entes s n n - . n· ~ .,t ... ' : l :. .. 

e não os juizes de paz e supplentes. madas de juizes de paz e supplcnte.s, G claro que 
Quando .fosse verdadeiro este principio, os que I em Setembro de :1.879, procedendo-se á clüição em 

não queriam que se elegesse mesa por juizes de l Itaborahy, não se podiam chamar elcitor:~s e sup
paz c supplentes deviam protestar e r~clamar plantes, e sim juizes de paz e supplentcs, pena de 
antes, na matriz, na localidade, perante a presi- · nullidade manifesta. 
d~ncia ·da :província, que, como autoridade supe- Si se tivesse convocado eleitores c supplentes, 
no~, podena _or~e1~ar em tempo se convoc~sse_:n com qumta mais razão não diriam nu suCJ dupli
elettore~, e nao JUizes_ de paz p~1ra a org~mz~r;~o cata os arrnnjndores da eleição do Domnm que 
da mesa. Da convocaçao-:1.:1 de Agosto-a eleu;ao fôra illegal {). convocação do Dr. Santos c a mesa 
-H e H de Setembro-um mez decorrera e bas- · ? 

., a ara se regruariZar tu o. Podiam ainda ir 
depois perante a mesa, na matriz, apresentar seu' 
pr?testo ou diri&"ir s~a recl?m~ção, e exigir o cunt-

plicata. 
Accresce que este principio de convocar-se elei

tores, que ora se alleg-n é contra"rio ao ue em .T -
n o ou u o e !878 fixou o governo· imperial, 
mandnndo por aviso effectnar-se a eleição_. De
clarou o governo · que nas parochias em que niio 
tivesse hilvido eleição de eleitores na legislatura 
de :1.876, fossem chamados os juizes de paz e sup
plentes para substituírem aquelles. 

Logw foi em obedienci:.t ao aviso do gover
no que se fez a convocação dos juizes de paz 
e supple_ntes, em Itaborahy, porque a parochia não 
dera eleitores em :l.!s76. 

, · · - ·o en e a e e1çao e 
Agosto de :1878, na côrte e termos da província do 
Rio de Janeiro, como Valença, Vassouras. etc., 

ue como t 7 , • • 

· E a camara dos Srs. deputados, approv:mdo em 
Dezembro de 1878 .estas elei!;ões todas, adheriu ao 
principio determint~do pelo governo, que era que 
fossem as mesas eleitas por juizes de poz ,e su,P-
plentes. · . 

Como. agora se queria q,ue em Itaborahy fosseiu 
con·vocados eleitores e suppplent.es de i872? ODr. 
-Pereira dos Santos cumpriu, pois, á risca as or
dens do governo. 

Disse, porém, o Dr. Frederico Rego que a re
lação do districto apprevára a eleição de juizes de 
paz e >ereadores de Itaborahy, e:ffectuada .em ~raio 
de 1878, e cuja mesa havia ~idoeleita por eleitores 
e supplentes e não j:Jor juizes de .paz e supplentes. · 
Apresento~ o documento e sustentou que, .ou 

estas eleições eram validas, ou aquel_las. 
Responde-se a esse fi"'urado O'fa 

com uma pr.oposição simples e,clara. 
A11tes queogoverno ~perial, por aviso-deJun-ho 

ou Julho .de 1878, :houvesse fixado a doutrina de 
que nas parochias que não tinhmri. tido ·eleitores 
na :legislatura .de ~87.6 fossem co:ç~.v:ocados juizes de 
~z e SU,Pplente~ e não eleitores de i8_7,2, enten
dia-se o contrario. 

. Pois os eleitores de 1872 em Itabornhv não foram 
todos do partido conservador? Fossem éHes os co;1-
vocados, a mesa de Setembro de 187.9 seri<1 a mesma 
qile organizaram os juizes de paz e supplcnte:::, · 
porque todos pertencem á mesma parcialidade, 
como s.e pódeJJrovar com as actas toda~, cotejan
do-se os nomes. 

Portanto o Dr. Santos procedeu regularmente ; 
a acta da duplicata do Bomfim é uc: contr~rio o 
aviso e un o ou u 10 do governo. 

A duplicata do Bomfim não é descriptivel; parece 
que foi adreº-e arranjada para tirar o presi,igio da 

• - < • a riz, para com o pre .ex o 
de que houve em Itaborahy duplicata comeguir-se 
a annullação da verdadeira eleição-:- tudo a repeli e, 
nem o espirito exagerado de part.ido a pó da aceitar. 
Ella não foi FEI',l'A para s_ERVIR, sim par<'l fnzer MAL. 

A respeito da eleição dn matriz nadu se aiJ egou 
que a contrariasse, senão que a mesa fur<l illegal
mente formada como dissemos. Portanto, niio pôde 
a justiç:~ deixar .de approval-a, até para procl:.<
m~-se um ea:emplo ~e q;ue .não contem os fab;rlca
dores de duplicatas ,que se annullem verdadeiras 
eleições, só porque· s.e arr,rinja dupltcata, que é 
tudo o que mais .desmoralisa. -

A .que~tão é tal que presci_ndo de apresentar o:> 
documentos que provam que a eleiviTo se devia 
fazer _com juizes de paz e supplentes e não conJ. 
eleitores e su lentes se"'undo as orde e - i-
sões do governo ; que prescindo de mostrar outros 
que poderiain,provnrque examinada~ act.'l da du
plic:~ta do Borufim ahi ·se de,pararia figurando votar 
pessoas que lá não concorreram, para poderam 
ap,parentar a.c9,ncurrencia de 600 v:o.t<mtcs, que não 
ti:veram. . · ·- · _ · 

Como em Itaboraby em Moi o de 1878, proced~ram 
as,freguezias da cõrte em Março de ;[878; e.óutras 
muitas para eleições de vereadorés e juizes :i e ])ai, 
e ,estas ,eleições foram julgadas .valid-as pelos· .tril>u
naes, ,ten-do ~ncorrido para -formar as mesas elei- . 

l\'Ias .deseja a commisSão decidir, e n;;;.o rue .con
sentiu mais que .o- prazo .de·2~ horas. Curvo-me, 
sou breve e conciso, e limito .assim minhas .obser
vações, e$peraudo '.de .tudo se faça .menção no ptl
recer .-:-locioManoel Pereira da Silva. con~elheiro. . . ,.._, '• '· ··-- -- . - -
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Exms. Srs. membros da commissão de consti
tuição e poderes.-Já um dos abaixo assignados 
teve a honra de entregar a VV. EEx., na occasião 
de abrir-se a discussão e ex.ame das eleições de 
eleit~res, a. qu.e se prqcedeu na .freguezia de Itabó· 

bro ·do corrente anno, uma exposição, 'provando o 
direito e legaliclnde da verdadeira acta, quo á a da 
eleição da matriz sob a presidencia do cidadão An-
tomo ornes c e • ranJO. 

I\Ias a questao foi só tratada sob o ponto de vista 
de direito, porque assim foi ella agita'ia perante a 
i !lustre commissiio, e realmente nada se alle~ou 
contra a eleição da matriz que a offendesse, salvo 
de que fora procedida com illegalidade por ser a 
mesa formada de juizes de paz e supplentes,e nu o de 
eleitores e supplentes : e foi este o pretexto de que 
se servirrtm os da duplicata da cnpella do Bomfim 
para formarem e forjarem esta duplicata. 

"" .. • I"!' 
1.. ' ,. I 

11hece que com juizes de paz e não eleitores se 
devia formar a mesa. 

a leitura deste aviso )ara se sustentar a 
legalidade da eie:ção da mntriz e annullnr n du
plicata do Bomfim. 

:I\Ias r.ecebend~ agora. os 
(. .. ::; ... .. ( ' c 

de'i;cr apresentai-os á illustre commissão para es
claredmento, visto que é te~npo ainda por não ter 
eila formulado parecer. 

Pelo documento n. i. o prova-se qlle ao juiz de 
paz Dr. Joaquim Pereira dos Santos foi pela ca
nwra municipal officiado para proceder á eleição. 

Pelo docnniento n. 2. 9 prova-se que ao dito 
juiz, que é o competente, se remetteram áuthentica 
da qualific~ç~o, urna e livros rub~·icados, pela ca-

. ' 
Pelo documento n. 3." se Yê que foram os juizes 

de paz e supplentes os proprios, e portanto as 
pessoas competentes, para a formação da mesa. 

Pe o ocumento n. ,:,.o se prova que o pres1 en c 
da provinch1 ordenou· que não se fizesse a eleição 
por eleitores c supplentes porque a parochia os não 
dera na legislação de i876, em vista da. doutrina 
do aYiso do 1. o de Julho de :1.8i8, e portanto que 
por ordem do governo e jttrisprudencia por elle 
estabelecida uão se podia convocar eleitores de 
18í2, e sim, como fez o Dr. Perêira dos Santos, 
juizes de paz c seus supplentes. 

Pelo documento n. 5. 0 se ])rova que só ao Dr. 
Pereira dos Santos foram pela camara municipal 
remettiuos authenticas. livros e urnas e ordens 
para se fazer a eleição; e que livros, urnas e au
thenticas voltaram ú camara, depois de terminada 
a da matriz, sendo que a duplicata da capella do 
Bomfi.m nada remetteu ú camara municipal, nem 
c~m ella teve a menor relação ou correspOJ?.den-

mentos e respectivo annexo ao 1. ", se incluam no 
parecer que tenha a illustre commissão de formu
lar e se publiquem conjuntamente com este, na 
fórma do regimento, para que os Srs. deputados 
possam votar o parecer com perfeito conheci-· 

Camara dos Srs. Deputados, 4: de Outubro de 
i879.-João .J.1fanoel Pereira da Silva.-F.Belisatio 
Soares. de Souza. 

Documento n. :1. 
Secretaria da camara municipal de Itaborahy ;9 

de .Agosto de :1.879.-Illm.Sr .-Acama.ra municipal 
de Itaborahy passa ás mãos de'V.S.a inclusa cópia 
da. portaria do Exm. presidente da província de 
lJ, do corrente mez, afim de que V. S. de cumpri
mento á mesma na parte que ll1e competir. 

Deus guarde a V. S.--Illm. Sr. Dr. Joaquim 
Pereira dos Santos, :1.. o juiz de paz desta. pa.rochia. 
- pres1 ente, ntonzo . onr;a ves as os.
secretario, Francisco Joaq1tim GÓmas. 

Palacio do governo da província do Rio de Ja-
neu·o. r 1c eroy, :., e gos o c e 1 .- -
nico a essa camara municipal que nesta data de
signo o dia :I.lJ, de Setembro prox.imo futuro para a 

• - • .. .. • .. lY ... 
. o o 

João Baptista e Itamby desse município, visto te
rem sido annulladns pelo poder competente as que 
tiveram logar em Agosto do anuo passado. 

Deus guarde a Vms.-A.11WI'Íctl de .J.1Iow·a Marcon
des de A.ndracle.- Sr. presidente c mais verea
dores da camara municipal de Itaborahy. 

Está conforme.-0 secretario, Francisco Joaquim 
Gomes. · ·· 

Documento n. 2. 
Illm. Sr.- A cnmara municit)al desta villa. 

mãos de V. S. o livro das actas para a 
' itores ue tem de se fazer nesta 

freguezia no dia :I.!l: do corrente mez, bem nssim a 
certidão da qualific:.tção requisitada por V. S. em 
seu officio de 2i de Agosto ultimo. 

Deus guarde a V. S. Secretaria da camara mu
nicipal de Itaborahy, 6 de Setembro de i8i9.
Illm. Sr. Dr. Joaquim Pereira dos Santos, 1." juiz 
de paz desta parochia.- O presidente, Anto,~io 
J. Goncalves Bastos. -o· secretario, Francisco Joa
quirn Gomes. 

Documento n. 3. 

Illm. Sr. presidente da camara. municipaL-An
tonio Gomes de Araujo precisa que o Sr. secretnrio 
da camara, á vista dos livros competentes, cert-i
fique quaes os cidadãos juizes de paz desta paro
chia de Itaborahy, no presente quatriennio, eleitos 

.. . i - .. ' . .1. :')(. 

eleÍção. 
Com estes documentos fica completa1 •• ente es

clarecida a questão, quer sob o ponto de vista de. 
direito, quer sob o de facto. . -

em Maio do anno proximo passado, declarando as 
datas em que os mesmos juizes de paz prestaram 
juramento e posse do cargo perante a camara 
municipal. 

E, pois, sendo .. a duplicata forjada com futeis 
pretextos, e portanto imprestavel, e nadn se alle
gando cGntra·a eleição ela matriz que tenhn valor,é 
claro que só esta eleição é valida, e como tal a 
justiça a manda declarar. 

Requerem os abaixo assignados que tanto a L" 
reclamação de 1 de Outubro assignada pelo primei
ro, como esta por nmbos agora e os seus cinco doeu-

Assim, pede a V. S. mande passar.-E. R. M. 
Passe. Itaborahy, 26 de Setembro de :1.878 . ....:.. O 

presidente interino, Sampaio Viw~na. 
Francisco Joa.quim GomP-s, secretario da camara 

municipal de Itaborahy, etc. 
Certifico que do respectivo livro de juramentos 

consta serem os juizes de paz desta. parochia elei-
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tos em 1\Iaio. do anno proximo passado para o cor
rente quatriennio os seguintes cidadãos : Dr. Joa
quim Pereira dos Santos, Alexandre Luiz Pereira 
de Vasconcellos. Maúoel ·custodio de Almeida c 
Genuíno José da· Silva, este substituindo o capitão 
1\firrucl José Alvares de Az~v~do, que se acha~mu-

~ . 

mesmo livro que todos já foram juramentados pela 
camara nas seguintes datas : o primeiro e segundo 

9 rente anno o terceir em 
14 do mesmo mez e anuo, e ·o quarto em :12 de 
Julho deste mesmo anno. O referido é verdade, e 
ao dito livro me reporto. 

Secretaria. da camara municipal de ILaborahy, 
26 de Setembro de i879. Eu, Francisco Joaquim 
Gomes, secretario da camara, a escrevi e assigno. 
-Francisco Joaquim Gornes. 

Reconheço verdadeira a assignatura supra. Ita
borahy, 26 de ~etemb_ro de :187_9. Em testemunho 

I:) (. ... • - • 

Sr. :Miguel José Alvares de Azevedo, :L o juiz 
de paz da freguezia da villa de Itaborahy. 

Illm. Sr. presidente da cnmara municipaL
Antonio Gomes de Araujo, cidadão votante illegi

. vel desta parochia de Itaborahy, precisa que o 
secretario desta municipalidade certifique: 

i.0 Si foi devolvido e se acha na secretaria da 
camara o livro das actas da organização da meza 
parochial, e dos trabalhos d~sta, que serviu ·na 
ultima eleição de eleitores desta dita pnrochia, que 
ieve logar em l:l..de Setembro proximo passado. 

2.0 Si é esse o proprio livro que pela secretaria 
da camara foi remettido ao juiz de paz do 1° anno 
desta parochia para servir na dita eleição, e quem 
o dito juiz de paz. 

3.0 Si arem desse existe algum outro livro que 
servisse na mencionada eleição, a quem fõra elle 
reme 1 o e por quem evo VI o a secre ria. 
Assim~ pede l1 V. S. mande passar.- E. R. M. 

Sim. IttJ.borahy, 2 de Otubro de :1879.-0 pre
sidente interino, Sampaio Vianna. 

FranciscoJoaquim Gomes, secretario da camara 
municipal desta villa de Itaborahy, etc. 

Certifico que se acha na secretaria da camara 
o livro que serviu na eleição de eleitores que teve 
logar a i4:de Setembro proximo passado,cujo livro 
foi remettido á secretaria pelo respectivo secretario 
da mesa parochial com offi.cio de 1.9 dnquelle 
mesmo mez. 

Que é esse o proprio livro que pela camara foi 
enviado ao juiz de paz do i. o anno desta parochia 
Dr. Joaquim Pereira dos Santos em officio de 6 
daquelle mesmo mez de Setembro. 

Que além desse livro não existe outro que sirva 
para esse ~rabalP.o ne_sta parochia, não sendo J?Or 

a esta secretaria. 
O referido é verdade e ao archivo da secretaria 

me re orto. Secretari da 
Itaborahy, 2 de Outubro de 1.879. Eu, Francisco 
-Joaquim Gomes, secretario, que a escrevi e as
signo.- Francisco Joaquim Gomes. 

O Sr. Almeida Couto (pela ordem):
Sr. presidente, venho, conforme os estylos, dar 
conta da commissão que me foi· confiada e a meus 
distinctos collegas. · 

Como interpretes dos sentimentos legítimos do 
profun~o pez~r desta augusta cat}lara, assistimos aos 

O Sro Candido 'de Oliveira :-Sr. pro· 
sidente, apresentei á consideração desta augusta . . . 
a naveg-ação do rio de S. Fran-cisco. Não tive 
ainda o prazer de ver esse projecto figurar na or
dem do dia; no entretanto é um ro'ecto de urrren-
cia e elevada importnncia. Agora mesmo acabo de 
receber communicação do nobre Barão de Jacnhv, 
que o meu distincto provinciano tomou a sen cu·i
dado a direcção da empreza, de que para o mez 
de Dezembro se inaugurará a navegação, sulcando 
o vapor Saldanha llfarinho as aguas do magestoso 
S. Francisco. 

A empreza, senhores, luta com serias diillcu1-
dades, porque é mister não só levantar-se a esta, 
ção inicial, 'como tambem desobstruir-se o rio em 
varios logares. Feito isto, a navegação será frunc a 
não só no Rio das Velhas como tambem no S. Fran
cisco até o centro da província da Bahia. 

Compreheude, portanto, V. Ex. de que grande 
vantagem será para o norte da província de .Minas, 
senão para todo o Imperio,a realização dest.e grande 
intento. Mas, sem o auxilio, sem o soccorro dos 
co res p ICOS, a empreza a orara, porque m e
lizmente a iniciativa particular luta com a falta d~ 
numerario. 
Peço~ pois, a V. -Ex. se digne determinar que na 

ordem do dia seja esse projecto incluído, afim de 
que possa ainda ser discutido e apreci:~do no de~ 
curso desta sessão. _ . . 

A estrada de ferro D. Pedro II, Sr. presidente,. 
vai procurar o rio das Velhas ; os trabalhos della. 
no Caranguahy estão bem adiantados. Compre
hende, pois, V. Ex. que no momento em que 
esta estrada chegar de facto ás margens do rio das 
Velhas, por assim dizer, os centros de Minas f} da 
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Bahia estarão em communicaçíio immediata · e 
constante com a corte~ desde que por seu · l!ll'no a 
navegação dos deus pos se fizer franc.a e tmme
diatamente. O projecto, portanto, e alt!I}D-e?te 
importante, interessa a duas gr~ndes pro-vmCiasz 

·onde os thesouros da natureza jazem occultos, so 
esperan o o ra a 10 e o aux1 10 os 1omeus para 
se ostentarem esplendidamente.. .-

Peço, pois, a v_. Ex. que haja de det_ermmar 

O SR. PRESIDENTE:-Tomarei em consideraçíie 
o pedido do nobre deputado. 

l!ODlFiCAÇÃO l\!I!'\ISTERIAL. 

Entram no recinto e tomam assento os Srs. pre
sidente do conse1ho, ministi·o do jmperio,. ~inistro 
da fazenda, ministro de estrange1ros e mmzstr~ da 
marinh~t. · · 

O Sr. Can.sàns.r.'"io de. Sinimbú. .(pre
siden!e do conselllo):-Gum~ro um àoloro~o dever, 

I -- 1 • <:: .;;:• 

impressão ainda es~mos todos, c está o paiz in-
teiro (Apoiados). . · · . . 

Em consequéncia do fallecimento do nohre Mar
quez do HerY~l, que exercia, com tanta vantagem o Sr. Galdino das Neves:-Sr. pre- do serviço publico c g~o~ia para ~t sua pcs~oa, ns 

sidente na mais de 20 di3s, fiz nesta casa um re- elevadas funcções de mm1stro da guerra (a,ooza.dos ), 
querimento, pedindo ao governo documentos_ re- foi mister tratar da escolh:: de seu sncccssor. Eu: 
}ativamente á illuminação a g-az. Fallei aqUI na tendemos que pnra aquel)a pa~t~ achavn:s(; quas1 
L" discussão sem que me tivessem sido dados desi"'nado pela sua propna postç<to, pelas tdeas po
esses docum~ntos nece~sarios; h ontem encerrou-se liticas que lhe são conhecidas, o tenente- gencr:ü 

~." ·. · . , ' 1scon e e e o las. mmistcno .JU gou CJU.f! ev1a 
necessidade dos mesmos documentos; approxima-se levar seu nome á pres·ença da Càroa, que gr:)cio
a 3.a discussão e eu quero saber si acham-se sobre snmente 0 aceitou. Dil'igi-mc po~s ~o illustre ge· 
a mesa estes documentos ue exirri. . , · . ,. 

Não ser st o uoverno continúa a menosprezar- que Viesse collaborar comnosco ntt !)Csacla t~refa 
nos por esse tl'lodo ; nii~ pedimos um .só d5JC}l· da administraç;:to e preencher o vacuo que tm h a 
mento, uma só informaça?, _que nos seJa n~mis- deixado ac uelle inclvto cidadão. S. Ex. rei' om'leu 

' ; · . ' ,.· dizendo que tinha mDth·Ds para não aceitar esse pedm-se por dtversas vezes o numero dos ele., I- encar"'o. . 
v eis, infor~1ação indispensavel ; e, entretanto, o Em" consequencia desta rec.usa ·o gabinete teve 
governo n~o nol-a- deu: . . . . • ' de procurar outro ministro _da gu<~rra .. 

Peco, pozs, que V. Ex. me mforme sz existem O:- I Attendendo M reconheculo merecr;-nento do 
d~c~Ínen~os relativos ao gaz e ~stã~ sobre a m .. es~,e , nobre sen~1 dor pda prn!~ncia do. ~iauhy_, {]'UC já 
s1 n::o extsLe!fi, que Y. E~. n~o de para. a 3. dts- tinha exercido as funcçoes de m_nl!Stro ua ·g-uerra 
cussao o proJect_o de Illummaçao a g~z_, ~mport~n- em t.2mpos diillceis pal.':l. este patz, e com grande 
tissimo para os mteresses des:e. mumcipio ~apou!:- yanlagem do_ serviço J?Ublico (apoiados) .: ~t'l?S de 
dos),, e mesmo para a moralidade da sttuaçao sua illu:;traçao, merecimento e con~tantc fldelldade 

· ás i é · l • :::-:s~ :s pow o.> , zzemos 

R. ALDINO DAS EVES : - IStO Sa ta eu 
(riso); nem me sorprel1ende sermos trat:1dos por 
esse modo. Si fosse uma informação pedida por 
senador, já tinha sido satisfeita. 

O Sn. PRESIDENTE :-Uas eu cumprirei o meu 
dever tornando a pedil-os. 

O Sn. GALDINO DAs NEvEs :-Ahi! Estou certo 
de que V. Ex. sempre o cumpre. 

ORDEM DO DIA. 

Procede-se á Yotação em 2.a discussão do pro
jecto n. 29~ que approva o contrato celebrado 
'com a comp:mhia do gaz de llluminação, cuja 
discus5ão ficára encerrada na sessão do dia :lO. 
E' approv:ido para passar á 3." discussão. 

• !S ri o o r. e-
zerra Cavalcanti, cuja urgencia fôra a_pprovada 
na sessão do dia f O do corrente. 

O Sr. Bezerra Cavalcanti pronuncia 
um discurso que se acba nos annexos deste tomo. 

O Sa. PRESIDENTE :-Achando-se na ante-sala o 
Sr. presidente do conselho que vem dar explica
ções á camara áeerca da reorganização ministerial, 
convido ·ao nobre deputado a interromper o .seu 
discurso. 

(O Sr. Bezerra Cavalcanti interr<Jmpe o seu dis
.eurso e .senta-se.) 

encar•ro. · 
Venl10 pois, dizer á carnara que é ministro da 

guerra o' Sr. conselheiro Paranagu:.í, e com a s~a 
entrada, a camara deve bem comprehend.e!, nao 
hu a menor aHcraç~o no pensamento politiC? .Jo 
ministerio (1lfnito ~em). Coutinúa a ll!JSS~ polttwa 
como nté rtqui, com os mesmos pnnc!pios , ilS 
mesmas aspira:;ües. . 

Empre""aremos nmdos os nossos esforços a bem 
da causa e para o fim commum que nos temos pro-
posto. . 

E' qu[mlo me cumpre informar a cnmara dos 
Srs. deputados. 

ó Sr. §aldanha ~l:a.rinb.o :- Não 
venho á tribuna repetir o que tantas vezes se ~m 
dito relativamente á oraanizaeão Otl reor amza-
ções de gabinetes. . . . _ 

A successão de actos anti-pnrlamemares, Ja mo 
póde ser estranhada neste paiz que se acostumou n 
obedecer, e que só tem por norma uma suprerna 
vontade · 

Tudo quanto tem anteriormente Gecorrido desse 
genero, e o que acaba de occorrer, ·serve sim para
corroborar 3 opinião que se acha indubitaveimente 
formada no Br:~zil, contra o aetual systema de 
governo. Tudo induz .n firmar os principies qll:e 
tenho sustentado, que 13rofesso, e que sustentarei. 
. Um ponto grave, porém, que inter~_:;sa a todo o 
liberal sincero, deve ser nesta occa~wo solemnr. 
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esclarecido. Sei que, qunesquer declarações, quaes
quer p::otestos, que agora se façam para tirmar 
a situ~çüo, podem falhar, como tantos têm jã sido 
illudidos. .... .-. _ . · 

'}las cumpre deixar !5em ·explicitas as opiniões 
• do govern?. . · . . 

0 SR. GALDINO DAS NEVES:- Não se póde eontar 
com o··senado para cousa nonhuma. -

(H a otttros apm·tes.) 
O Sn. SALDA~HA !IL\IUNHO:- Respeito as opi

niões de todos; estou emittindo com. francrueza a 
minha opinião; tenho direito a fazei·o, e conti
nuarei a sustentar o qüe reputo de max:irno inte- · 
resse liberal. -

que o não aceite. 
O Sn. SALDANHA ltL\RINHO :--Assim, JIOis, ténbo 

motivo bastante para interpellar o nobre Sr. pre
sidente do conselho, sobre o segni.ntc: Operou-se 
algunw modificação nas opiniões do nobre actual 
ministro da guena ~ O nobre presidente do con
selho com os seus co!legas modificaram a sua 
opinião? E' indispensavel firmnr bem este ponto: 
o paiz necessita de claras explicações sobre elle. 

Aguardo pois a resposta do nqbre Sr. presi-
dente do conselho. · 

Como disse, não me occuparci da notabillssima 
falta de inteiTenção da camara dos deputados na 
reorganização ministerial que acaba de operar-se 
tão descommunalmente: não me occuparei do pouco 
cscrupulo com que, sem consultar a camara, es-

... • :'1' • -

~ t. (. • < 

;!ctual gabinete, porque para tudo quanto pertence 
~ alta administração só ha uma autoridade a con
~ttltar, e- essa autoridade nflo admitte conselho 

· quando delibera sobre o que a pratica abusiva 
lhe tem li.beralisado. 

Este acontecimento, porém, como tantos outros 
identicos qu.e se succedem me fornece vigorosis
simo argumento para que permaneça na opinião 
qu.e professo, na politiea adiantada do paiz, e para 
nella cada -vez mais arraigar a minba convicção. 

·Por ora, apenaspro:voco o nobre presidente do 
conselho a que nos di~ qual a doutrina assentada 

do governo sobre a intervenção ou não interven
ção do senado nas_reformas constitucionaes. 

O SR.!ERONYMO SoDI\É : -Isso já ~stá decidido 
mesmo pelos precedentes; não havemos de ficar 
âquem da camara de 183(1. • 

de S. Ex. _ . 
Agora permitta-me S. Ex. que eu desta tribuna 

e nesta occasião solemne, ne legitimo interesse do 
paiz e em honra do propr1o parti o 1 era aperte 
a mão? me congratule, e cordialmente dirija ao 
nobilissimo Visconde de Pelotas os meus sinceros 
parabens por seu nobre, e nunca assaz louvado pro
cedimento (llfuito bem). . _ 

· 0 SR. GALDlNO DAS NEVES:-E eu acompanhO·O 
da melhor vontade. · 

aceitar uma posição que lhe de"?" ia ser repugnan~e, 
não se compadece com o respeito de que esse il
lustre rreneral, essa gloria do nosso exercito, é 
meontestave mente cre o r. 

Adiantar uma nomeação nestas circumstancisa e 
publicai-a, quando todas as probabilidades erum 
contrarias á aceitação, é senhores, digno do mais 
severo reparo. 

O nobre presidente do conselho, devia prever o 
que hoje infelizmonte para si, lhe é bem conhe
cido. 
. O nobr~ general, é, como está publico candidato. 

Bastava isso para que elle não aceitasse o en· 
cargo de ministro. O nobre general n.ão entraria 
ara o senado sob o indecoro, de for ar a escolha; 

com a posição official de ministro a coroa. no
bre general não é .desta escola. Seuprocedimento, 
sempre nobre, não :mtorizava que nem de leve se 
suspeitasse, que por seu Interesse pessoal assim se 
quizesse degradar. · 
. O nobre Sr. presidente do conselho sabia per
feitamente que o honrado Visconde de Pelotas se 
pronunciara galhardamente e sem receio de desa· 
grada r a quem quer que fosse, a favor dos acatho
licos, idéa que aliás estava condemnada pelo 
aetual gabinete. (Apoiados e nãO apoiados.) -

OSR. GALDINO DAS NE,'ES :-Pela qual sabira~ 
os Srs. Villa-Bella e Gaspar. 

O SR. SALDANHA MARINHO:- Dava-se, pois, pro· 
funda diver(Tencia entre o Sr. Visconde e o actual 

· - dia om honra 
fazer parte. 

Ainda se devia attender .a que o nobre Viscon'
de de Pelotas tem dignidáde bastante ,:par~ dis
tinguir os deveres de soldado das obngaçoes de-_ 
homem politieo. . 

O SR. CosTA. AzEVEDO:- Apoiado, muito bem_ 
o Sn. SA:L'ÓANHA 11bnP-nw :- O nobre Visconde 

de Pelotas já uma vez tinha dado prova disto .. já 
tinha sido chamado como militar á côrte e como 
que recrutado para ministro da guerra, o que elle 
souberepellir categoricamente. -
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O SR. JERONi."1.IO SoDRÉ:- Para o qual não podia 
e não devia entrar como liberal (Apoiados). 

0 SR. G.U.DINO DAS NEVES: -Mas foi chamado. 
O SR. JERONYMO SoDRÉ : -Foi uma injuria feita 

ao caracter do Sr. Visconde de Pelotas. . 
O SR. SALDAl\'HA MARINHO:- Col,)lo agora foi 

feita, (Não apoiados e apartes.) . 
_N5o direi que estava no :mimo do nobre pres1-
ente o conse 10 azer uma lllJUrw. ao no re 

. Visconde de Pelotas,mas é innegavel que nii~ p~o
cedeu com a necessaria prudcncia e com a mdls
pensavel discrição. 

O SR. LouRENço DE ALBUQUERQUE:- Chamar o 
croverno no Sr. Visconde de Pelotas para successor 

·de Osorio. é uma honra e não uma injuria (Apoia-
dos). - · 

O SR. SALDANHA MARINHo:-Qualquer que fosse 
., - a ' -

• ~< 

· imposta. 
Concluire~, Sr, president~, dando sinceros pa

t 'm ainda 
em ~eu seio um caracter altivo e nobre como o do 
Vis;onde de Pelotas, de que se orgulha o paiz. 
(}ltâto bem, nmito bem.) 

O Sr. Cansansã.o de Sinimbú (pre
sidente do conselho):- Sr. presidente, :venho satis
fazer o pedido que acaba de dirigir-me o honrado 
deputado pelo Amazonas. 

Deseja S. Ex. saber si com. a _enn·~da do actual 
Sr. ministro da guerra ha modJficaç:.:o do pensa

·o mento ministerinl no ponto magno da nossa 
política-a reforma eleitoral.-S. Ex_·. teria razão 
de accusar-me de indiscretQ e leviano, si pudesse 

ministro Yiossc alterar o compromisso que tomei 
desde que assumi a administração do Estado. 
(A.poiaclos; 1nuito bem.) 

' mconce JIVe que osse nomeac o para a a a 
administrução um homem a respeito de cujus 
idéas, no ponto cardeal de noss<l politicu, puàesse 
haver duvidas (Apoiados). . . ·-

0 actual ministro da guerra pode ter opmwo 
irrual ú que tenho e já manifestei nesta casa; o ac
tual ministro da guerra. p~íde pensar que, si se tra
tasse de interpretar ou reformar os artigos que 
regem as mudan~as o-q. audições constituci~naes, 
seria talvez nwis conveniente consagr~r a mter
venção das duas camaras; mas isto não quer dizer 
quo nüo aceite o precedente de 183~, lei do paiz 
(rnuitos apoiados) para prestar sua completa adhesi.io 
ao principio que então prevaleceu, como eu presto 
e como presta toda a camara liberii-1. (Apoi(tdos, 
~nuito bem.) A este respeito póde estür tranquillo o 
nobre deputado, como todo o paiz. O pensamento . . . . . . . 

Abundando nos elogios que o nobre deputado 
acaba de. dirigir ao illustre Visconrle de Pe~otas, 
dir~i que esta augusta camara não precisava 
desta minha' manifestação, pois sabe que rendo a 
esse distincto brazileiro todas as devidas home
nagens (Apoüulos). O ·.racto 'de o ter convidado 
para cooperar comnosco na administração é a 
prova mais significativa deste sentimento (~fuitos 
apoiados). 

Disse o honrado deputado que houve talvez de 
minha parte àlguma indiscrição em convidar o 
nobre Visconde de PeloLas p~ra membro do gabi-

pretendia uma cadeira no 

gitimidade da candidatura do nobre visconde não 
se póde pôr em duvida (1lpoiados) • . 

E quando, senhores, isto pudesse ser uma ob
jecção, faço mais justiça ao nobre Visconde de 
Pelotas; quando se désse~ eollisão entre suas as
pirações politicas e o exercício do curgo de mi
nistro, elle saberia cumprir o seu dever. (J1Ittitos 
apoiados; muito bem., 1nuito bem.) 

O Sr. T~váres Belf'ort (Attenção) :-

presidente dÕ c~nselho, se evidencia que a no:·· 
meação do bravo Sr. Visconde dj} Pelotas para 
ministr a rr • • -

do nomeado. 
Protesto contra a fórma de semelhante no

meação. 
· s o-

mear um cidadão paru o cargo de ministro de 
estado, sem que se saiba previamente si ellc está 

·de ·perfeito e inteiro uccôrdo com a política do 
gabinet(J. o 

Não podia e nem devia,· Sr. presidente, ser no
meudo o nobre Sr: Visconde de Pelotas pnra o car
go i1 que me refiro sem que para issGl tivesse elle 
sido previamente consultado,.não só porque havia 
actos publicas, que denunci:ivam ser elle da opi-

.:"' • • • • :t • • • " 

o .. ..., 
foi condcmnada pelo gabinete, como porque, fa
zendo-se justiça ao caracter de tão eminente cida
dão, sendo elle candidato á scnatoriu certo se de-
veria presumir que por um a c to de moralidudc não 
qnercria pelo facto de ser ministro, como cardeal 
in petto, determinar por essa circumstancia uma 
pret'ercncia, sendo assim sophísmados, ou violados · 
os dons seguintes princípios: a eleição de tres 
candidatos com todas as condições constitucionaes 
e todos elles com igual probabilidade de escolha 
c a Iib~rdadc desta (Apoiados). 

O nobre Sr. presidente do conselho, uundo-nos 
noticia de que havia communicado ao distincto 
Sr. Visconde de Pelotas a sua nomeação para 
ministro da guerra, declarou Lambem que elle a 
recusara, embora parà o seu patriotismo appellasse 
o governo ; mas não deu os motivos da recusa, 
que in f<Jllivelmente f o rum allegados e "devem 
pois ser sabidos. · 

Peço toda a franqueze no c:.so. Quaes os motivos 
e recusa por par e o no >re r. 1scon e e 
Pclo~? . 

Si o Sr. Visconde de Pelotas teve; como razão, 
pura não aceitar a referida nomeação, o facto de 
ter applaudido por manifestações publicas e im
pressas a retirada do Sr. conselheiro Gaspar Sil
veira Martins do ministerio pela qaestão, que este 
fizera, da elegibilidade dos acatholicos, o motivo é 
sem duvida honroso; é um motivo de cohercncia. 

Sileve S. Ex:., como razão de recusa, o ser can
didato á senatoria, é ainda um motivo confessa-ver, 
é uma razão de louvavel melindre, de bem enten
dido pnndunôr. 
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----· ··si· h:J. outrôs motivos, ·visto que estês não foram 
declurados pelo nobre Sr. pressdente do conselho, 
dando essa reserva legar a suspeitas, que o ca
racter do nobre Sr. Visconde de Pelotas não deve 
supportar, sobretudo quando ao seu patriotismo se 
fe; a];!pello, para evitar, duvidu~, . presumpções, 

O Sn. TAvAnEs BELFORT:-Essa opinião é sens~tu, 
racional; para confcstal-u, é preciso desconhecer 
os muís triviaes princípios do direito publico c a 
letra e o espirito da nossa constituição ( Não 
apoiados). 

Fuço distincção, aliás mui bem cabida, entre 
asscmbléa constituinte c assembléa revisora de 
uma constituição. 

Parv. a revisão de um artigo, ou artigos consti-. :"" ~ ,· ~ 

ramos do porlcr legislativo .-c n s:me!:ão imperinl; 
essa revi:;ão presuppõe o paiz constituído. 

Não é possivcl que para a revis::o de um artig-o, 
oll artigos constitucionacs, s~jam recusadas a in
tervcn!:-ãO do senado c a sancção da Corôa, con
sentindo-se assim que em umu llypotllose, como 
correctivo ao excesso ele poder JlOr parte da 
canwra, a Corôa, que é poder creado pela consti
tuição, dissolva a constituinte, que é poder so
berano, fonte de todos os pederes e cuja vontade é 
qllcm determina a fórma de governo c as funccões 
e attribuições dos poderes publicas. • 

Perunte a possibilidade de uma dissolução de 
constituinte, a qual, embora justificada, é üm atten
tado, recuam a logica e a verdade dos princípios. 

(Ha diversos apartes.) 
Nós não podemos negar a intervenção do se-

na o nas re oi:mas c. ns i uci a s. 
Desde que a nossa constituição declara que não 

l1averá revisão, ou reforma de arti~o constitu
cional, sem que uma lei anterior inuique qual o 
artigo, ou artigos a reformar, lei que será votada 
pelos dous ramos do poder legis!utivo e com a 
sancção imperial, certo, si o senado caprichosa
mente, o que não admitto, quizer embaraçar a re
forma, tem nu lei, que a autoriza, o meio de 
negal·a. 

A co-participação do senado e da Corôa na pro
pria reforma constitucional tem vantagens in tui

A. 43.-TOMO V. 

tivas·é-·é ó~eõroliãrio üe;ess;~-k;-·d; i~i~rvençã~-d~ ··· · 
senudo e da Corôa na lehque autoriza a reforma. 

(Apartes; não apqiados.) 
Nós já votamos, Sr. presidente, o projecto de 

reforma constitucional ; logo as nossas opiniões 
estão munifestadas e cada um or ellas 'á tem a 
responsabilidade franca e conhecida do seu voto . 

.Acho e comigo muitos, que uma reforma eld· 
toral não é materia constitucional; mas enifim 

se acha de perfeito accõrdo em tudo com o gabinete, 
só terei a sentir, pelas opiniues por S. Ex. emit
tidas anteriormente, segundo sou informado, de
sejando estar em eq,uivoco, mais uma quebra de 
cohercncia, um sacri1lcio de opiniãc. 

(Não apoiados e apartes.) 
O nobre Sr. presidente do consell1o, tratando do 

distincto Sr. Visconde de Pelotas, disse qne nin · 
guem polUa pôr em duvida que a sua candidatura . . . . ... 

. 1,. c.' b '- .. .. 

que tem esse bravo general, fosse a mais nat.ural ; 
mas, observo, candidatura nüo é escolha , é 

m ito distincta desta. · . 
Acho que S. Ex. o Sr. Visconde de Pelotas é um 

dos candidatos mais naturaes á senatoria por sua 
pro,,incia ; e folgo em reconhecer que tal é a ·con
scicncia que dis:-:o tem S. Ex. e a confiança nos 
seus meriLos e serviços, que não procura, nem 
aceita uma posição, que outros a procuram, on con
servam, para g~ra.ntia de uma escolha. 

Repito :. quacs os motivos que levaram S. Ex. a 
não aceitar a pasta da guerra para a qual fõra no• 
meado ? 

Aguurdo as explicações pedidas. · 
Vou concluir, lastimando detodo o meu coração 

que o Sr. senador Pnranaguá, a quem de direito 
c:1bia mais elevadas commissões, tivesse entrado 
para o ministerio. 

Igual decepção tive eu já com a entrada para a 
o·abinete do meu distincto amigo, o illustre Sr. · 
mm1stro a azen a. 

Creio que SS. EEx. metteram-se em frótr. sem 
bandeira, fróta que em breve dará á cl9sta (Apoia-
dos; não apoiados. Apartes.) · 

Oxalá que pelo menos se salvem os tripola.ntes, 
porque a curga, certo, em prejuízo do partido, ·até 
mesmo. da situação liberal: será infelizmente 
alijada (.Apartes). 

(Jfuito bem; muito bem.) 

Q S1~. :llartim Franeiileo:- Sole-· 
mne é o momento em que os ministerios se recom • 
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~oPm,..emaj;; <~olemne é o DlQlllfmtn rm que acaba 
e completar-se o hberai gabinete de 5 de Janeiro, 

quando tinha de curar da substituição de um dos 
c;1racteres mais puros, de um dos maiores patriotas 
que o Brazil teve a henra de ter em seu seio. e 
cujn_m~moria nunca se apagará da lem!Jrnnça c1os 

Zl eirOS .l iU OS apoza S • 
Dou os parabens ao governo do meu paiz pelo 

m,od~ por que acaba de proceder para completar-se 

A primeira escolha feita pelo governo recahiu 
em uma das maiores glorias brazileiras, em uma 
das mais notaveis influencüt5 da província do Rio 
Gr~mde do Sul, e quaesquer crue sejam os motivos 
4ue in.fluissem na mmte do distintissimo Sr. Vis
fGri:de,d~_Pelotas para não aceWtr ·o honroso cargo 
qu:: lhe. foi oüthorgado,esses motivos nós devemos 
acdal-os, são motivos nobres, motivos que em 
sua mente nimianiente escrupulosa o constituíam 
n:c lmpossil}i!idade or sua arte ue adherir ao con-
Ytte que he fôra dirigido e á escolha feita pela 
Corua, de accôrdo com as opiniões do ministerio. 

Entrar em detalhes a este respeito é querer de-
~~ ... - .. - . 

~inetc de~ de_J~neir~ e á maioria disciplinada e 
uc":ot?da a.s Ideas llberacs que o acom1Janha o 
o <'l"JOJa, é pela maneira por que este ministerio foi 
co:npletndo, por um dos chefes mais distinctos do 
p::ti'tirio liberal, por um homem provecto no estudo 
à<:~s mate~·ias referentes á guerra, em que serviu 
por quas1 clous annos, e não em um periodo tran
quii)o, ms e~ período agitado; por um dos com-

. prmnerros :fiers. na _desgraça, que desde que se 
~l!~tou nas fileiras hberacs e desfraldou o estan-

do -iios ness:ts horas calamitosas. 
.. O illustrc Sr. conselheiro Paranagu{t, nüo preciso 
a1zel-o, tem a sYmpathin a-era! desta camara 
(~poiados), e si foss~ preciso 1nai:; uma proYa, os 
d1~cursos que acabnm de ser proferidos, especial
me~te o do distincto deputado pelo ~Iarauhão, 
semun uma prova disso : niío ha um ~taque não 
ha uma observação sobre a sua incapacidade '})ara 
o desempenho da pasta que lhe foi confiada. 

O Sr. conselheiro Paranaguá, pois, deve dar pa
rabens n si mesmo da J·usta nomeada que croza da 

h. o ' sympat ra g·eral qne encontra nestn camara 
(JJfuito bem). . 

Ainda mais um acerto na escolha : era. um se-· 
nador que, :pelo fncto funesto da morte deixava 
vag[t_a _sua pasta, foi um sew.dor nomeado para 
~ ~ 1 

, Não h~ pois, observação algum:)_ a.fazer. Essa 
ooserYaçao que se fez em relação ao Sr. Visconde 
de Pelotas por não ser memJJro do parlamen.to, até 
essa desapparece, porque é um membro distincto 
parlamentar que foi nomeado para desempenhar a 
past3 da guerra, é, como disse, um membro pro-

, vecto, um homem pratico nas materias attinentes á 
guerra, pois que serviu essa pasta durantt: quasi 
d?u~ anuas, com relações ex.cellentes com todos os 
d1stmct~s chefes do nosso exercito, conhecendo o 
mecht~msmo e os empre"ados das rep:Jrticões da 
guerra. " · • 

· Assim, pois, não vejo onde o governo podia ir 
encontrar um político mais preparado para a w.refa, 
sem duvida espinhosa, sem duvida trabalhosa; que 
foi outhorgada ao meu distincto amigo o Sr. con-
·selheiro Paranaguá. 

Não preciso fazer rote~tos de adhes1ío ao mi-
msterio, porque ou provas repeti as de que 
creio quo está em perfeitas condições de desem
penha_r o programma liberal e de fazer a felicidade 

. --

Mas se fosse possível robustecer-se a confiança • 
qu~ tenho no ministerio, ella se robusteceria sem 
duvida com a entrada do novo e distincto ministro 
da guerra. . 

Dou novamente os parabens ao governo e ao 
paiz. (Jiuito bem. Apartes). . · 

O S.t·. Cansansão de Sinimbú. (pre
sidente do conselho) :-Sr. presidente_. não quero 
faltar á cortezia que devo ao nobre deputado pela 
provmcm o arau ao, e por rsso vou respon er
lhe em breves palavras. 

S. Ex. enten~e que o ministe~io p1:ocedera. ~om 

dão, de cuja vontadê elle não estava ainda seguro, 
e acrescentou que tal procedimento foi um acto 
precipitado. · · 

. x., a em Isso, quer sa er quaes foram os 
motivos allegados pelo nobre Visconde de Pelotas 
para recusar a nomeação. 

S. Ex. por fim aventou a questão, a que já 
respondi, rel:ttivamente á entrada do novo ministro 
da guerra, o Sr. conselheiro P:.ü.·anaguá. 

Não preciso, senhores, responder a esta ultima 
parte ; creie que já fui bastante explicito ( Apoia
dos). Fall:.u·ei, porém, dos outros pontos . 

Senho~es, na política póde cada qual entender 
~ o 

a mim, penso que, se existe um partido orga
nizado, com idéas assentadas, com uma somma de 
sacrificios em c mm m t 
esse partido e delle fazem parte têm de cumprir 
um dever (apoiados) : o de soldado de uma milícia 
que, quando chega a hora do combate e se lhe 
designa o posto, lla de occupal-o e defendei-o. 
(Apoiados ; muito bem.) 
. Na politica penso que é a mes~a co usa (Apoiados). 

Sr em qualquer ctrcumstancra, devendo servir 
com os meus ::tmigos, me fosse designado um 
logar, por infimo que fosse e eu o recusasse, 
julgar-me-ia incttpaz de pertencer a esse :partido, 
a não poder allegar motivos satisfactorios. 

0 SR. GALDlNO DAS NEvES : -Não; essa politica 
de Conde de Lippe é que não entendo; e o Sr. 
Visconde de Pelotas é militar. 

(H a outros apattes.) 

. - . .. 
selho):.:...... O Sr. Visconde de Pelotas não foi,. nem é, 
hostilisado pelo ministerio actual. Si alguem ha 
que o assevere, está em perfeito erro. O nobre Vis
conde de Pelotas é considerado pelo ministerio 
com a homenagem devida. ao seu alto carãcter e 
aos seus muitos serviços. · 

Deseja e nobre deputado que eu declare quaes 
foram ·os motivos de escusa pelo nobre visconde 
allegados. Peço licença ao nobre deputado para 
dizer que não aceito a sua doutrina. 

A camara tem o direito de !laber dos factos ; 
quanto ás intenções, é cousa diversa. Podem 
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- ellas entrar na ordem das idéas communs e dar 
logar á discussão; mas quando não são expostas 
:para serem ofl'erecidas ao pu})lico, julgo que quem 
as recebe não tem o direito de communical-as ao 
publico (Apoiados). · 

O que osso todavia dizer ao nobre de utado 
e creio que com isto -deverá satisfazer-se, é, em 
primeiro logar, que as allegações feitas pelo nobre 
Visconde de Pelotas não assentam em diver-. . 
b . ' ' -
gundo logar, que os motivos apresentados por elle 
são nobres e dignos do seu elevado caracter 
(Apoiados) • 

Taes motivos fundam-se em escrupulos que rn~ 
parecem snmmamente exagerados. ·Não concordo 

.. com elles; e, si algum dia tiver occasião de en
contrar-me com o nobre visconde, pretendo con
vencei-o de qqe não eram sufficientes para, 
no momento solemne em que nos achamos, escu
sar-se de rest -
forma que desejamos realizar. · 

O .SR. TAVARES BELFORT : -Os motivos louva
vais e 

0 SR. CA....,SANSÃO DE SINIMBÚ (pl'esidente do. CO'!>· 
selko : -Mas não fui autorizado .a revelal-os ; e c . . 
na particular, ha cousas que não devem ser di
vulgadas sem autorização de quem as confia. 

(Apoiados.) 

O SR. GALDINO DAS NEVES:- Todos os escru
pulos devem ser respeitados ; mas aqui neste paiz 
só se respeitam certos escrupulos : só os· que vêm 
lá de cima. 

o s~. Cà.NS~S.ÃO DE _sr~IMBÚ (pl'esidente. do con-
. ., 

.ao paiz, é saber que o nobre Yisconde de Pelotas, 
por .motivos que julgou poderosos, recusou o 
carn-o · elo ue o.rroverno não teve remedio scn-=-
procurar outro em seu logar. 

.Si o nobre Visconde de Pelotas entender algum 
dia.que .deve publicur os seus motivos, os publi
cará, e então serão discutidos (Apoiados). 

Portanto, Sr. presidente, nem o ministerio ioi 
leviano por havel-o indicndo sem consulta prévia, 
nem falto ·ao meu dever deixando de declan~r 
nesta casa quaes esses motivos, oliús exhibidos em 
um .telegramma. (Apoiados; 1nuito bem,) 

:O ,que•posso asseverar á camara, e não precisava 
dizel-o, é que elles ·não estão em contradicção com 
a pólitica do ministerio_, nem por maneira alguma 
são desairosos.ao caracter do nobre Visconde de 
Pelotas. (.Muito bem; muito bem.) 

·6 Sr. Manoel Pedro :-Senhores, pouco 
versado nas raxes · arlamentares ermitta-
a camara que comece .por -formular uma simples 
pergunta. Desejo qu~, o nobre presidente da ca
mara me ;informe; si, por accasião de uma modi
:ficação ministerial, quando o ministerio modifi
cado se apresenta ·perante ·esta ·camara para dar 
as,explicações do estylo, ·não é de praxe quc·o ·novo 
memoro :-do ~gabinete ·compar~ça ,para ·tomar 
parte .•• 
~tLSR. c.,b.,s&NSÃO·DE SINI111Bú .(p1·esidente do~conse

Uw) :-.1\Ias,elle está dando.as 1mesmas expliea,çõe~ 
ao senado.: er~ jmpossiv.el dividir-se em do.us. 
Além,disto, o~ministério·é solidario. 

O SR. :M.L\OEL PEDRO:-... no delJate que se 
tenha de abrir. 

O SR. PnESlDENTE :-Estou certo de que o Sr. 
ministro da guerra não comnareceu por alo-um 
impedimento. -~ • "' 

O· SR. C.ANSA:NSÃO D.E SINDlBt" (presidente do COii· 
selho) :-Está no senado dando as mesm3s exnli-
cações, que acabei de dar aqui. • 

·O Sn. PRESIDENTE :- Estando presmte o Sr. 
presidente do conselho, é quanto bastn. 

O SR. MANOEL PEDRO :-Eu, Sr. presidente_, com 
a idéa imperfeita, incompleta, que naturalmente 
devo ter da vida parlamentar, estranhando a au
sencia do nobre ministro da guerra, que na miulla 
opinião devia associar-se ás explicações dadas pelo 
nobre presidente do consP-lho. eu que nos limites 
de minhas fqrças tenho sempr~ procurado susteu-

"" . ~ 

julguei-me na obrigação de dirigir a V. Ex. est~ 
pergunta. 

Fique, portanto, consignado, não sei se havia 
pr c e es, mas pe o prece ente que :1caba e 
dar-se, que em uma modiíicação ministerial o mi
nistro que entra para fazer parte do g;;tbinete póde 

.. ';"' 1. • 

dificado vem explicar as causas e n5 c%us8quencias 
dessa modificação que se effectuou. · 

VozEs :-Está no senado. 
O SR. F.ERREIR.\ DE MoURA. (ministru du marinha): 

-0 senado tambem é parlamento. · 
(Ha out1·os apal'tes_.) 
O Sn. PRESIDENTE:- Altenção. 

o repito, consignado este precedente, e vou entr~n·, 
com o intuito de ser muito breve, nas considera- , 
ções que tenho a fazer. 

r· a 1scussao a presente mo 1 I caçao por que 
acaba de passar o ministerio 5 de Janeiro,., ha, 5e
nhores, dous pontos sobre os quaes ella deve 
:versar : ha em _pr).meiro Jogar a nomeaçuo c a re
cusa do nobre Visconde de Pelotns, r.:cu.sa que .-se 
occultou por algum tempo, que transpareceu 
hontem na explicação .que tentou dar o nobre 
min.istro do imperio ; ha em segundo Jogar a en
trada do Sr. conselheiro Parnnaguá 

Deixando de parte as observações que foram 
feitas pelos oradores que me precederam e a que 
nada tenho que-acrescentar, eu frisarei um ponto 
gue me :parece de summa gravidade e que nCio 
i:ieve passar desaper.cebido. . 

Eu alludo, senhore~, aessa tentativa que abortou 
de escolher um .novo ministro fóra do circulo 
parlamentar, fóra sobxetudo destas ])ancados, _onàe 

· · - · u ~ I e e pres.a 
a ,mais plena adhesão. 

-Ou es~a. tentati.va é por si só um attent3do contra 
o regimen que nós temos, o.u eu tenho, :Senhores, 
idéas .muito estranhas,a res1Jeito do que é um mi
nistro parlamentar .. Como se explica essa ten· 
tativa? Pois o nobre presidente do conselho não 
encontrava ·no seio desta maioria illustrada, dedi
cada e que o .tem:acompanhaC.o·em todos os passos 
de -sua .poliLictl.., :Um amigo capaz, não de substituir 
o general Osorio, .cujo yacuo é impreeucbivel, 
mas para substituir o ministro da g-uerrr. e com
pletar o .ministerio actual ~ 
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Os Sns. PRESIDE:XTE DO coNSELHO E ~IINISTRO DE 
ESTR.A.l~GEIROS :-Encontrou. 

o Sn. l\L-\.:~WEL PEDRo:-Sem duvida achou-o por
fim e muito di~no; mas depois de ter procurado 
fórn do purla.me~nto,e é_justamente o que eu censuro. 

ção, te~t~tivu 'que abÕrt~u por vontade estranha ao 
ministerio. . 

~ • 7 • -

bre Visconde de Pelotas paru não aceitar o hon
roso carn·o que lhe foi offerecido, eu não posso de 
moclo algum partilhar a doutrina sustent~da pelo 
nobre presidente do conselho, c. applaudtda com 
enthusiasmo nas bancadas du mawna. 

Eu vi hontem surgir aqui na tribuna pelo org~o 
do nobre ministro do imperio essa theona, que nao 
sei até CJUC ponto é officiM: a theoria da vida inti· 
ma dos ministerios. 

Eu quizera que nos dissessem em um systema rc-
presentattvo, em um rcs-m1en par amen ar c01;110 e 
o cme nós temos, eu qmzera saber onde ternuna a 
vi(la intima dos ministerios e onde começa a sua 

0 Sn. FRANCISCO S0DRÉ (ministro do i?nperio):
Disse-o hontem em resposta a V. Ex. 

O Sn. ~L-\.XOEL PEDRO. -Essa theoria é inteira
mente.nov_a, é original (não apoiados e apartes), e 
emquanto V. Ex. não a desenvolver, eu que a 
desconlle~o absolutamente, contirrúo a sustent3r a 
velha theoria do regimcn parlamentar (apa.rtes), 
como é praticada em todos os paizes (; como clle 
sümente é possível, segundo o qual os ministerios 
vivem da discussão e da publicidade, provocam 
as explicuções em vez de evitai-as e retiram-se do 
poder no dia e~. que não. têm ou a eo_ra~em, a 

l' ' ~ • - • l (: ::s ... 
que se estava recompondo o ministerio? 

O Sn. MANOEL PEnno:-Senhores, só podiam ser 
grundes e nobres os motivos quo teve o nollre 
Visconde de Pelotas para não aceitar a pasta da 
guerra;· este 110nto está acima de toQa a duyida: 
seu caracter, seus precedentes, nao pernuttom 
di5cussão a respeito. A questão é outra e eu pm·
gunto: um membro eminente do partido libernl, 
como é o Visconde de llclota:>, clwmado por um 
ministerio do seu partido para nceitar uma pasta, 
recusando-a, não motiYa suspeitas, interrn·etar;:ucs, 
não semeia interrogações na opinião publica 
(apoiados e apm·tes) que o governo, por seu pro
prio interesse, é obrigado dissipar ? 

.Não, não é como se diz o nobre Visconde de 
Pelotas que não aceilou a pasta, é o governo que 

a o ereceu que em o }figa~:.no, que eve ser o 
primeiro empenhado em explicar ao paiz e ao 
partido que motivos teve esse eminente liberal 
11ara recusar essa pasta. Aqui o suspeitado não é 
o que recusa ; o suspeitado é o que otrerece e o 
suspeitado é que precisa de explicar-se ! 

(Apoiados, na"o apoiados e diversos apartes.) 
Eu, senhores, apezar de tudo talvez uão tivesse 

vindo á tribuna tomar parte n'uma discussão, 
para a qual me faltam tanto a autoridade como o 
talento (nã~ apoiados), si a opposição não fosse 
tomada como foi de sorpreza n'uma sessão de sab-

bado que o ministerio inventou puru apresentar· 
se, si tivesse tido tempo de uccordur no modo pelo 
qual entraria no debate. 

:Mas diante das declarações terminantes e posi
tivas do nobre presidente do conselho, corre-nos 
o r ri ' • ') tumb s l 
offerecer á camara e ao puiz declurações igualmente 
terminantes e positivas. 

O 1~obre presid~n~e do 
- (. . ' -
rar que não se dera a menor modificução na poli· 
tica do · ministerio, que hoje como hontcm o 
programma do governo co~ti!lúa a ser o mesm_g, 
quQ a entrad~ do :ç.obre mmistro da gue~1:a nao 
alterará em uma lmha a marcha da poht!ca do· 
ministerio. 

Pois bem,S. Ex. desta vez usou de sua franqueza 
habitual, e a opposição vai tambem ser franca por 
sua vez. 

do partido liberal que julgam senrir, e que elle 
compromettc, e esse ministerio, quaesquer que 
sejam as suas modificações, desde que a poli tica é 
a mesma, não póde haver. transacção possível 
(Apoiados). · 

A força da opposição que fazemos está justamente 
em que ella não é, nunca fo1 pessoal ; nós não ve
mos ministros que sabem, ou que entram ; nós 
vemos o ministerio que fica: o ministerio é o 
mesmo · or ue a o 1 osicão modificai i 
atlitude? 

Em cruanlo o Sr. presidente do conselho hastear 
em su~s mãos, n~o a ban~eira do partido ~iberal, 

;:, " . c. ( !' -

cial que desceu ns escadas de S. Christovão, jul
gamos um dever combatel-o e quaesquer que 
sejam os sacrificios havemos de ter bastante 
energia para cumprir esse dever. (il.poiaclos e não 
apoiados.) 

0 Sn. CANSANSÃ.O DE SINI:\IBÚ (JJI'csidc:nte do con
selho) :-A. bandeira liberal. 

O Stt. GALDINO DAS NEVES :-Essn está rasgada. 
A que V. Ex. seg-ura é a bandeira das empreita
das, muito conhecida dos conservadores. · 

O Sn. l\IA.NOEL PEDRO :-Parece-me que sou 
tambem franco e positivo e ainda que nenhumas 
outras considerações tivesse a fazer, eu viria á tri· 
buna lançar bem alto esta declaração, para que 
passe ao cenlieeimento do paiz. 

O SR .. SouzA CARVALHO : -E' logico. 
0 SR. MANOEL PEDRO : -E' logico; mas é pre

ciso dizel-o. 
Senhores, uma camara liberal não tem a ne

cessidade nem mesmo o direito de discutir as altas 
qualidades que ornam o illustre conselheiro Para
naguá (Apoiados.). Zeloso servidor da monarchia, 
tem prestado grap.des serviços a este paiz. Veterano 
da causa liberal, nós viamoo. nelle uma garantia 
nas provações que atravessasse essa causa ; m~s eu 
sinto que S. Ex. não se ache presente e pareça 
não ter querido submetter-sê a provas da discus-
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são vindo até este recinto. Eu quizera n'um mo
mento de expansão dizer a S. Ex. algumas pa· 
lavras. · . 

Nós o recebemos, inclinando-nos com respetto, 
em sua entrada para o ministerio ; mas nós so· 
nhavamos para S. Ex: .... (e á opposi ão é per-

e que c a son a; em_ compcnsaçao os 
gozos da realidade. que. ella_ nao .tem, sejam-lhe 
permettidos os da .tmagm3:çao); nos so~hava:r~ws 

• o . 
Nós não queríamos; nunca nos lembramos de 

receber o conselheiro Paranaguá como o collapo
rador da politica impopularisada,. compromeLttda, 
compli-::ada, da administração reprovada do ga
binete actual. Nós o queríamos receber co~o or
cranizador de um ministerio, que nos apparecta por 
vezes com a grande esperança do partido, que fosse 
recebido neste recinto entre as acclmuações de nós 
todos. . . _ 

Foi senhores mais uma das mmtas di s 
po rti~as que tragam as opposiçõcs neste paiz ! 

M:as, apezar dessa grande desillu~ão que·nos fere, 
apezar de todas as que nos estejam reservadas, 

~~ (. (. 

Póde parecer .que não. n•:t~; r~sta ~enão curva_r a 
cabeça diante da fataltdade ua~ crrcumstan~J~s. 
A entrada· de u · 1t~>'1 " -.--
como é o actual Sr. ministro da guerra, parece 
consolidar definitivamente a vida do ministerio e 
faz~r perder as ~~rr~d.ei~as. esperanças de u~a 
evolução que abrma a rdea ltberal os largos hort· 
sontes de seus destinos. Mas não, senhores, nós 
sa1Je111os perfeitarp.ente. o que yalem ns asJ.?iraçõ~s 
políticas neste patz, nos sabemos quanto e omm
potente o braço que sustent<l os governos. A oppo
sicão liberal de H!79se não se illudiu sobre a posição 
qÜe tomava, sobre a eillcacia de seus esforces e o 
pesa o ar o e que se mcum ~~- . ombaten~os e~sa 
reforma eleitor:;~! em nome dos drre1tos cgnstitucw
naes da nação, da indole, das idéas, e das tradições 

• ~ 1 • • 

a queria· tem~s combatido os erros adntinistra
tivos, os' contratos, os impostos, as illegalidades, 
os arbítrios, e temos visto os nossos esforoos que
brarem-se constantcmenta contra a força omni
potente que conduz o ministerio na sua march:~ 
triumphante I 
. !vias, senhore_s, si essa opposiçãq nada .tem cqn: 

seguido, si nenhum mal tem podrdo ~vrtar, si n 
primeira vista ella rnenlmm bem te!llfC!to, ella 10~11 
obtido alguma cousa que eu consrdero neste pmz 
maior que todas as ref?rmas polit!cas : es.ta oppo
sição sem esperanças, t~potente, ~u11_1encamente 
pequena, mas que se dedica ao sacnlicw para ser
vir o que julga a causa do seu partido, o bem 
publico e . o futuro _de nossas . i:ç.sti_tuiç~es, esta 

- opposição e para o patz e passara a lustona como 
• O" • 

das nações nunca se perdem por mais inuteis que 
elles pareçam. · . 

O Sr. Martim Francisco : - Não· 
-tenho a pretenção de prolongar este debate. Que~ o 
pura c simplesmente protestar contra o exclust
vismo que o distincto membro da minoria, depu
tndo pelu Parabrba, quer estabelecer para a oppClsi
c;ão em rnnlerin. de idéas liberaes enl f<~.vor de seus 
compnnhoiros do OJlposição. 

Esta ntllrmu~uo ú !unto mais contestavel, quanto 
é feitn no momento em. que, ou em seu nome ou 
em nome de seus companheiros, hasteia n bandeira 

da renuncia dos direitos da camara temporaria pe· 
rame as opiniões do senado. 

(Apoiados e não apoiados.) 

...()SR. TAVARES BELFORT : -E' O que resta a 
provar. 

O Sn. l\IA.nrn1 FRANcrsco:-0 nobre deputado 
pela Parahyba não veja em minhas palavras a 
menor inten ão de o rr •• 

grande questão da reforma eleitoral. . 
Refiro-me á grande questão da intervenção do 

senado na reforma constitucional. o· precedente 
glorioso de 1s3q, o governo do paiz declara fran · 
camente sustentai-o. Este precedente glorioso será 
sem duvida apoiado pela maioria desta camara li· 
beral de todos os tempos, liberal tanto no tempo 
da prosperidade, como no tempo do sacrificio. 
Cc::1 risco mesmo de perder a situaçãl!> e o gover· 
no, cumpre que os princípios sejam respeitados· 

' · _ u cien emen e 1 eraes para nos 
dobrarmos até ao sacrificio, si fôr preciso ( Apoia-
clos). -

maioria sustentam, acaba de ser francamente 
. abandonada pelo nobre deputado pela Parahyba. 
Não lanco essa responsabilidade aos oui'ros membros 
a rsst· encw, porque quero ouvil-os antes de os 

coJJ.demnar ·perante os altares liberaes, perante os 
altares do sacrificio, perante os altares da luta, 
perante os altares da dedicação á idéa liberal. E' 
evidente. o espírito da constituição o diz, a opi
nião fraúcamente expendida por occasião da dis
cussão referente a este assumpto, no senado e .na 
camàra, pelos liberaes mais adiantados, assim o 
proclamou; é evidente que o senado, que não-tem 
mandato especial de eleição para fazer ~ reforma, 

:- ••••• < • ·a; 
este é o transumpto da homenagem prestada ao 
elemento mais adiantado da representação, aquelle 
ue está mnis in ti ·,. 

mara popular emfim. . . _ . 
Eu,pois, faço este protesto, dizendo: nao descrew 

da sineeridade com que o nobre deputado se mani· 
restou sobre·este ponto, mas francamente o estan
darte liberal esti1 incontestavelmente com o go
verno c a maioria c ha de ser sustentado a todo o 
transe. (•liuito bem; muitos apoiados.) 

O Sr. Afronso Penna :-Eu não dese
java tomar a palavra na presente discussão; mas 
:\ vista da provõcação formal feita á opposição pelo 
nobre deputado por S. Paulo, desisti do meu in· 
tento e venho externar as opiniões que tenho a 
respeito da magna questão constitucional a que 
S. Ex. se referiu. 

Quando o nobre deputado pela Parahyba decla· 
rou 'dm nome da o osi ão ue o · · 
osti isar o actual gabinete, por isso que o nobre 

presideate do conselho acabava de ailirmar que a 
politica do governo era a mesma_, foi ac?mp_a· 
·nhado, creio eu, por todos os membros da mmor~a.· 
Na segunda parte do se}l._9-iscurso, :gorém, S. Ex. 
inclinou-se a uma oprmao que nao me parece 
aceitavel per:mte os principias constitucionaes, 
nem de accôrdo com os precedentes do partido 
liberal e com os opiniões que nellc predominam 
actualmente (Apoiados). J.j:u port~nto _acredi!O 
que o nobre deputado neste ponto nao qruz mam· 
festar a epinião unanime da minoria desta casa. ; 
S. Ex. referiu-se á opinião do nobre ministro da 
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guerra, que se diz ser aquella que no senado pa-
rece ter grande acolhimento. · · 

Já que tomei a palavra seja-me licito ainda uma 
vez estranhar o procedimento do nobre presidente 
do conselho sempre que se trata .de reorganizações 
ministeriaes. Já é esta a quinta vez que S. Ex. 
comparece nes e recm o para tzer a camara os 
motivos que o levaram a modificar o gabinete de 
5 de Janeiro t. e ~empr_e ti ve~os de presenciar 

• ., o 
foram conservados nos seus cargos e só mais 
tarde tiveram successores nas presidencias de pro
víncia. 

A segunda crise. foi determinada pelo ex-minis
tro da fazenda, que fez questão de incluir-se no 
projecto .de reforma constitucional uma idéa alta
mente liberal, qual a da elegibilidade dos acatho· 
licos. Então, conforme as explicações que foram 
dadas nesta camara, foi idéa . do ministerio reunir 
os deputados para serem consultados a respeito do 
procedimento que o gabinete devia ter; mas S. Ex. 
abriu mão desta consulta, não julgou conveniente 
ouvir a opinião de seus amigos, desde que lhe con
stou que o nobre ex-ministro da fazenda por modo 
algum desistia de uma das opiniões que dese
java fazer prevalecer na reforma constitucional. 
. . . . .. 

ente do conselho por não ter appellado para a 
opinião de seu:: amigos para solver esta questão al
amentc politica; porque da opinião da. camara, 
consultada em particular, poderia talvez resultar a 
victoria dessa iuéa tão liberal como opportuna. E 

. a prova teve S. Ex. na votação do projecto nesta 
· camara, pois viu que a idêa do nobre ex-ministro 
da fazenda teve a adhesão de 30 deputados que 
deram o seu voto á emenda então apresentada. 

E' certo que S. Ex:. na substituição do nobre 
ex-ministro da fazenda escolheu o leader desta 
cnmara~ o actual Sr . ministro da fazenda, in di-

cado sem duvida para os mais altos postos do par
tido liberal (apoiados); mas é certo ta.mbem que o · 
nobre presidente do conselho não devia ter dado 
como fóra de questão que a camara não aceitária 
a idéa da elegibilidade dos acatholicos, porque 
essa idéa constitue um dos artigos capiia es do 
programma o par t o 1 era e o os os pmzes. 

Quando sahiu o ex-ministro do Imperio a ca
mara J)resenc~ou que S. E_x. o Sr. p~esi~ente do 

> 
sequer assistiu á sessão, e retirou-se quando a ca-
mara acabava de votar uma prorogação de hora 
para que fossem discu.tidos os motivos que· deram 
logar á sabida do ex-ministro. Agora que se dá 
uma vaga na pasta da guerra por uma causa que 
cobre de luto' a nação inteira, o nobre pres.idente 
do conselho immediatamente nomeia para ministro 
da guerra o muito distincto Visconde de Pelotas, 
sem duvida cheio de servicos e de habilitacões 
ara o alto carcro de ministro mas ue não ·faz 

parte de nenhuma das casas do parlamento. E' 
·uma nomeação desta ordem sem duvida fóra das 
pra~icas do systema parlamentar, _mas que está de 

:; o 
presidente do conse1 10. 

S. Ex. declarou que o Sr. Visconde de Pelotas 
o o <::; 

general Osorio, na pasta da guerra. Ninguem con
testa os serviços prestados pelo nobre visconde, 
mas uma pasta de ministros é.sem duvida uma 
posição politica para a qual só devia ser chamado 
aquelle ·que estivesse indicado pela posição que 
occupava no seio do purtido. 

O Sn. Sou~A C.-UlV.ALHo:- Era he>mem de par
tido. 
· O SR. G.UDINO DAS NEVEs:- Veja que não se 
tratava e ar a e genera , mas e mmzstro. 

O Sn . .AFFONSO PENNA:- Si havia alguem que não 
-estivesse indicado ara 0ceu ar a asta da rruerra 
por completa divergencia com o gabinete em ma
teria de política, era o Sr. Visconde de Pelotas 
(Apartes). Si o nobre ex-ministro da fazenda a 
Sr. Silveira Martins deixou de fazer parte do ga
binete, porque fazia questão para incluir no pro
jecto de reforma constitucional a elegibilidade dos 
acatholicos, si é certo que o Visconde de Pelotas 
prestou adhesão aos motivos que levaram o ex
ministro a retirar-se do gabinete ; fica estabelecido 
a priori que o nobre Visconde era incompativel 
com o programma do gabinete (Apartes). :à'Ie pa
rece que o Visconde de Pelotas, dando sua appro
vação ao acto do ex-ministro da fazenda ... 

O Su. SouzA CAuv ALHO : -Não consta isto. 
O SR. GALnrNo DAS NEVEs : - Então o nobre de-· 

putado não lê nada (?·iso); constou de jornaes que 
aqm ora i i ui s. 

O SR. AFFONso PENNA :-... tornou-se implici
tamente incompatível; parece, porém que o nobre 
presidente do conselho entendeu 9:ue elle devi<~ 
submetter-se como militar, sem attender á diver
gencia com as idéas do gabinete . 

0 SR. AFFONSO CELSO (mi?~istro da {azenda)-:
Não upoiauo. Si elle tinha aceitado ha poucos dias 
a nomeaçãe de vice-presidente da província ... 
(Muitos apoiados). 

OSR. AFFONSO PEl\'N.A :-Respondo ao aparte do 
nobre minstro com a seguinte consideração : a 
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nomeação era de lagar ná província e não se en
tende directamente com a execução do programma 
do gabinete (oh! oh!), não se julgou incompatível 
para aceitar a nom~ação para vice-presidente. 

VozEs:-Tendo aceitado esteve de accôrdo com 

0 SR. GALDINO DAS NEVES :-~Ias digam o mo
tivo porque não aceitou o ministerio, não guar
dem este serrredo. 

(H a outros apartes.) 
0 Sn. AFFONSO PENNA:-0 Sr. presidente do 

conselho apresentou uma declinatoria para não 
dar os motivos da recusa do Sr. Visconde de Pe-
lotas. · 

0 SR. GALDINO DAS NEVES:_:.Eu logo hei de SU· 
ber. Hei de ir á casa de um negociante do Rio 
Grande, elles sabem mafs do que nós (Hilari-
~~- / 

nobre visconde para um posto que Íhe estav~ na
tural e unanimemente indicado,_ não póde ficar 
occulta. ; os motivos devem ser trazidos· ao conhe
cimento do parlamento e do paiz, para que se 
saiba que o Sr. visconde não recusou prestar os 
seus serviços sem ter as mais grt~ves e convincen
tes razões. 

Ninguem, Sr. presidente, que conheça o elevado 
cacacter do Yisconde de. Pelotas, póde por mo-

dignos os motivos que o induziram a não prestar 
ao paiz seus serviços no alto posto de ministro da 

uerra; mas estes motivos não podem ser ob-
Jecto segre o, evem, ao con rano, c egar a 
conhecimento do publico para que se possa inSti
tuir exame sobre elles~ .para que se possa mani-

. restar (l; opinião publica~ para que si, porventura~ 
estiver em erro aquelle general, não commetta 
outros actos da mesma natureza. 

Folgo de ver presente o nobre ministro da 
guerra. O nobre deputado por S. Paulo encami
nhou mal a discussão quando suppoz que a oppo
sição punha em duvida as habilitações e superior. 
c::.pacidade do actual ministro da guerra. Ninguem 
duvida dos títulos que recommendam S. Ex. á 
e>stima publica, dos serviços que tem prestado ao 
partido e ao paiz (apoiados), mas nas actuaes cir
cumstancias attribuindo-se a S. Ex. opiniões em. 
desaccôrdo com aquillo que está ussentado pelo 
gabin~t~ ·em relaçao á re~o~a constit~cional, a 

' um dever rigoroso, provocando explicações francas 
a este respeito. 

O nobre {)residente do conselho informou que o 
actual mimstro da guerra presta plena e inteira 
adhesão .á política que S. Ex. tem declarado ao 
paiz fazer o progranuna -do gabinete. 

Ninguem poderá duvidar que o ministro da 
guerra, t~ssumindo uma posição politica de alta. 
importancia, se acha em desaccôrdo com a opinião 
que faz parte do programm:i do gabinete. . . · 

O S!\. PARA..·uauA ('ministro da guerra): -
Apoiado. · 

O Sn. AFFoNSo PENNA. :- • • • entretanto o nohre 
í)residen.te do conselho fez UID.tl distincção que ~o 
:parece ~ceitavel, que. o ministro da guerra guarda 
as opiniões que tem, aceitando as do gabinete. 

O Sn. MOREIRA. DE B.~Rnos (ministro àe estran-. . = . . . -

O Sn. P.A.lUJ.'i'AG"GÁ (minist1·o da guena):- Não 
podia dize!' isto~ estou de accôrdo com o gabinete. 

O Sn. oNso ENNA_:- areceu-me que o 
nobre presidente do conselho disse que o actu~] 
Sr. ministro àa guerra, qmesqu:er que fossem as 
suas opiniões particulares (não apoiados), aceitavá 
os precedeu tes firmados. . . 

(Ha dive1·sos apcwtes.) 

o Sr. Manoel Pedro :-Sr. presidente~ 
não volto á tribuna para prolongar esta discussão; 
mas o discurso do nobre deputado por S. Paulo 
punha-me como que na obrigação de dar uma 
explicação, quando S. Ex. disse q_u~ eu estav~ 
isolado dos meus collegas da oppos1çao, quanto a 
opinião _da .. intervenção do senado nos trabalhos 
da const1tumte. · . 

Eu podia dispensar-me de dar essa explicação, 
porque sem duvida o nobre deputado labora em 
um engano. 
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Não me lembi·a de que nas palavras que tenho 
proferido me tivesse occupado dessa questão. 

Fallei apen.as da reforma constitucional em ge
ral, dizendo que a não considerava liberal, e apon
tando·a como uma das razões, talvez a principal, 
que nos afastava do ministerio (Apartes). 

J. os sempre com a emos o proJeC o e re orma 
eleitprul do ministerio ; e o fizemos em nome dos 
pri~cipios liberaes. Em nossa opin!ão essa reforma é 

• • ' ':t. 

' " serva dor, sendo constitucional, não a podia aceitar, 
um partido liberal não podia inicial-a sem uma 
abdicação inaudita ; é uma reforma que tem por 
ilm nada menos que tornar o Brazil hoje menos 
liber~1l do que era quando foi promulgada a con
stituição que elle possue. 

Foi simplesmente debaixo deste ponto de vista 
que eu fallei na reforma eleitonl ; não desci á 
questtío da interve_nç~o do senado~ da Corôa nos 

• v ~ ::, • 
de uma hermeneutica estreita e casuística; as ques
tões politic:~s devem ser trata das por outra fórma. 

Ha differença entre o homem político que in
terpreta o pacto fundamental do seu paiz e o ma
gistrado que applica a disposição de uma lei. O 
magistrado, si não descopre o sentido desse texto 
vê·se obrigado a applicar a lei-mesmo sem po
der explicar o seu pensamento ; mas o homem 
po!itic!?, quando interpreta a C?nstit:Uição do seu 

syst~ma politico -que essa constituição firmo'u, e as 
condições sociaes em que elle se :1cha : os prece-

:;-i (1" • ~s· 

se transformam constantemente. 
(Ha diversos a]Jartes.) 

Eu ja disse que não quero abrir um debate que 
seria intempestivo, mas si elle vier c eu puder obter 
a palavra, hei de apresentar francamente os meus 
argumentos. 

Não vejo no texto da lei nenhunia disposição que 
tire ao senado o direito de intervir na confeccão 
da refórma. (Não apoiados e apoiados.) .. • 

O que vejo na constituição é que a representa
ção nacional compõe-se dos dous ramos do parla
mento e da Corôa. 

Ora, si para a confecção de uma lei ordinaria 
nós precisamos da intervenção destes tres pode
res, camara dos deputados, senado e Corôa, como 

u i ar a rCllresen açao nacwna , 
quando se trata de tocar no pacto fundamental, 
que não é bandeira de nenhum dos partidos ~ 

(Ha dive1·sos apa1·tes.) 

Isto é irrespondivel ; e entretanto é apenas um 
dos argumentos que sustentam a minha opinião. 
(Cruz~m-~e diversos apartes.) 
Compondo-se a representação. nacional, base do 

nosso systema, destes tres poderes, para que o se
nado não interviesse, seria preciso que ::t consti
tuição lhe tirasse expressamente a intervenção : 

a presumpç5o que resulta da nossa constituição é 
a favor da intervenção do senado, e não cGntra. 

(Ha diversos apartes.) 

No ponto de vista historico, qUê, sem ser abso
luto, tem entretanto seu valor, nós vemos que não 
1a um prece ente e mtLIVO ; o sem1 o sa vou a 

sua intervenção no parecer da commissão que no
meou para cmittir o seu juizo a respeito das rc-

~ . .. .. . . 
(H a dive1·sos apartes.) 

Não tratou de saber si a reforma tinha siuo 
feita legal ou illegalmente;mas,em vista das circum
stancias politicas do paiz e comprehendendo o 
senado quanto seria fatal, quando o p:liz se achava 
ainda agitado· pelo tremor que resultava do movi
mento revolucionario de 18::1:1., o senado entendeu 
que devia aceitar as reformas feitas pela camara 
constituinte e o ni ·- . s · I n 
as reformas por ella votadas seriam addicionadas 
::o pacto fundamental e seriam considerad<Js como 
fazendo p~r!e dclle. Isso, portanto, ficou no se nado 

·c a opinião da intet·venção do senado reuniu a seu 
favor um grande numero de votos. 
. Portanto, sem querer, como disse, tratar desta 
questão, cujã discussão é até deslocada nesta occa
süio, chamado á tribuna sómentc pela obrigaç5o 
que tinha de não deixar sem replica as palavras do 
nobre deputado por S. Paulo; quero que fique de
terminado que não se trata de uma doutrina defi
nitivamente assentada, como parece a S. Ex.: da 
lettra da nossa ·constitui ão não resulta a não in-
tervenças o sena o e no ponto de vista os pre
cedentes é ainda uma (1uestão Htigiosa. 

Quanto a minha divergenc!a_sobr~ es~a questão 
o o ' isso possa merecer estranheza. A opposição tem 

pontos principaes em que está inteiramenle de 
accôrdo. Combatemos a reformá eleitoral inteira
mente de accurdo e bastava que estivessemos de 
accôrdo só sobre esse ponto, que é o prog-ramma 
do governo, para que formassemos nesta camara 
um grupo poli ti co solidariG. 

Mas a opposiçiío não é uma igreja presa pelos 
laços de uma orthodoxia intransigente e sujeita á 
heresia quando se affasta de dogmas consagrados ; 
a opposioão, aqui como a opposição em todos os 
parlamentos, póde ter divergencias individuaes, 
sem quebrar o laço commum que a une. Esta é 
possível que venha a ser uma. 

0 SR. FREITAS COUTINHO dá Uill aparte. 

putado que me dá este aparte : quem sabe si 
quando esta questãQ fUr trazida a este recinto e a 
opposição tiver de pronunciar-se, não poderá ella 
achar uma solncão conciliatoria, que destrua esta 
divergencia "! Por ora, quando lia apenas a possi
bilidade de ter essa questão actualidade política, ha 
opiniões individuaes, mns não ha opinião cone
ctiva. 

E' o que eu tinha a dizer. 
O Sr. Tavares Delf'or~:;-Quando, Sr. 

presidente, aqui fallei hoje, depois da apresentação 
do ministerio, dando conta da nomeação do illustre 
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Sr. senador Paranaguá para o cargo de ministro 
da guerra, dirigi ao novamente nomeado algumas 
perguntas, as quaes por não se acharS. Ex. então 
presente foram respondidas pelo nobre Sr. presi
dente do conselho, a quem agradeço a cortezia. 

Visto achar-se agora aqui o nobre Sr. conse-
mro aranagua, repetm o as perguntas que 

fiz, espero que S. Ex:. se dignará a ellas res
ponder. 

o Sr. ~aranaguá (ministm da guJra) 
(q,ttcnção) :-Sr. presidente, apresso-me em sa
tisfazer ao appello do honrado membro, em poucas 
palavras. Sómente por deferencia a S. Ex. venho 
faze_r uma declaração. que a minha entrada para o 
gabmete tornava dis ensavel A oiados . 

en o _sempre apoiado e gabinete (apoiados), 
sem restrrcção alguma (apoiados), como amigo dedi
cado (apoiados), eu, entrando para o ministerio, 

i"' • ,f.. -

' ~ 
enunciar a" sua Õpinião a respeito da grande ques- manifestamente favoravel. (Apoiados; muito bem.) 
tão, que forma o objectivo do programma minis- A minha lealdade, as minhas convicções, os meus 
teria!~ por isso mesmo que nem siquer o parecer principEos não admittiam outra norma de proceder 
a tal respeito ainda foi apresentado. (Apoiados~· muito bem.) . · 

Repito as perguntas, por mim já feitas, não por- O S m B 
(rue ponha em duvi_da a sinceridade das declarações _,uvi·dan,: L\.VARE:s ELFOrtT:-Eu não puz isso em s d Ih d u apenas desejo explicações partidas de _ ddi~ nobre e r. pdrees1 ente do conse o,_ qu

1 
an o se v. Ex. 

~nou r spon r· me; mas porque m eressa ao 
pmz que as explicaçõqs sejam dadas pelo proprio O Sn. PAiUNAGU..\ 
Sr. senador P:mw.a rrua. facto da minha ent a 

Desejo pois, saber, si na opinião do noyo minjs- côrd_o com os meus honrados collegas do gt~binete 
tro da guerr~t :.t reforrn~ a que alludo e, ou nuo, (11'Imto bem). · 
constitucional. ~" · ' ' 

Pergunto ainda, si, dado o caso de uma consti- pruclencia (Apoiados). Qualquer qu., fosse a 
tuinte, é s. Ex:. de opiniiio que clcvu na reforma minha opinião a este respeito, eu não poilc.ria ter 

· constitucional intervir 0 senado e haver a tal a presumpção de colloe&l·a acima do juizo do paiz 
respeito a s::mcção imperial, questão esta tamhem (apoiados), emittido por esta e pela outra casa do 
opinativa, visto como muitos aceitam essa inter- Parlamento. (~1poiados; m·uito bem.) 
vençãc c suncção. . Si se trat~1ss1e d_c. fi:x;ar, p~r m

1
e_io de _umd a c to de 

mterpretaçao eg·1s1atrvn, a mte l!gencw o art. li7 
O Sn. Fn.\.Nco DE S,\ :-Dos liberaes muito poucos. d[t constituição politica do Impcrio, isto é, si se· 

tratasse dn reforma deste artigo, entrro, exercendo 
a liberdade que me cumpriu, póde ser c ue eu to-

O Sn. Jos.f: liLL'UA:\:.'iO :-.Bem poueos. 

masse ou ra pos1çao ; mas, no esta o acttwl das 
O Sa. 'i' .A. YAP.ES BELFOUT:- Não vou com os c ousas, nu o terei um procedimento ou c possa de 

pre~cd.cnte~, e sim com os prineipiO"s: llei de qualquer fórm~: dcsautor:.u· o precedente de :1.834. 

O argumento da falta de nHmtlatl especial para 
o senado 6 irrisorio, porque o senado c a Corou 
têm poderes illimitados c amplos. 

O mandato especial G só p:tra f!llnndo ha apenas 
poderes ordinarios, que se rcnonnn periodicamen
te ; quando porém o m::mdato não é imper:liiYo, é 
dado vitaliciamente e é irrevog-avcl e por estas 
doas condições portanto amplo e il!imitado, como 
acontece na monarcllia c no senado, não lla pre
cisão para este de poder~:s especü:.cs para a revisão 
de artigos constitucionaes. 

(Cruzam-se di{ferentes apai"tes). 
Agora) minha ultima pergunta. 
Como é sabido, o projecto de lei, aqui votado, 

autorizando a reforma constitucional d 
trata. foi eífeçtiYamcnte apresentado pela camara, 
porque é de sua iniciativa ; mas o governo decla
rou que eile encerrava todo o seu pensamento, 
emfim que o acceHava e queria tal como se achava 
redigido. 

Pergunto : o novo Sr. ministro da guerra 
aceita esse projecto, tal qual fôra aq)J.i v.otado e re
meltido para o senado, estabelecendo uma consti-
tuinte constituida? · 

Desde já agradeço oo nobre Sr. senador Parana
guá a consideração em que tomar ns minhas per
guntas. 

A. M:.-TO::U:O V. 

O Sn. TnEODO!'~To SouTo : - Seria renegar a 
conquista mais brilhante do partido liLeral. 

O SR. P.tnANAGr.\ (1ninistro da auerra): - :\"ão 
o posso fuzer. 

Si nos occnJ?~tssemos da nc{:cssidadc de uma 
·medida lcgislntrva quo! quer, com refercncia :.í in
terpretação constitucional a que all!ldi, lerio mos 
ensejo de mctlitar e resolver o que melhor con
viesse. 

Por oru não julgo que o nobre deputado exija
de mim declarações mais explicitas do que esta, a 
qual, . parece-me, lhe satisfará completamente 
(Apoiados). · 

O Sn. TAVARES BELFORT:- Estou satisfeito. 

do-me nesta camara, de que conservo tão gratas 
recordações, folgo de acrescentar que ser~me-ha 
sempre muito lisongeiro o apoio com que me hon
rarem os nobres deputados, no desempenho de 
um cargo tão penoso, como o que . acaba de me 
ser conferido pela confiança da Corôa. 

O Sn. VIRIATO llE :MEDEIROS :-Tem-no o mais 
completo· (.Apoiados). 

o Sn. P_.ut.o\.\~AGUÁ. (n~iJ~istro da guerra) ::-E' real
mente penoso para mim este ~argo n11s actuaes 
circumstancias; tanto ~ais _quanto venho occupar 
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a cadeira do cidadão benemerito que deixou uiti
m~·mente no coracão enlutado da patria saudades 
immorredouras. (.~Iuitos apoiados ; muito benL) 
E~tou persuadido de que, por mais que faça, nunca 
pod~rei acompanhar, sequer de longe, uquelle 
grr.ude vulto que excitavu. a admiração de todos 
os razr erros. 

O SR. BuAnQUE DE l\lACEDO :-E' um digno sue
cessar (.Apoiados ) . 

O SR. PAnA~.\GU.\ ( ministm da guetra ) :-Mas 
empenharei todos os meus esfor9os para ql!_e eu 
não desmereça pelo meu procedlmento, e nao me 
transvie da senda tão brilhalitemente traçada pelo 
giorioso e Ieg-endario Osorio ( :Dluito ben~ ). 

Para isso muito concorrerá, estou certo, o 
upoio que se: dignarem prestnr-me os nobres depu
tados. cujas advertencias, sempre· que julgarem 
que nie ac"no em CiTO, estimarei me sejam feitas 
ccn-:. fran ueza. Animado das idéas do bem do 
nosso paiz, serei doei! em atten e!' a taes a ver
teneias, ainda quando ellas partam da illustre 
opposição. 

• J ' ( 

posição, fa\O o sacrificio que o paiz exigiu de 
mim; ninguem dirá que houve calculo de qunl

uer es ecie no meu rocedimento nwne1·osos 
apoiados) . .. 

U:t~L-\. voz : - Ninguem lhe fn essa .injus
tiça. 

0 SR. PARAi'iAGU . .\. (ministro da gueJ'ta): - .... 
mas sim a convic~;ão de que o homem politico não 
só pertence a si {apoiados), porém ú sua patria e 
á causa do seu partido. (11Iuitos apoiados; muito 
bem.) 
~esta conformida~e n~o ha ~acri~cio que deva 

Si a nobre opposição mantem o principio car
deal da maioria, póde, quando lhe for possível, ser 
governo, e eu guardarei u minha actual pesição. 

Sempre que se tratar de principies conhecida· 
mente Jiberaes, de ic!éas adiantadas, e de cuja 
realizacão dependa a felicidade do paiz, eu con-

~ . 

Não me confundam, porém, nas multidões : 
assuma cada um a sua responsabilidade. Tomo 
lealmente u que me pertence. Contento-me com 
a minha obscura posição. 

Não vim á tribunu censurar individualmente o 
illustre e nobre cavalheiro que ucaba ele aceitar a 
pasta.da guerra. Sabe S. Ex. que pessoalmente 
lhe tributo a maior consideração e a mais sincera 
estima. 

.. O ~R. SALDANHA MARil\'HO:- Já servim<:>s juntos' 
• rr , 

O SR. SALDÀ.l-.ru .. 1\'IARINHO :- .•• e parece que 
servimos a contento reciproco. , 

O SR. P.A.RA.NAGUJ.. (ministro da {]~terra) :-Per-
feitamente. · · 

0 SR. SALDANHA MARINHO : - Já se Vê portanto 
que não vim á tribuna censurar o nobre ministro 
pela sua simples entrada para o ministerio, 
mas sim col?memorar o facto da rec9mposição 

:ponder ao appello que me fez a honra de dirigir vez mais firmar os principies republicanos que 
o nobre presidente do conselho, com quem tç_nho professo. 

· m larrro Jeriodo de tem o a;; mais Já vê ortanto a m o c 
intimas e e:::treitus relações de amiz<tde, e a quem blicano que agora tem a palavra não é dirigido 
-voto o mais profundo respeito e consideração, e por quaesquer suggestões e que sem compromissos 
em cujo caracter e em cuja lealdade o paiz e o nem com a nobre maioria, nem com a nobre mi
:partido liberal inteiramente descançam. (llluitos noria tem a sua responsabilidade unica: caminha 
apoiados; muito bem; rnuito bem.) e caminha seguro porque vai com a consciencia 

(muito bem/), e entende que só assim desempenha 
()Sr. Saldanha 1\larinho :-Sr. pre-. satisfactoriamente o mandato com que foi honrado 

sidente, si todos os que nos observam fossem (Muito bem!). 
logicos, seria desnecessario vir eu de novo á tri- Esta é a minha posição; ninguem se engane com 
lJuna. · ella (Muito bem). 

Meu procedimento, meu pensamento, meu fim Pedi u palavra principalmente para saudar dest:t 
são conhecido:;: não procurei ainda illudi!' al- tribuna, e em nome do paiz, o nobre Visconde,de 
guem · Pelotas pelo acto digno que praticou não aceitando 

O que temos ouvido, porem, neste debate me 0 ministerio, de que elle não podia fazer parte 
obriga a vir mais uma vez, e com toda a franqueza por suas idéas, e nas circumstancias actuaes do 
e lealdade, accentuar bem a minha posicão nesta paiz. 
casa. Ninguem se engane. • -- Sabe o ministerio, subem todos os Srs. ministros 

.:: ã e. que eu nao en o aruma versao nem o menor 
ôlcompanhar a nobre maioria. resentimento de nenhum delles (Apoiados). 

Sabe a camara qile tambem não tenho a honra C' ).;1. CANsANsÃo DE SINIMBÚ (presidente do con-
de fazer parte solidaria com a nobre minoria (Riso). selho):-Todos sabem. 
Ambasmaioriu e minoria se acham em profunda o SR. SALDANHA MAniNHO :-Não posso acõmpa
divergencia commigo,e no mais capital dos princi- nhar nem acompanharei os Srs~ ministros, porque 
:pios políticos. Republicano franco e sincero,vou 0 seu procedimento politico repugna aos meus 
meu caminho sem procurar amparar-me em res- principros, ss. EEx. têm um plano politico, com 
:pousabilidade alheia, e sem tambem responsabili- 0 qual não me posso conformar, minha dissidencia 
sar-me por factos alheios.· · é só de princípios. . · 

Não me entretenho em comesinhas disputas da Não conheço, e detesto a opposição pessoal. 
política qu~ njo improductiva_agitar-se. (Apoiados; muito bem.) 
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Tenho respeitado a todos os caracteres, e tenho 
a fortuna de ser tamMm respeitado. 

O SR. CANSANSÃO DE SINumú (preside1He do con-
selho) :-Como merece (Apoiados). · 

O SR. SALD.lliHA ~fAJUNHO :-Não quero pro
lon ar mais o debate e vou co cl i 
seguido o tim a que me propunha, que era dnr os 
parabens aó nobre Visconde de Pelotas pelo seu 
nobillissimo procedimento. 

DE ÁRA.UJO : - E V. Ex. tem um 

0 SR. G.U.DINO DAS NEVES : - Quando vim para 
esta casa tinha intenção de apoiar o gabinete, mas 
não preciso recordar á camara as circnmstancias 
que me levaram a manifestar-me desde logo em 
opposição ; a política do gabinete não era mais a 
que elle tinha defendido durante os dez annos 
de proscripção. 

O SR. JERONYl\!0 SeDRÉ:- Nesse tempo V. Ex., 
como eu, só fazia opposição ao nobre ex-ministro 
da fazenda. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES :- V. Ex. está per· 
feitamente enganado e a prova é que, quando en
trou para o gabinete o actual ministro da fazenh, 
o Sr. Martim Francisco declarou que não hav:ia 
mais opposição, eu protestei, dizendo que me con-
• . camara~ pots, e 
testemunha de que tenho occupado sempre a mes
ma posição nesta casa, e que nup.ca ªz opposição 
pessoal, porque as nossas questoes sao de princi
pias, e eu colloco os principios acima de todas as 
considerações (Apoiados). 

O SR. JERONYMo SonnÉ:-0 nosso começo de po
posição era sómente contra as doutrinas do nobre 
ex-ministro da fazenda. 
. O SR. CARLos .AFFoNso:-~Ias V. E:s:. votou a 

moção de confiança. 

O SR. JERONYMO Sonn:fu:-Votei porque envelviá 
todo o ministerio e o nobre ministro da fazenda 
tanto sabia isso que a.redigiu daquelle modo. 

0 SR. GALDINO DAS NEVES:-Mas o ministerio que 
subira com tanta força, como talvez nenhum 
outro, porque subiu sobre as ruínas do artir o 

or, em CUJ9 dominio os seus proprios 
correligionarios e dos mais distinctos como o Sr. 
Perdigão Malheiros di~iam qu~ ~ co.rrupgã9 b · 

. , 
pouco tempo não só_ tinha alienado dr~ si as svm· 
pathias dos conservadores, como tambt<m 'dos 
proprios liberaes. 

O SR. IGXACIO 1\L-I.RTrNs:-Dos conservndores não 
alienou porque nunea as teve. 

a política do gabinete continúa a mesma. 
l\fas eu pergunto, que política é essa ? 
Niio passa de uma oiitie de em·) · · 

an eua o mmisterio não é a bandeira liberal. 
Póde ser que os nobres ministros estejam · ne~sa 
convicçiio; mas SS. Ex. foram enganados, a ban· 
deira foi· trocada em São Christoviio. Esta eu a 
conheço; já a vi nas mãos do Sr. Visconde do: Rio 
Branco, quando realizou a lei de 28 de Setembro, 
pela qual recebe tantas honras,quDndo ellas cabiam. 
de direito áquelle que tanta faltn, e cuja lacuna :no 
senado é impreenchivel, o conselheiro Zacarias 
(Apoiados). 

. · · - ; - . · .. , que e sempre 
delicado,não. podendo jus ti car a sua incohe:rencia, 
dirigiu palavras offensivas ao Sr. Pinto :Moreira, 
de saudosa memo · · · · · 
receres de S. Ex. no conselho de Estado e seus 
discursos no parlamento, onde sempre tinha sus-
tentado o contràrio. · 

Depois vi essa mesma bandeira nas mãos do Sr. 
Barão de Cotegipe, quando realizou a lei do terço, 
contra' suas recentes opiniües ; quebrando sua se
gunda espingarda e rasgando as pagin::~s do sau 
alkorão. · : . 

O SR. CANSA .. >-;SÃo DE Snnli-IBÚ (presidente do con
selho) :-V. Ex. faz grande injuria aos homens 
políticos do seu paiz. . 

O SR. GALDINO DAS NEVBS :..:..A c amara que· ma 
está applaudinâo julgará do aparte de V.Ex.V. E:s:., 
com esta defesa vai prevenindo o golpe; mas ciio 
quero offendel-o com isto; o que digo é que essa 
bandeira assou ara a • • -

O Sn. CAN'SANsÃo DE SrNill-lBÚ (presidente áo con· 
sellw) : -Esta bandeira é a que cu defendi no 
senado durante dez annos; 

O Sn. GALDINO DAS NEVES : -V. Ex.. está muitõ 
enga:nado. Si tivesse assistido á discussão que 
houve nesta casa sobre a .reforma constituciom.!, 
saberia que eu li aqui as opiniões de V. Ex. no 
senado e de muitos membros distinctos daquella 
corporação, como os Srs.. Nabuco, Oetaviano, 
Pompeu, z.aearias e Saraiva, e igualmt~nte a do 
Sr. Tavares Bastos, e demonstrei que todos elles 
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entendiam que a reforma eleitoral se podia fazer 
independentemente de constituinte. Esta era tam
bem a opinião do club da reforma, do qual era 
V. Ex. o presider.te. Isto foi o que sustentamos 
durante os dez annos de opposição. O governo 
orém aceitou a outra bandeira e a(l'ora acha-c::e 

em um sipoal !'em saber como ha de sahir-se desse 
negocio. 

Eu ·vou terminar referindo-me á intervenção 
o se na o na cons 1 urnte. m no re eputa o a 

opposição manifestou hoje a este respeito uma 
opinião individuo], como qualquer póde ter. O 
nobre ministro da guerra tnmbem tinha a sua 
particular. Até o nobre presidente do conselho 
nos disse que tinha uma convicção particular sobre 
a reforma e outra opinião como mini:;tro (Não 
ap'Jiculos). S. Ex. disse que, si fura senador, na 
occasião teria votado com os i(:, qne crucriam a 
c~mparticip_a1Jà9 d~ senado nas refor~as con~titu-

~ ' < 
mas trosto de ler de vez em quando a constituição, 
e por ella vejo que o senado não póde ter a mini
ma · te· nr.ão na constituinte. or e os 'a o 
poderes da c~rta magna gyram cada um dentro da 
sua orbita, mas a nação, que 1é soberana~ delegan
do-os, reservou para si todos os outros poderes, 
como o da revisão e reforma de qualquer artigo 
da propria constituição. 

Para isso exige-se procurt~cão ad hoc ou ruan
d~to especial. E a quem se da esse mandato? A 
deputados especiaes que vêm como como C(msti
tuintes. Está na lettra mesmo da carta consti
tucional. 

A procuração nova deroga ~ velha. Como ha 
de, portanto, o senndo, com uma procuração já ve
lha tomar arte em um ne(l'o io ara o c al ha • • 
curação nova c especial? 

0 Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia !3: 

1. .. parte (até âs 2 lwras:ou antes). 

Continuação da disc~ssão do requerimento do 

gencia. 
Continuação da 2. a discussão sobre secularisação 

dos cemiterios. 
2.n discussão ·do projecto sobre o valle do 

Xingl'i. · 
3. 0 dita do de n. lH sobre posturas da Illma. 

camara municipal da Côrte. · .. · 
1.• dita do projecto que conced.eo licença ao 

ao desembargador Antonio Fmncisco de Sallcs. 
2.• dita do projecto n. 8 sobre estabelecimentos 

fabris. 

2. a pa1·to (ás 2 horas ozt ante$). 

ns. 195 A e 208 A 6s propostas fi.-;;:and~ as forças 
de terra e mar par~ os exerci cios de 1880....;. :1.881. 

2.• discussão do orçamento geral do Imperlo. 

Levanta-se a se~são ás 4: horus da tarde. 

Acta uo dia 1~ d 

PUESIDENCL\. DO SR. LUIZ F.ELIPPE, 2. 0 \ICE·PUESIDENTE. 

A's H horas da manhã, feita a chamada, acham-se 
Póde ser que eu esteja em erro, mas esta é 

minha opinião. 
Hespeitando a do deputndo da opposiçtío que 

])ema diversamente, peço-lhe licença para delle 
dinrgi~. 

a presentes os Srs. Luiz Fclippc, Alves de Araujo, 
Iliurtim Frnncisco, Hodrigucs Junior, João Brigido, 
Lafayette, Viria to t.le :1lledeiros, Ildefonso de Araujo, 
Almeida Ba.rbozu, Canilido de Oliveira, CorrGa 
Habello, Bulcão, Buarquc de ~!acedo, José Basson, 
Ribeiro de ~renezes, Barão dJ Estancia, Saldanha 
Marinho, Azambuja l\ícircllcs, lYiarianno da Silva, 
Diana. :Meira de Vasconcellos, liygino Silva, 1\Ia
r.~oel ·carles, Souza Carvalho, Frederico !lego, 
Affonso Pcnna, Gavião Peixoto, Theophilo Ottoni, 
Bezerra. Cavalonnti, Costa Rilieir.;, Tavares Bel
fort, Almeida Couto, Jeronymo Sodré o Barão 
Homem de Mello. 

A minha convicção é a dos republicanos e d.:ls 
nrdadciros amigos da escola democratica. E mais 
necessaria é nestes tempos em que o poder pessoal 
vai sorrateiramente invadindo os outros poderes. 

Quando ,porém,não bastassem as razões que acabo 
de dar, ha ainda o precedente. Pois nós havemos 
de querer renegar esse passudo brilhante dos 
nossos maiores? Henunciaremos a essa glorios:l be
ranç·a ? Faremos o papel de filhos que, herdando 

· e seus pms gran e or una, ainxam-se usurpar 
por seus tutores, e depois vão aceitando ás miga
lhas por esmolla aquillo que lhes pertencia, e a· 
sens descendentes legam a miseria. 

Kão, Sr. presidente, não po_deinos abrir mão de 
direitos que foram adquiridos com tanta diffi.culda
de por nossos p_ais. 

Compareceram depois da chamada os Srs. 
Danin, Souza. Andrade, Freitas, Sinval, Flores, 

r • .l. • • 

. ' ' . , 
Francisco Sodré; Lourenço de Albuquerque, An-
tonio dê Siqueira, 1\Ionte, Andrade Pinto,- Espin
dola, !\íalheiros, Macedo e Freitas Coutinho. 

Faltaram com participação os Srs. Aragão e 
~Iello, Arnerico, Camargo, Cesario Alvim, Beltrão, 
Barão de Villa Bella, Esperidião, Frederico de Al
meida, Fabio Heis, Ferreira de Moura, Franco de 

. Concluindo, tenho a dizer ao meu nobre e an- . Almeida, Fernando Osorio, Florencio de Abreu, 
t1go. amigo, o Sr. miRistro da guerra, que sinto l!ello e Alvim~ ~lareira de Barros, Pompeu, Prisco 
mmto negar-lhe o meu apoio; mas elle que se Paraíso, Pedro Luiz, Souto, Silveira Martins, Si
console, P_?rque .outrotanto tenho feito aos sens··~·-gi~mundo, Silveira de Souza e Visconde de Pra
companherros (Rzso). dos ;:e sem ella os Srs. Augusto França, Aure-
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liano Magalhães, Antonio Carlos, Belfort Diiarte, 
B~!ptista Pereira, Bezerra de .Menezes, Carlos 
Affonso, Costa Azevedo, Carrão, Couto I\lagalhães, 
Epaminondas dê Mello, Franklin Doria, França 
Carvalho, Felicio .. dos Santos, Galdino, Horta de 
Araujo, Ignacio Martins, Joaqui Serra, Joa uim 

ves, oaqmm avares, oaqmm uco, ose 
Marianno, José Caetano, Leoncio de Carvalho, Li
berato Barrozo, Lima Duarte, 1\foreira Brandão, 

• I • I 

' '' · Manoel de 1\frigalhães, Manoel Pedro, Olegario, 
Prado Pimentel, Ruy Barboza, Rodolpho Dantas, 
Sergio de Castro, Souza Lima, Seraphieo, Soares 
Brandão, Theodoreto Souto, Theodomiro, Zama e 
Abreu e Silva. 

Ao :1./2 <lia o Sr. presidente declara não haver 
sessão por falta de numero. 

' O Sn .. 2. 0 SECRETARio, servindo de 1.0
, dá conta 

EXPEDIENTE. 

Do ministro do imperio, de :1.0 de Outubro cor
rente, remettendo para ser resolvida a lei da as
sembléu legislativa da :provincia do Pará que orçou 
a receita das camaras municipaes, e cuja publi
cação o presidente suspendeu por motivos de in
constitncionalidade.-A' cGmmissão e e ~ 
provmcíaes. 

Do secretario do senado, de :1.1 
artici ando 

sancção imperial a resolução que autoriza o go
verno ·a mandar admittir Antonio .M~orcira da 
Costa Rod!•igues a exumo do.s matcrias do :1..0 anno 
da faculdade de medicina do Rio de Janciro.
Inteiradu. 

Do mesmo e igual data participmdo que o se-
. nado adaptou c T"ai dirigir á sanc~ão impcrinl a 

resolução que autoriza o governo a mandar admit
tir Pedro Velloso Rebello Junior, :~lmnno paiso.no 
da escola de marinhn, a faz.er exame das materias 
da V cadeira do 2. o anno para poder matricular
se no 3.0 da referida escola.-Inteirada. 

Do presidênte da província de Sergipe, de :1.6 de 
Setembro, remettendo um requerim.ento em que o 
tenente hon.orario do exercito 1tlanoel José do San
tos pede que seja submettido á 3.a discussão o 
rojec o que man a a sua entrada :para o quadro 

do exercito.-A' commissão de policia. ,c. 

Requerimento da associação de caridade da 
villa do Rosario do Catette, na província de Ser
gipe, p~dindo dispensa da lei para possuir bens 
de raiz até ~0:000$.-A' commissão de fazenda. 

O SR. PnESIDEl\"'l'E dá :para a ordem do dia :1.~ ao 
mesma designada para o dia :1.3 tanto na :t. a como 
na 2. n parte. 

•' -
A.cm do dia 1~ de Outubro de 18')'9. 

. PRESIDENCIA. DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

se presentes os Srs. Visconde de Prados, Alves 
de Araujo, 1\fartim Francisco, Olegario, Viriato de 
:Medeiros, Rodrigues Junior, José Caetano Candido 

iv i a, e ouso e rau.1o, !!!eira de Vas-
concell~s, Bulcão, Franklin D'ria, Gavião Peixoto, 
Barão da Estancia, Manoel . de Mag.alhães, Ignacio 
:Martins, Flôres, .Andrade Pinte, . Barão Homem de 
1\Iello, Jeronymo Sodré, Ferreira de 1\Ioura, Almei
da Barboza, Freitas, Sinval; 1\farian:ao da Silva, 
Espindola, Souza Andrade, Joaquim Serra, Danin, 
Ribeiro· de Menezes, Lafayette, Rodolpho Dantas, .. 
França Carvalho, Manoel Carlos, Affenso Penna, 
Tavares Belfort e Barros Pimentel. · 

ompareceram epois da chamada os Srs. Costa 
Azevedo; 1\'Iello e A!vím, Loarenço de Albuquer
czye, Saldan~a Marinho, Azamb'Çlja Meireiies, Gal-

M'onte, :Malheiros, Souza Carvall1o, Macedo, Bezerra 
Cavalcanti, Soures Brandão, Ba:ptista Pereira, Fi-
delis Botelho Almeida Couto ,. " ·· 
Antonio de Siqueira, Freitas Coutinho e Joaquim 
Tavares. . 

Faltaram com participação os Srs. Aragão e Mello 
Americo, Beltrão, Barão de Villa Bella, Cesario 
Alvim, Camargo, Esperidião, Frederico de Almeida, 
Fabio Reis, Franco dE:-.Almeida, Francisco Sodré, 
Fernando Osorío, Florencio de Abreu, Luiz Fe
lippe, :Moreira de Barros, Prisco Paraizo, Pedra 
Ll.lfz, Souto, Silveiro !tlartins, Segismundo e Sil-

Ao :l.r2 dia o Sr. presidente declara não.haver 
sessão por falta de numero. 

. O SR. 2. o Sli:CRE'TllUO, servindo de :1..0
, dá conta 

do seguinte 

Officio de ministro do imperio, de:i3 do corrente 
remettendo copia do decrete pelo qual Houve por 
bem sua I\Iagestede o Imperador prorogar nova
mente a presente sessão da assembléa geral legis
lativa até o dia 22 do corrente.-Inteirada. 

Do presidente da .mesa do collegio eleitoral da 
cidade da }leia Ponte, em Goyaz, remettendo 
cópia da acta da eleição que alli se ~rocedeu, pelo 
fallecimento do deputado Dr. Antomo Augusto de 
Bulhões.-.A.' commissão de poderes. 
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O SR. p.IfusmENTE dá a seguinte ordem do dia i5 
de Outubro: 

:1.. a parte (até ás 2 lwras. dJi, . tarde). 

Votação do parecer sobre a eleição de Itaborahy, 
provmc1a o o e ane1ro. 

Continuação da discussão do requerimento. do 
Sr. ~ezerra Cavalcanti, para o que obteve ur-
~ . 

Continuação da 2. a discussão sobre seculari
sacão dos cemiterios. 

2.a discussão do projecto sobre o valle do Xingú. 
. a. a dita do de n. Hi sobre posturas da lllma. 

eamara municipal da Côrte. 
:1..a dita do projecto que conceden.licença ao 

desembargador Antonio Francisco de S~lles. 
2~~ dita do projecto n. ·8 sobre estabelecimentos 

. 
:1..a dita do projecto n; 302 sobre matricula do 

estudante Carlos Vallon. . 

Discussão unica das emendas do Senado, sob os 
ns. 195 A e 208 A, ás prepostas fixando as forças 
de terra e mar para os exercícios de 1880-18~1. 

2.a discussão do orçamento geral do Imperro. 

PREêiDENCIA DO SR. YISCOI'\DE DE PR.:\DOS 

As H horas da manhã, feito a chamada acham-se 
presentes os Srs: Visconde de Prados. Alves de 
Araujo, João Brigido, Manoel Eustaquio, Manoel 
de Magalhães. José Caetano~ Horta de Araujo, José 
Basson, Sinval, Freitas, Candido de Oliveira, Mn
noel Carlos, Martim Francisco, :rtlacedo, Pompco, 
Barão da Estancia, Andrade Pinto, Danin, 'l'avareio 
Belfort, Ribeiro de Menezes, Mariano da Silv~, Ro
drigues Janior, :Manoel Pedro, Viria to de .i\ledeiros~ 
Galdino das Neves, Affonso Penna, Gavião Peixoto, 
Abreu e Silva, Souza Carvalho, IIC.~fonso de Araujo, 
Bulcão, Franklin Doria, Ignado ~a.rtins, Theodo
reto Souto, França Carvalho e Barros Pimentel. 

Compareceram depois da chamada os Srs: Lou
renço de Albuquerque, Olegario, Frederico ·Rego, 
Theophilo Ot~oni, Freitas Coutinho, Souza An.-

Bezerra Cavalcanti, Baptista Pereirn, Espindola~ 
1\foreira Brandão, Pedro Luiz. Almeida Couto, Costa 
Azevedo, Lafayette, Felicio dos Santos, Saldanh, 
Marinho, Ferreira de Moura, Franco de Sá, Joa-

... quim Serra e 1\lalheiros. 
· Faltaram com participação os Srs. : Almeida Bar
boza, Aragão e ~fello, Americo, Barão de Villa 
Bella, Cesario Alvim, Camargo, Esperidião, Fre
derico de Almeida~ Fabio Reis, Franco de Almeida, 
Francisco Sodré, Fernando Osorio, Florencio d.; 
Abreu, Luiz Felippe, llloreira de Barros, Prisco 
Paraíso, Soutp, Silveira Martins ... Sigismundo, Sil-

veira de Souza e Beltrão; e sem ella os Srs. : Au
gusto França, Azambuja Meirelles, Aurelian() Ma
galhães, Antonio de Siqueira~ ·Antonio C rios, 
Barão Homem de Mello, BuarqU:e de Maced·), Be
zerra de Uenezes, Carlos Affonso, Corrêa Ilabello, 
Costa · · " ~. · 
Epaminondas de Mello, Fidelis Botelho, Flores; 
Hygino Silva, Joaquim Breves, Joaquim Tavares, 
Joaquim Nabuco, José Marianno, Jeronymo Sodré, 

· v o, 1 era o arroso, 1ma 
Duarte, liartinho Campos, :l\Iello Franco, Marco
lino ~roura, Meira de Vasconcellos, Mello e Alvim, 
Prado Pimentel, Ruy. Barboza, Sergio de ca·stro, 
So.uza Lima, Seraphico, Soares Brandão, Theodo
mrro g Zàma. 

Ao meio dia o Sr. presidente declara não haver 
sessãopor falta de numero. 

O ~R. 2. o ~ECRETARIO servindo de i. o dá conta do 

EXPEDIENTE. 

Officio do ministerio do Imperio, de 14 do cor
rente, enviando para ser tomada em considera ão 

::; , a us nss1ma camara mumCipa sobre 
as quuntias que devem depositar, como fiança, e 
pagar pela licença as pessoas qu~ pretenderem . 
abrir escriptorio de comprar, vender e· alugar es- :
cravos.-A' cr.mmissão de camaras- municipaes. 

Do mesmo e de igúal data,participando qneremet
teu ao presidente da. província do Rio de Janeiro 
cópia do parecer da commissão de constituição e 
poderes, approvado pela eamara sCibre a validade 
da eleiçfío da freguezin de S. João Ba ·tis ta de Me-
r1 y, c o mumC!p!o e guass . - nteirada. 

~,I . 

O Sn. Pnt>SIDBNTE dá para ordem do dia 
corrente :.1 mesma desirnada a a · 
na primeira como na segnnda parte. 

~'-ela do dia 16 de Outubro de IS')'D. 

l'ltESIDE.,CIA DO SR. VISCO~"DE DE Plll.DOS. 

.A's H horas da manhã, feita a chamada, acham-se 
presentes os Srs. Visconde de Prados, Alves de · 
Araujo, Martim Francisco~ Manoel Carlos, Rodri
gues Junior, Danin, Viriato de Medeiros, Saldanha 
:Marinho, Sinval, Olegario, Andrade Pinto, Costa 
Azevedo, \Lourenço de Albuquerque,· Barão da 

• • ' • • ' o . - • i ~~ -
Jeronymo Sodré, Almeida Couto, José Caetano, 
l\lanoel Eustaquio, Espindola, Mariana da Silva, 
Azambuja i\Ieirelles, Bezerra Cavalcanti, Flores, 
Barros Pimentel, Franklim Doria, Macedo, Freitas, 
Gavião Peixotof' Baptista Pereira, :rtlanoel de 1\faga
lh::ies, Scraphioo, Costa Ribeiro, G:aldino e José 
Basson. . . · .· 

Compareceram depois da chamada os Srs. Ilde-
fonso de Araujo, Abreu e Silva, Souza.Carvalho, 
Leoncio de Carvalho,. Candido de Oliveira, Diana, 
Zama, Fidelis Botelhlil, Rodolpho Dantas, Monte, 
Pt~mpeu, Bulcão, Souza Andrade, João Erigido, 
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Moreira Br:mdtio, Joaquim Serra, Theodore!o 
Souto, Frederico Rego, :Manoel Pedro, Barao. 
Homem de Mello, Affonsl1l Penna, ~Ialheiros e Frei· 
tas Coutinho. 

O Sr. 2.0 SECRETARIO, servindo cleL 0
, dá conta 

do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: · 

· Do secretario do senado, de 1~ do corrente, 
participando que o senado adoptou e vai _dirigir 
a sancção imperial as resoluções ~ue autom:am o 
governo a conceder licença ao jUiz de direito da 
. comarca de Guimarães José Rnfino Pessoa de 1\Iello; 
a mandar admittir a exame de anatomia, para 
poder matricular-se no 3.0 anuo medico da facul· 
dade de medicina da Bahia, o estudante Hyerocilo 

• Eloy Pessoa. de Barros,· e a mandar admittir a . 
exame das materias da 2.3 cadeira do ~.o anuo da 
escola de marinha o estudante Carlos Eugenio 
Stelling .-Inteirado .. · · 

. R~querimento ,!le. Pédro .Augusto Tavares Juni9r, 
o 

o :1 o anno de direito, pagando préviamente as 
. taxas· de matricula e inscripção.-A' commissão 
da:in~trucção publica. 

O Sn., !'RESIDENTE d<\ a seguinte ordem do dia i7 
. de Outubro: 

A mesma doe dia i6 de Outubro·e mais, na :J.a 
larte, a :l" discussão do projecto n. 298 A, relativo 
a comarca 4e Oeiras. · · · · · 

Sessão em 17' de Outubro de IS,-9. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE PR.:\DOS •. 

SU.M:\IAPJO.- ExPEDIENTE. -Parecer.- Obser'l"ações o re· 
querimentos dos Srs. Leoncio de Carvalho e Tbeodoreto 
Souto.-Discurso do Sr. Leoncio de· Carv 

. , ropos a o governo. -Observações dos 
Srs. Bezerra Cayalcanti, Leoncio ···ae Carvalho, Felicio dos 
Santos e Presidente .-ORDEM Do DIA..- Discussão do roque· 
rimento adiado do Sr. Bezerra Cavalcanti .-Discurso do 
mesmo senh 

TheodoreLo Souto. 
Compareceram depois da chamada os Srs. Ma· 

cedo Freitas J s · · · · , 
Manoel de :Magalhães, Affonso Penna, Corrêa Ra
bello, Franklin Doria, Monte, Candido de Oliveira, 
Epaminondas de 1\lello, Bulcão, Malheiros, La
fayette, Fidelis Botelho, Rodolpho Dantas, Zama, 
Bezerra Cuvalcanti, Lourenço de Albuquerque, 
José Marianno, Serufico, Francisco Sodré, Costa Ri· 
beiro, Sinval, .Abreu e Silva, Leoncio de Carvalho, 
Goldino e Baptista Pereira. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Pedro J"uiz, Freitas Coutinho • I' 

e ort, Fre orico Hcgo, Saldanha ~larinho, Diana, 
:Manoel Pedro. Jcronymo Sodré, Sergio do Castro, 
Felicio dos ·santos.. Hygino Silva o Mnrcolino 
. . 

Faltaram com participação os Srs. Almeida Bar· 
boza, Aragão e M~llo, A!Derico, Beltrão, Bar~o._de 
Villa-Bella, Ces:mo Alvtm, Camargo, Espmdtao, 
Frederico de Almeida, Ferreira de Moura, Fabio 
Reis Franco de Almeida, Fernando Osorio, Flo
renéio de Abreu, Luiz Felippe, Prisc9 Pa.~aizo, 
Souto Silveira Martins, Segismundo, Stlveua de 
Souzâ eMello .AJvim; e sem ella os Srs. Azam
buja lieirelles, Aureliano Magalhães, Antonio de 
Siqueira Antonio Carlos, Buarque de Macedo, 
Belfort Duarte Bezerra de Menezes, Carrão, Cauto 
Macralhães . Franco de Sá, Horta de Araujo, Joa
qui'm Serrâ, Joaquim Breves, l"oaqu~m Tavares, Joa
quim Nabuco, Liberato Barroso, Lxma Duarte, Ma
rtinho Campos, Mello Franco, Prado Pimentel, Ruy 
Barboza, Soares Brandão e Theodomiro . 

.t o meio-dia ttbre-se a sessão, 
São !idas'e approvadas as actas antecedentes . 
0 SR. 2. 0 SECDET.ARIO ser~indo de :f.}> dá Conta 

do seguinte 

EXPEDIENTE. 

O.flicios : 
Do ministerio · do Imperio de i3 de . Outubro 

cGrrente transmitindo um offi.cio do jlresxdente do 
Amazon;s e a cópia que o acompanha do acto que 
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suspendeu a .execuçã? _da resolução. da assembléa 
provincial sobre a dmda de Antomo José Serada 
?tfartins, resolução mandada publicar como lei 
pela mesma assembléa.-A' commissão de fazenda. 

do Ceará, e até o caracter do povo cearense contra 
o qual se ha irrogado grave injuria na outra casa 
do parlamento, apezar de sua provada morali-
dade ..• (Apoiaclos). · 

·. Do secretario d~ ;enado de :1.6 do ~orr~nte, re-

dos ofliciaes da armada o favor concedido. pela lei 
de 22 de Junho de 1866.-A' commissão de ma-
rinha e guerra. . 

Do mesmo e igual data, participando que e se
nado adoptou e vai dirigir á sancção imperial as 
resoluções que autorizam o governo a mandar 
admitt1r a exame da materia que lhe falta pata 
poder matricular-se no 2° anno. da escola de ma
rinha o' estudante Alvaro Rodngues Chaves, e o 
pharmaceutico Sebastião Catão Ca!lado á matri
cula do 3° unno da faculdade de medicina do 
Rio de Janeiro.-Inteirada. 

O §r. Lennc~o de <Car~·a:&bo::-Em 
uma das ultimas sessões. requeri a esta anQ'usta 
camara urgencia para jÚsLificar, na primeira ses
são de~)ois duquella ~m que upr~sentei. o meu 

·o SR. PRESIDE~'TE :-Nos tres prin1eiros qu~rtos 
dt:\ hora? . -

0 SR. LEOXCIO DE CARVALHO:- Eu tinha reque-
rido urgencia por uma hora, reitero o meu pedido. 

Foi approvado o requerimento. 
O SR. P.RESIDEl\'TE:-Em ie:n:1po darei a palavra 

ao n9bre deputado. 

- O Sr. Th~od.oreto' §ou1Lo :-Peço a 
V. Ex., Sr. presrdente, que consulte á casa, si me 
concede na primeira sessão, urgencia para tratur 
de negocias da proYincia. do Ceará. Espero que 
esta augusta camara com sua costumada benevo
lencia não me recusará a urgencia pedida. 

Tem concedido igual favor á representantes de 
outrns provi::lcias, e sem duvida não e negará aos 
do Ceará, que se acham na obrigação rigorosa de 
defenderem nesta tribuna, não só a administracão 
da mesma provinciaJ emquanto injusta e violén-

'· tamente censurada, como o grande partido liberal 

O SR. PRESIDENTE .-V. Ex. pede urgencia? 
R. H.EODORETO úT;TO :- liD, sen or. 

O SR. PRESIDENTE :-Não póde motivar· a urgen-
cia O oradm· senta-se). . . 

E' approvada a urgencia. 
· O SR. PRESIDENTE:- Antes de dar a palavra ao 
nobre deputado por S. Paulo, tenho de submetter 
á votação uma materia que é por sua natureza ur
gente, um parecer sobre eleições do Rio de Janeiro. 

Posto a votos o parecer n. 10, de 1879, é appro
vacla a conclusão seguinte : 

O §r. lLeo:s.ei.o de ()arvaJJ.ho diz que 
na justificação do projecto que Yem apresentar 
tratará do assum!JtO sem a menor pai:x:üo parti
d::~rüt, collocando-se em terreno neutro em que se 
devem auxiliar os cidadãos de todos os partidos, e . . ' 

instrucoão public:t nüo tem patri::~, nem politica. 
O!Jserva que contra a expectativa geral, llrmada 

em netos antcriorl's, o governo até hoje niio revo-
gou, n.cm suspe~ eu a exccucao o ecre o e · 
de Abril, :mtes o tem jnlgauo leg-al, acertado e 
~onvenientc, como o declararam t:mto ne5ta como 
11:1 outra camara os nobres minist.t·os do . .Jmperio, 
agricultura e fazenda, \rotanuo os dous ultimes 
contra o projecto do no!Jro senador o Sr. Junqueira, 
que revogava aquelle decreto. · 

E', portanto, de estranhar que depois de tantas e 
tão cathegoricas dec!arnçõcs por parto do governo 
em fuvor do decreto. continue elle adindo indefi
nidamente, assumptó de tão grande interesse e in
contestavel importancia. 

Essa obstinação do governo a alguem tem pare
cido que, não podendo desfazer a reforma, procura 
illudir o espirito publico. · 

Força é, porém, que o governo seja francG-revo
"'ando qu suspendendo a execução do decreto de :1.9 

. 
Uma esperança, porém, surge ao orador em rela- .. 

ção á instrucção publica com a entrada para o gp
verno de Sr. conselheiro Paranaguá,. cavalheiro 
em cujas luzes, il!nstração e probidade assaz confia, 
e para a quem appella. 

Espera que o nobre ministro da guerra terá a . 
necessaria coragem, para não deixar-se acollardar 
pela attitude bellicosa üo senado, o qual, com. 
prazer de todos que desejarem a sua reforma3 acaba 
ae tomar posição franca e definida,' regeitando 
in limine a reforma constitucional, aliás or~ni
zada de modo menos liberal, como era para aese~ 
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jar e só como fim de poder atravessar o fogo da
quella inquisição política, ameaça constante a 
todas as liberdades e barreira insuperavel ao pro
gresso democratico. 
--confia, portanto, que o nobre ministro da guerra 

ha de intervir em pról da mais sympathica das 
... - . . . 

( ... - - .. o 
collegas o cumprimento das promessas por tantas 
vezes feitas. 

A ot · no re ministro eso: reforma 
de que depende a vida e a segurança de todas as 
outras, e da qual se tem constituido azas negras 
os Srs. presidente do conselll.o c ministro da fa
zenda, os quaes declaram alto e bom som que com 
o seu voto não se ha de gastar tão C·~do um só real 
com estas inutilidades que se chamam escolas c 
bibliothecas. 

Observa que quando se pretende excluir ~o di
reito elo voto os analphabetos, cumpre crue Simul
taneamente se cuide de instruir o povo. Não pó de, 

is, o governo cruzar os ruços ian e c e ã ur
gente necessidade e principalmente havendo 
verba especial destinada pura esse serviço. 

• de i9 de Abril e alli se propoz que fosse elie in
continente revog·ado,. dizendo-se que a ?Pinião 
publica toda se tinha nbertamente opposto as dou-
trmas ne e consagra as. 

Cumpre, porém, observnr que,_ como _orgãos de 
opinii:io npresentaram-se dous orguos da Imprensa, · 
reurescntando um as idéas atrazada$ do partido 
conservador do 1\'Inranhão, e outrorepreseutante 
apaixonadíssimo do mesmo partido na província 
de S. Paulo. 

Quanto ao mais, foram presentes tres orgãos das 
escolas medicas da Bahia e da Côrte c a revista. do 
instituto polytechni_co: todos. el!es, por~m, ~o~: 

' < 
referidas escolas. . 

A imprensa, porém, tanto aqui na Côrte, como a 
das rovincias em o-eral foram favoraveis ao de-
ereto, limitando-se apenas a fazer uma ou outra 
critica, mas reconhecendo todos que a reforma 
era eminentemente democratica e levantava o nivel 
do ensino publico. 

Assim como vi, o nobre senador a quem se re
fere, inexacto a respeito da opinião da impren:::a, 
o mesmo lhe aconteceu a respeito dos corpos de
centes das respectivas escolas e da mocidade aca
demica. 

Contesta que as congregações se tivessem opposto 
á execução do decreto, apenas um ou outro lente 
manifestou idéas em contrario.· 

A mocidade tão pouco promoveu manifesta
cães contra a reforma, bem claramente o declarou. 
que o requeria era reintegração do seu director, 
mas que de modo algum se oppunha ás idéas do 
decreto de :19 de Abril. 

uo e poss1ve que a gucm se pre en a oppor a 
difYusão da instrucção, que é como todos o sabem 
de onde depende o desenvolvimento da agricul
tura, do commercio e das industrias; por meio 
della é que se poderú combater os dous cancros 
sociaes- o crime e o pauperismo. -

O Sn. PRESIDEI\"TE diz CJUe estando esgotado o 
tempo concedido no nobre deputado para JUStifica
ção do projecto, e que nebando-so presente o 
nobre ministro do imperio, ({Ue vem apresentar 
uma proposta do poder executivo ; convida o ora
dor a terminar • 

.A.. q,5. - 'IO:MO V • 

O SR. LEONCIO DE CARVALHO observn que inter
romperá o seu discurso em attenção ao -nobre mi
nistro do imperio, mas que a camara lhe conce
derá uma nova urgencia que vai requerer para 
terminal-o depois da leitura da proposta do poder 
executivo. 

Achando-se na sala immedinta o Sr. ministro 
do imperio que vem apresentar uma proposta do 
po_der executivo, é introduzido com.as .ro~ma1i-

• < ::, 

Sr. presidente, le. o seguinte : 
Augustos e dignissimos senhores representantes 

da nação. · 
Pela resolução desta augusta cmnnra, sob n. :16:3 

de 31 de Maio do corrente anno, envinda ao :<:e
nado e que ahi se acha ainda em discussão, foi 
concedido ao ministerio a meu cargo o credito de 
vinte mil contos de réis (20. 000: 000~000), pilra 
continuacão das eles ezas ue o o-overno im erial 
está fnzendo com soecorros ás províncias do norte 
do Imperio, flagelltJdas pela sêcca. 

As despezas, porém, conhecidas até á presente 
"' - .. .. 

( ' .. ' . ' ( (\ .... 
veram aquella quantia e apresent~m um de!icit 
de 7 .57!. :Oq,766911,. - · 

Para coi.Jrir )Ortanto este au o-mento de de,Dez 
e occorrer ás que se terão necessariamente de fa
zer até ao fim do exercicio de 1879-:1880, calcu
ladas approximadamente em~- 428: 952S30ü, torna
se preciso mais um ouuo credito extraordinario, 
na importancia ele 12 .000:000;$000. 

Assim, pois, de ordem de Sua liiagestade o Im
perador, venho SLlLmettm; ú vossa appro\açüo a 
seguinte 

I'ROP03TA. 

Art. 1. o Fica concedido ao ministerio dos nego
cios do Imperio mais um credito extraorllinai~io, 
na importancia de :12.000:000~, para. co!ltinuação 

c '- • t :::: .. 

la das pela secca e moles tias epidemicas. 
Art. 2. 0 Para reccot-rer a esteaugmcnto dedes

peza. o ministro e secretario de estudo dos ne!:!·o- · 
cios ·da fazenda é [!Utorizado ~ fr.zer as operaeües 
de credito que forem necessarias. ·. · 

Art. 3. ° Ficum revogadas us disposições em 
contrario. 

Paco em :17 de Outubro de 1.8i9.-Francisco 
ltlariã Soilré Pereira. 

O Sn. PRESIDENTE declara que a proposta do 
poder executivo vai remettida á commissão do 
orçamento. 

O Sr. ministro retira-se com as mesmas forma
lidades com que entrou. 

o1·dem ) :- Sr. presidente, V. Ex. sabe e !* ca
mara que eu tenho a palavra para contmuar 
t..'lmbem o meu discurso, que ficou interrompido 
na sessão de sabbado, pela apresentação do digno 
actual minislro da guerra. • 

Deve-me tocar a palavra na :1.. 11 parte da ordem 
do dia. A ur~cncia pedida pelo nobre deputado 
tinha prescripto ou caducndo, porque S. Ex. não • 
esteve presente no dia para que foi requerida. 

S. Ex. já obteve nova concessiío desb cnmarn, e 
agora quer segunda ou. terceira, em termos que 
me preJudicam. 
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O SR. LEOXC!O DE C.illYALB.O : - E quarta ou 
quinta. 

C SR. BEZE.RRA CAVALCANTI : - E quantas 
quizer. . . . -

O SR. LEoxcio DE CARVALHO : - Sem licenta 

n1r1ra. 
O SR. BEZEnR.~ CAYALCANTI: .:._.Nem eu me estou 

dirigindo a V. Ex., estou me dirig-indo á camara 
e a ~eu digno presidente. 

(Sussurro no salcio e nas gale1·ias.) 

Is~o de alg:azarra · c~minigo. é !empo per:dido 
r <:: 

( A.poiados; mu4to bem). Felizmente tenho muita 
calma para tratar estas cousas como merecem. 

Mas o c ue vou reflectir á camara ue não é 
justc que esta terceira concessão seja feita com 
preterição do meu G..ireito (Apoiados). 

QLle a camara conceda ao nobre deputado :1.0 ou 
il' urgencuts a sessao segumte em tante, na a 
te:.tho com isso; pelo contrario, votarei a favor, 
como já o fiz na 1." concessão que o nobre depu-
tado requereu. -

0 SR. LEO"'CIO DE CARVALIIO : - E eui,pela con
c:·~~ão de V. Ex: 

O Sn. BEZERRA CAVALCAl\"TI:-•.• porque nesta-ca
m:n·:~ olho para cada um de seus membros quando 
discutem o~ negocJos publi~os como r~present~n-
. ~ 
diYiduos. 

Portanto, reclamo contra esta nova urgencia no 
• • 1 • • • - • • 

' ' porém, e sendo para outro qualquer ·a, eu mesmo 
votarei a favor. 

O Sr. Leoncio de Carvalho: - Sr. 
presidente, tendo merecido desta augusta camara 
favoravel despacho ao recruerimento em que pedia 
urgencia para justificar um projecto, animo-me a. 
dirigir-lhe segundo pedido. · . 

V. Ex. sabe p_grfeitamente que o assumpto é 
muito importante ( .,tpoiados). Eu calculei poder 
di~cutil-o em menos tempo do que realm~nte é 
pr:cciso; e por isso julgo que a i1lustre camara, e 
canHlrnliberal não fará sentar um dos seuscollegas~ 
não o obrigará a tolher o fio do seu discurso sobre 
assumpto que tenho visto que interessa á cag1ara, 
porque muitos dos nobres deputados com quem 

' <; , • T 

á reforma da instrucção publica. · 
Fazendo, portanto, justiça aos sentimentos desta 

nugusta camara, insisto nq meu, pedido de urgen
cia e requeiro á camara que, attendendo a que h~ 
muitos diãs não occupo a s~a attenção, se digne de. 
conceder" me a urgencia de que necessito para não 
interromper o fio de um discursó sobre assumpto 
de ta.mauha importancia e de tamanha actuali
dade, que não duvido assegurar que qualquer que 
seja o objecto de que vai tratar o nobre deputado 
que impugna a urgencia que solicito; não póde 
ser mais importmte do que este da insti:ucção pu-

dido de credito, me seja concedida uma urgencia, 
por -mais um hora~ para fundamentar o projecto 
que quero offerecer ao seu criterio. 

O Sr. Bezerra Cavalcanti:-Peço a 
p:-tlavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDEl'."TE:-Não posso dar a palavra ao 
nobre deputado que já fallou uma vez. 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI:-E' ara outro as-
sump o. 

O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra o nobre de
putado. · 

O SR. BEzERRA CAVALCANTI:- E' para requerer· 
por _minha parte á camara que, si porventura 
conceder a llr"encia edida elo nobre de utado 
se 1gne votar ao mesmo tempo prorogação do 
tempo da primeira parte da ordem do dia, afim de 
que eu não fique prejudicado, pois é somente o 
pouto de que trato. 

Quanto a comparação que quer fazer o nobre 
deputado entre a materia de que se occupa e 
aquella de que pretendo occupar-me, não desco
nb.e~o a importancia, relativa, mas sei tambem que 
agora trata-se simplesmente de motivar a apre
sentação de um projecto,que tem de e"l.trar na 

. , s llió.1ssoes ; · 
eptuo ~ nobre deputado poderá d_iscutir corif toda 
a erudição que se lhe reconhece. · . . 
ou não conceder a urgencia em termos que me 
prejudique, ou se entender a camara que deve 
concede1-a, vote ao mesmo tempo a prorogação da 
ta parte da ordem do dia, para que eu possa con
tinuar o meu discurso. 

VozEs:- Não ha numero para se votar a ur
gencia. 

O .Sn. PRESIDENTE : - Não havendo numero para 
se votar, como acaba de verificar-se achando-se 
na casa só mente 50 Srs. ·deputados, fica a urgencia 
prejudicada. Ordem do dia. Continúa a discussão 
do requerimento do Sr. Amaro Bezerra, apoiado 
e adiado na sessão de 27 de Agosto. · 

O Sr. Leoncio de Carvalho (pela 
ordmn):-_ S~. presiden~e, eu, tinha declar3;do que 

prestava-me a interrompel:o. 
, 

Diz-me um nobre deputado,particularmente,que 
a interrupção embora voluntaria a q_ue me prestei 
por um acto de delicadeza, impede-me de conti
nuar. 

O SR. PRESIDENTE -Si estivesse dentro de · pe
riodo que requereuerajusto que continuasse o seu 
discurso, mas o nobre deputado já tinha ultrapas
sado esse periodo. 

0 SR. LEONCIO DE CARVALHO :-Parece-me que é 
contra todos os estylos interromper o orl;ldor que 
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se acha na tribuna; tanto mais quando requeri 
urgencia. 

Uu SR. DEPUTADO : - A ur-gencia: ficou preju· 
dicada. 

o· SR. G.U.DINO DÁ.S NEVES;- o paiz é que ficou 
• • • . 9 . 

O SR. LEONCIO nE CARvALHO :-Sr. presidente, 
V. Ex. me permitta algumas observações. · 

E' a rimeiravez u eu ve·o dar-se semelhante 
facto no i'ecintho àesta assembléa. 

Não sei que grave delicto eu tenho commettido, 
para que se me affaste da tribuna, quando eu nella 
me acho tratando de assumpto importantíssimo, 
quando venho a esta casa depois de muitos mezes 
de silencio pedir alguns momentos para justificar 
um projecto em favor da instrucção publica. 

Sr. presidente, vou obedecer a V. Ex., mas ao 
lado desta obediencia, não porque queira satisfazer 
a nenhuma vaidade minha, porque não a tenho 
mas em o~enagem no prmcipio a i )er 
tribuna, venho protestar contra a decisão de V: Ex. 

V. Ex., Sr. presidente,· não é liberal mandan-

( Muito bem; apoiados, e apartes. ) 
Mas manda quem póde, V. Ex. tira-me a pa-

<' 
( ilfuito bem, apoiados. ) 
O Sr. Felieio dos Santos reconhece 

que a decisão da presidencia é conforme a letra 
do regimentot mas, requer a reconsideração dessa 
decisão por equidade e attenção aos precedentes· 
desta sessão. 

O SR. PRESIDENTE: - A consideração que devo 
á camara dos Srs. deputados e ao nobre oratlDr 

·"' - e etir o ue ·á disse. S. Ex. havia 
pedido urgencia com tempo determinado. Excedeu 
o tempo por mais do20 minutos sem que eu lhe fi
zesse a ~enor 9bservação. Si S. Ex. houve~s~ in-

apresentar a. sua proposta, necessariamente po
deria continuar na tribuna; mas desde que S. Ex. 
bavia excedido o tempo e não havendo numero para 
votara nova urgencia requerida por S. Ex,. eu não 
podia dar-lhe a palavra desde que declarei o re-
querimento prejudicado. · 

Não houve,. ·portanto, a menor falta de conside-
ração para com S. Ex. . 

O SR. LEONCIO DE CARVALHo: -·Pela ordem. · 
0 SÍl. PRESIDE~"TE :.-Não posso admittir dis

cussão sobre este ponto. Tem a palavra o Sr. Be~· 
zerra Cavalcanti. 

(Varios Srs. deputados pedem a palavra pela' 
oràem.) . . 

O Sr. Bezerra Cavalcanti contínúa 
o discurso que começou· na sessao o Ia o 
corrente a respeito de assumpto da provincm de 
Rio Grande do Norte. Este discurso achã-se nos 
anncxos d~ste tomo . 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá a seguinte ordem do dia 18: 
.A:presentação de> requerimentos, projectos e in-

dicações. - · 
Discilssão de. requerimentos adiados. 
Levanta:-s13· a, sessão: ás 4 horas· da· tarde~ 

• ~d'\:.f'\:A/" 

.A.6ta do dia I8 de0u1:ubro de U~')'9. 

l'RESIDENCJA DO SR. VISCOXDE DE PRADOS. 

A's i1 da manhã, _feita a chamada, ncham-se pre· 
sentes os Srs. VIsconde de Prados Alves de 
Araujq, ~rarcolino ~loura, Sergio de Castro, l\It\r· 
tim Francisco, Olegario, Freitas, Sinval, José 
Basson, ],{ariano da Silva, Viriato de 1\Iedeiros, . . ~ .... 

' ::> ' : Espindola, Saldanha Marinho, Abreu o Silva, 
Buarque de :Macedo, Theodoreto Souto, Iguacio 
Martins, João Brigido, Costa Azevedo, Soaza An
drade e Manoel Eustaquio. 

. ' (. ' '(. .... , 
de Carvalho, José Marianno, Lima Dum·te, Lou
renço de .Albuquerque, Moreira B1·andão, Marti
nho· Campos, MeUo Franco, Monte, ~Ianoel Car
los, l\Ianoel de J\Iagalhães, Manoel Pedro, Meira de 
Vasconcellos, Prado Pimentel, RLlY Durhoza, Ro
dolpbo D~mtas, Souza Limn, Souza Carvalho, Se
raphico, Soares Brandão, Tavares Be!fort, Th::o- · 
philo Ottoni, Tlleodomi~o e Zama. 

Ao meio dia, o Sr. presidente declara não haYer 
sessão }lor falta de numero, porém que mesmo 
assim tem de fazer ler uma participação que se 
. acha sobre a mesa e que interessa grnndemen.te á 
camara. · 

O SR. 2.0 SECRETARIO, servindo de 1.0, lê o se· 
guinte 

OFFICIO 

Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., com 
profunda magua, para que se s_cientifique· a esta 
au::usta camara que na manha de hOJe; pelas 2 
hoi'·as e vinte minutos, falleceu em a casa de sua 
residench\ meu sogro, o Sr. Barão de Vi lia Bella, 
deputado por Pernambuco. · 

O snhimeuto funebre ·· terá logar 35 !1 horns ún 
·tarde de hoje, sahindo o corpo dn nw do Con~<>
dheiro Pereira da Silva n. 6, parn n ('emiterio l.le 
l S. João Btlptista • 
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Po1' esta occasião. ao fazer a V. Ex. esta uolo· 
rosa communicaçli.Ó, cabe-me tambem participar a 
esta augusta camara _que, acha~do-me de J?.ôjo, 
não posso comparecer as suas sessoes nos proxtmos 
dias. 

de 18í9.- Illm. e Exm. Sr. Dr. José Cesario de 
Faria Alvim.- Digno L o secretario da camara 
do:; Srs. deputados.- Antonio de Siqtteira. 

O SR. PRESIDENTE: -Ha poucos dias coube-me a 
-dolorosa missã('l de annunciar á camara a morte 
de um grande cicladão e a perda de sua valente 

- espada. Hoje cabe-me igualmente a não menos 
triste tarefa de ser o interprete dos sentimentos da 
cflmara por occasião do passamento inesperado do 
nosso illustre collega o Sr. Barão dê Villa-Bella. 
Peln sua lhaneza, pelo seu cavalherismo, pela sua 
moder:~ção, pela sua probidade (muitos apoiados), o 
nobre Barão Jertencia a essa leiade de homens 
que honram a todos os partidos a que estão filia
dos (muitos apoiados) ; portanto, interpretando os 
sentiinento~ de dõr de que se acha possuid~ esta 

'lo. ' ' ' '" finado, nomear a commissão que tem de acompa-
nhar os restos mortaes do nosso collega ::.~té á 
se u t ra. · 
~omeio para a: commissão os Srs. Buarque de 

1lacedo, Martitn Francisco, Lib.erato Barroso_, An
drade Pinto e Bal'ilo da Estancia. 

Hoje não ha sessão por falta de numero e na
turalmente não a haveria, mesmo havenrlo nu
mero, em conseqnencia do infeliz acontecimento, 
com cuja notícia acabamos de ser sorprendidos. 

A ordem do dia 20 é a seguin:te : 

Yotaçii_o de. pnrccer n. 10 E sobre a eleição de 

Conlinun(:5o da 2." discussão llo projecto sobre 
secularização de cemiterios. 

2. :t dita du projecto :solm o privilegio do vnlle 
X.ingú. · 

3.o. dita (conlinuaciio) do projecto n. Hl sobre 
po~turas da Illma. c::\mnra municipal da C1kte. 

t. a dita do projecto que concede licença a.o des
embargador .\ntonio Francisco de Salles. 

2 .:t dita do projecto n. 8 sobre estal)e!ecimentos 
fabris, 

L"' dita do projecto n. 302 sobre a matricula 
do estudante Carlos Wallau. 

sobre a pretenção 

2." parte (âs 2 !taras ou antes). 

Discussão unica das emendas do senudo sab os 
ns. :195 A e 208 A sobre forças de mar e terra 
pura _o exercício de 1880 a 188:1. · 

3. a dita do projeeto n. 29~ sobre a illuminação 
a gaz da cidarle do Rio de Janeiro. 

2.a dita do orçamento do ministerio do Imperio. 

Sessão em ~O de Outubro de 187'9. 

PRESIDENCIA DO SR. YISCONDE DE PRADOS, 

' l (. 1.. 

se presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesari(} 
Alvim, Alves de Araujo, Martim Francisco, Can
dido de Oliveira, Oleg-ario, Uodrigues Junior, Vi
riato de 1\Iedeiros, Jesú Caetano, Buarque de 1\ia
cedo~ Baptista Pereira, Sernphico, Costa Ribeiro, 
Ignacio Martins, João· Brigido, Costa Azevedo, 
l\Innoel Carlos, Barão Homem de Mello, Espindol::~, 
Frederico Rêgo, :Meira de Vasconcellos, Afions() 
Penna, R~beiro de. Men_ezes, ~!!leão, Alm~ida Bar-

quitn Tavares, Lomenço de Albuquerque, Joaquim 
Serra, Ildefonso de Araujo, Lima Duarte, José 
Basson, Sinval, e Freitas. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Azam
buja Meirelles, Epaminondas de Mello, Saldanha 
Marinho, Danin, Freitas Coutinho, Liberato Bar-
rozo, ·e trao, ouza J: n ra e, eonciO e ar
valho, Moreira Brandão, Monte, Sergio do Castro, 
Barros Pimentel, Hygino Silva, Souza Carvalho, 
Ga-;ião Peixoto, Theodoreto Souto, Theopllilo 
O!toni, Malheiros, Franklin Do ri::~, Francisco Sodré, 
Bezerra Cavalcanti, Jeronymo Sodré, Mo1·eiru de 
Barros, Rodolpllo Dantas, Zuma, e Abreu e Silva. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Manoel Pedro, Lnfayette,Joaquim Nabuco, Pompeu, 
Aurrusto Fran a Corrêa U.abello, Felicio dos San-
t0s, ~[acedo e Fidelis Botelho. 

Faltaram com participação os Sr~ . .Almeida 
Couto 1\ntonio de Si ueim Ararrão e 1\Iello 
Americo, Camargo, Diana, Esperidiiio, Frederico 
de Almeida, Ferreira do Mom·u, Fabio Reis, Franco 
de Almeida, Femando Os o rio, F lorencio llc Abreu~ 
Luiz Felippe, Prisco Paraizo, Pedro Luiz, Souto, 
Silveira Martins, Scgismundo, Silveira de Souza; 
e sem ella os Srs.Aureliano dê Magalhães, Andrade 
Pinto, Antonio Carlos, nellort Dnnrte, Dezerrn de 
1\Ienezes, Carlos Affonso, Carrão, Couto~Iagalhães, 
Franco de Sú, Franç;. Cnrvalho, Flores, Galrlino 
das Neves, Horta do Araujo, Joaquim Breves, José 
~Inrianno, l\Iartinho Campos, Mello Franco, :Manoel 
Eustaquio, Marcolino :Moura, :Manoel do Magalhães, 
l\Iello e Alvim, Prado Pimentel, Ruy Barboza, Souza 
Lima, Soares Brandão, The()domiro e Tavares. 
Belfort". · 

Ao :1y2 dia abre-se a sessão. 
S:io lidas e approvadas as actas dos dias 1.7 e i~ 

do corrente. · 

0 SR. :1.0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENE. 

Officio do ministerio da ag-ricultura, de 1.7 do 
corrente, transmittindo um olficio da camara mu- · 
nicipal da villa de Santa Cruz, província da Bahia, 
pedindo que seja concedida para aquella villa a 
estrada de ferro projectada para Caravellas. -A'-' 
commissão de olJras publicas. 
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E' lido e mandado imprimir o seguintq 

PROJECTO. 

Foi presente ú commissão de orçame.nt_o a _pro
posta ~o poder ex~cutivo, qu~ abr_e ao mrmster10 do 

... .... . 
para continuação das despe~as com· soc~orro·s. ás 
províncias. flagelladas pela secca e molestras eprde-
micas.· . 

Da demonstração examinada pela commissão 
consta que o credito de 20.000:000/), votado por 
esta augusta camara, e que pende de votação do 
senado, é insuffi.ciente para supprir ás despezas, 
em parte já conhecidas, e em parte calculadas até 
o firr1 do exercício de :1.879-1.880. 

Com effeito. até :1.8 de Julho do corrente anno 
tinha-se desp-endido por conta do referido credito 
:I.G.880:627$7i0, e daquella data [:té a apresentação 
da ~r~se~_te proposta, 6.733::117~581, ao todo 

2H:552;S2i7 na Parahyba, e 18i :Y:~8~229 nas Ala: 
goas; e como a despeza a fazer-se, além da refe
rida,orga até ao fim do exercicio em ~-~28: 952~:306, 
em-se que o cre 1 ovo a o por esta camara tena 

de prover a 32.000: 000;5, havendo assim um 
deficit de :12.000:000$, que é o algarismo da pro
posta. 

A' vista do exposto, a commissão é de parecer 
que a proposta seja convertida no seguinte projecto 
de lei: 

A ~ssembléa geral resolYe : 
Art. V (como está na proposta). 

Art. 3. o (idem). 
Sala. da commissão, 20 de Outubro de :1.8i9.-

• N 

Pimentel.-l!Jnacio 11fartins. 
O Sn. PnESIDENTE:-Tem a palavra o Sr. Buar

que de Macedo. 

O Sr. Buarqu.e de )faeedo:-Sr. pr_e
sidente, a commissão, nomeada para representar 
esta augusta c:mwra no sahimento do nobre Barão 
de Villa-Bella, cumpriu o seu doloroso dever. · 

De um outro venho desempenhar-me. 
Peço-vos, senhores, a susp~nsão desta se~são em 

sirrnal de luto pelo benemento companheiro que 
atirouve á Providencia arrebatar· nos. 

E' uma demonstracão devida, um preito ás vir
tudes e aos serviços de um dos mais illustres mem-
bros .desta casa. (Apoiados; muito bem.) . 

A carreira publica do finado, senhores, for um . . . . 
L ' b , 

mas cheia de traços luminosos, e toucad~ pela aura 
do patriotismo, seu unico phanal nesta vxd~ procel
losa. (Apoiados; muito bem.) 

Destacando apenas alguns factos saliente~ d~ sua 
carreira, recordo o seu governo na provmcra de 
Pernambuco, onde prestou assignalados serviços 
á causa nacional por occasião da guerra do Pa-

" ~ ~ ra,uay. . 
Era elle, dizia em suas cartas o severo conse

lhereiro Zacarias, dos inexcedíveis auxiliares do 
gabinete de 3 de Agosto. 

0 SR. MARTIM FIIA.NCISCO :-.Apoiado. 

O Sn. Bu.rnQu:e DE MACEDO : -Antes de occupar 
pela segunda vez a cadeira dessa administração, 
foi o principal promotor e presidente da sociedade 
proteetora das familias dos voluntarios da patria, 
que por tantos annos serviu de . arrimo á esposa 
desolada á viuva e ao or hão victimados ela 
guerra. . ·-

Presidente do directorio liberal em Pernambuco, 
o Barão d~ Villa Bella abap.donou 9s seus inte-

' 1.2 ou U annos, á causa do seu partido. (Apoiado; 
muito bem.) 

Chefe politico, renunciou, entretanto, em :1866 á 
cadeira de deputado, que os s€us amigos lhe offe
reciam; igaal procedimento teve em 1.876, quaudo 
o direc:torio liberal organizou na província a chapa 
do terço com que o partido pleiteou em opposição. 
Ainda ngora teria, por modesto, declinado a honra 
de "cprcsG:ntar nesta camara a sua província, si - . . ' . 

·Não era ausencia de patriotismo, que o levava a 
assim proceder; era exager~da modestia. (Apoiados; 
muito bem.) 

Apezar do seu espírito valoroso e eminentemente 
culto, oBarã<9 de Villa-Bella nunca aspirou ás altas 
posições governamentaes.· 

Nilo preciso dizer que não fiz uso dessa carta, 
que aliás tinha recebido préyia resposta .em tele
gramma, que dias antes havia eu expedrdo, lem
brando ao nobre Barão ue o seu atriotismo 
impunha-ll1e o dever deaceitar. 

Era isso tambem o que, em cart_a, lhe ~IlOntaya 
o presidente do ~onselho, seu aJ.in~o de rnfnncw, 

::. -
ranças. . . . . . 

Cedendo ao dever c us mstancrns dos am1gos, o 
Barão de Villa Bella foi ministro dos negocios es
trangeiros no gabinete de 5 de Janeiro. 

Foi rnpida a sua passagem pelo poder ; mas nem 
por isso foi esteril para o llem do Es~ado. A pa~ ~e 
outros serviços e do zelo c economra que presrdt
ram o seu n-overno, o Barão -de Villa Bella inau
gurou, por assim dizer, um novo regimen para as 
convenções consulares, dando-lhes melhor rumo 
na que negoc!ou com a Hespanha. . 

• Comparnda esta convenção, diz o re!atorio do 
illustre finado, com as· que se conçlmram com 
Portu{l'al e ltalia, apresenta notavel ddferença em 
ponto~ essenciaes (que ~enciona), ll~r? o fitp de 
obviar interpr~tações nocivas aos legtt!mos mte~ 

. ~ 
Monarchista decidido, político ~rdeir~ ~ mode

rado, o Barão de Villa Bella sa?ra. c~ncrhar · ~stas 
arreigadas qualidades com_ os prmcrp~os que tmha 
de liberal adiantado. (Apozados; mutto bem.) 

Foram os princípios e somente estes, senhore~, 
que o fizeram abandonar seus collegas de g?~I
nete, pela repugnancia que teve ~e transr~tr, 
mesmo temporariamente, para sa~rtficar a. 1déa 
liberal da elegibilidade dos acnthohcos. (Apozados; 
muito be11~.) 

Salva a sua consciencia, acaute~ados o~ seus 
princípios, o gabinete de õ de Janeuo, senl10res, 
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nunca teve nesta casa mais franco apoio nem 
menos importuno amigo do que foi o Barão de 
Vi!la-Bella. (Apoiados; muito bem,.) 

O seu trato era fino e gracioso ; os seus actos 
cavalheirosos. 

Delle disse um dia o Imperador, quando não o 
i :s •• :• 0 uao.• 
Querido dos amigos e do seu. partido, o Barão de 

Villa Bella_, ao. deixar a s~a p_rovi~cia natal, rece-

ções de apreço a que o cidadao póde aspirar dos 
- seu.s conterraneos. 

Senhores, finou-se no Barão de Villa Bella uma 
das esperanças que o Marqu.ez de Olinda dizia 
querer legar á sua provincia! 

Quiz o destino que eu, o- mais obscuro dos seus 
amigos, viesse hoje nesta casa desfolhar algumas 
petàlo.s do rosa I de sua vida. 

Fil-o, senhores, com a mão na consciencia, e mais 
como homem mblico. ue se honrou de o ter or 
compan eiro, o que como amigo que fui esse 
pêrnambucano, que hoje enriquece o pantheon de 
sua provin_cia com ~m nome glorioso e immacu-

. ' . 
Sobre a lapida sepulchral qne enthesoura os seus 

restos, .podemos, fieis, ,burilar esta inscripção, 
outr'ora destinada uos filh s · ntill'a 
Grecia: 

• ERA U:.I JUSTO ! CO:II ELLE TO~IBOU tThiA AlUL.\.DURA 
DA P.ATRIA l • (ll!uito bem; muito bem.) 

O Sr. Joaquim Nabuco: - O nobre 
deputado por Pernambuco, que acaba de proferir 
uma tão brilhante or<1Ção funebre á memoria do 

. nosso illustre companheiro, o Sr. Barão de Villa
Bella, propoz que se levantasse [I sessão em signal 
de pezar. Eu vou fazer uma proposta uc a ca-
mara amJJem votara unammemente, para que se 
lance na acta um voto de profundo sentimento 
(nmito.J apoiados) pela d~lorosa p_erda que esta as-

. . . 
Ao dizer algumas palavras, não em justificação 

desta minha proposta, porque ella: não precisa de 
justificação, mas como expansão dos sentimentos 
d~ reconhecimento que a camara toda reconhece 
em mim p:tra com o nosso fallecido amigo,ninguem 
verá senão uma homenagem, uma pron de de
ferencia pat'a com elle, em tomar. eu a palavra, 
antes ·do votar-se o requerimento que Maba de 
fazer o seu distincto e dedicado amigo, por tantos 
annos seu companheiro de trabalhos, depositaria do 
seu pensamento político~ o homem enfim que lhe 
merecia toda confiança, o nosso collega, o Sr. Bua r-
que de Macedo. · 

Ha uma certa desvantagem para todo aquelle 
que em momentos destes pretende dar uma ex-· 
press?o ao. silencio geral, á ~ôr que todos ::en!em. 

o 
todos a :ficarem calados. 

O nosso nobre collega fêl-o do melhor modo, 
e a nação podendo fiar-se em sua palavra,pela com
moção· .de . que se achava possui do~ escreveu as 
phráses sentidas que hoje pronunciou. Seja-me 
licito senhores, accrescentar algumas palavras. 
Nãe só uma familia illustre entre as mais illustres 
familia s pernambucanas que se cobre de luto; não 
suo só innumeros e dedicados amigos quê rece
beram essa· fulminante noticia com um verdadeiro 
terror panico; não é só uma grande provincia na 
qual elk obteve uma posição na altura do seu me-

recimento; não é só um partido, do qu.al elle foi 
um dos mais prestigiosos chefes locaes ; é o paiz 
inteiro que acaba de perder no Barão de Villa
Bella um bomem capaz de dar-lhe grandes exem
plos, como lhe deu em sua vida (lJfwtos apoiarlos). 

Conheci o Barão de Villa Bella, ha muitos an-
nos; nao posso a ar senao o tempo em que o 
vi, durante a opposição, quando elle tornou-se o 
chefe aceito do partido liberal~ em Pernambuco. 
~' - .. ' . . 
buco, senhores, para saber en1 que posição· o 
Bar5o de Villa Bella _se achava collocado, e como 
lhe era preci~o um tacto politico extraordina
rio, uma delica.deza constante, e a todos os res
peitos uma coú;prehensão completa das necessi
dades do partido na pro~incia, para tornar-se o 
chefe acclamado, reconhecido, e unico da demo• 
Cl'acia pernambucana durante dez annos. 

Em uma província em que o sentintento liberal 
é de uma u C' • • • • 
nenhuma outra, cem que preconceitos não tinha 
que lutar, que difficuldades não teve que vencer, 
para tornar-se o chefe dos lil>eraes, o Barão de 

· · • • 1 1 o nser a or . 
Elle pertencia a esse nume1o de homens cumo os 
Olindas, os Zacarias, os Saraivas, os Sinimbús, os 

. n : . 

com uma reputacão firmada e um nome feitó dÓ 
partido conservá dor, e trouxerum toda a expe.

-riencia à e homens de Estado, para o nosso partido, 
na phnse em que elle mais c:neceu de homens que 
lhe dessem, ainda na sua rorm:,ção, a constitui-. 
. ção, a disciplina, a organização que lhe eram 
precisas para começar a sua carreira. · 

O Barão de Villa Bel la pertencia a essa raça de h o· 
mens de sentimento liberal, que as circumstancias 
obri "':lram no rinci i o da sua vida ublica a de-
fender os interesses conservadores do paiz, e to
davia em uma província tão ciosà ela_ origem dos 
seus _homens politico~, o ?3rão de Villa Bell~ con-

0 ' '-' I. L 

partido, mas o chefe reconhecido de todos as ma
tizes da opinião liberal, inspirando a todos elles a 
mesma confiança (Apoiados). 

O que clle foi durante dez nnnos a camara o sabe. 
Sacrificou todos os seus interesses pessoaes; aban
donou a vida do campo, a agTicultur~, e veiu 
estabelecer-se no Recife, onde todos os dtas esta~a 
presente á reunião de seus amigos no direct~rio, 
á frente da imprensa, combatendo sempre, por tal 
fórma que, quando te~e de ausentar-se momen
taneamente para a Europa, a sua falta crt!OU nm 
verdadeiro vacuo, e á sua volta foi elle recebido 
entre os· applausos populares e as demonstrações 
affcctuosas de todas as opiniões. · 

Elle .estava. no seu posto, senhores, quando foi, 
ines eradamente pa1'a elle, chamado com a ascen-
sao a s1tuaç:.:o i era , a occupar uma pasta no 
minisLerio de 5 de Janeiro. O nobre deputado por 
Pernambuco acaba de narrar-nos pormenores 
intert'ssantes para a historia política desta admi
nistração. o·Barão de Villa Bella, por essa modestia 
excessiva, de crue o nobre deputado fallou, por· 
esse sentimento ~erdadeiro üa responsabilidade 
que incumbia aos ministros do uma situoção nas- c 

cente, entendeu que podia dar homem por.si, que 
podia fazer-se substituir, com vantagem para a 
cansa lil:Jeral, e assim recusou,- hesitou, e so, for
çado pela pressão do partido, resolYeu-se a acei
tar o ministerio. · 
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ú que elle foi no ministerio todos os que ti
veram dt tratar com o gabinete de v ·de Janeiro, 

. na sua primeira phase, sabem-no lJCrfeitamente. 
Elle representava no mínisterio o partido de uma 
província ; era um chefe local que não abdicou, 
porq':le os seus m:ntgos enten~al!l que elle podia 

< ~ ' 
qunlidade de director da politica em Pernambuco. 
}ias desde que surgiu uma questão que ameacava 
·rerir o ama .. o mesmo do artido elle, como· re-
presentante da província de Pernam uco~ on e
liberdade de consciencia teve o seu ber~o na Ame
rica, entendeu que não podia fazer aos -seus col
leg:l.s o sacrificio de ficar, e retirou-se do minis
terio, não para a oppo?ição, como se tem dito, 
mas para ter a liberdade de dar o seu v-oto in
dependente, a favor de um principio, sobre o 

· quhl, aos seus olhos, o partido liber~l não podia 
n~m dev}a aceitar transacção de especie alguma. 
Amda msto, senhores. elle deu um grande exem-

pendencia e generosidade dos seus votos neste re
cinto (Muito bem). 

Tenho dito quanto basta pa.ra manifest3r o pro
fundo sentimento que esta perda me causou ; e si 
fosse preciso referir-me a sentimentos pessoaes, 
a sentimentos de profunda gratidão, sem esquecer 
que este não é o log<Jr, nem esta é a hora de pro
vocar ou suscitar qualquer controversia, porque 
é o momento em que a dôr é unanime, e só ba 
um mesmo sentimento de tristeza ; si fosse pre
ciso alludir ao fuvor político que recebi do nobre 
Barão de Viiia-Bella, cu diria simplesmente estas 
palavras. 

Ha muitos annos, eu não estava ainda formado, 
ha muitos annos, que o Barão de Villa Bella en
t~ndeu que nas combinaçõe~ políticas do partido 

- "' chapa de seus representantes. Na occasião dessa 
chapa do terco, de que fallou o nobre deputado 

. por PernambÜco, e na qual o Bârão de Villa Bella 
não quiz ser contemplado, eu estava em paiz es-

. trangeiro e todavia elle conseguiu que fosse in
duido o meu nome. Subindo ao gabinete, elle 
íomou, com um amigo que é morto, um compro
misso de honra, compromisso que aquelles que 
têm a infelicidade de julgar os outros por si, po
deriam suppôr que a morte tinha dissolvido, mas 
que a morte não veiu senão tornar mais obriga-. 
to rio, sagrado, para elle. · 

Com~ chefe do partido ·liberal, elle pensava que 
se devia render uma homenagem aos serviços 
prestados por meu pai desde a formação do partido 
adoptando-se . a minha candidatura, que cllé 
justificava com a confiança que sempre teve a 
bondade de manifestar.n? meu f_uturo ; por isso, 

' ~ 
longe podesse afiectar a minha indepen encia 
nesta casa, com a sua influencia legitima sobre os 
seus amigos elle concorreu p::tra qur~ esses mu 
contemp assem uma segun a vez na c 1::1pa o 
partido. 

A camara não me levará a mal ter eu apro· 
veitado este momento para, sem entrar em 
nenlmma outra ordem de con~iderações, depositar 
sobre o seu tumulo esta coroa de gratidão, que 
estou certo nunca ha de murchar. 

Mas não ha aqui logar, senhores, para senti
mentos pessoaes. Eu não fallo perante o tumulo 
que guarda os ·seus restos; ~allo pe_r~nte a ca-

Ni:ío ha senão um. meio para resistir a este des
tino implacavel ; é substituir os grandes homens 
gue nós perde~os, pelas grandes idéas (apoiados); 
e. em·vez de pormos nossa confi.anca em nossos 
~eneraes, pôr essa confiança em nóssa bandeira 
(apoiados), porque nós somos um exercito que mar
clia para o combate, e não temos senão que aper
tar as nossas fileiras emqu.anto a morte fôr fazendo 
o vacuo em torno de nós. 

ã r nd s n;--
podem, como o Prometheu de Shellev ~ soffrer 
infortunios que a esperança suppõe sei infinitos; 
perdoar o:ffensas mais negras do que ~ noite ou a 
mor , · 

Nós, como partido, não temos o direito de deL~ar 
sobre o tumulo do Barão de Villa Bella senão 
a saudade que pertence aos mortos, e temos o 
dever de levar delle a esperança que pertence aos 
vivos. 

Disraeli dizia, mais ou menos, de Cobden. quando 
desappareceu do parlamento britannico· aquella 
grande luz:« Ha membras do parlamento, que 
ainda quê não tenham mais assento entre nós, 
sempre pertencem a esta camara. Suas· palavras 
são aceitas e citadas por todos ; seus exemplos 
perduram; o seu vulto apparece sempre evocado 
pela nossa recordação, ao passo que elles acbarn-so 
ao abrigo das dissoluções, dos caprichos do go
verno e até mesmo da,marcha· do tempo. " 

applicam-se ao nosso finado amigo (Apoiados). A 
cadeira que ~lle occupou ha de ficar por muito 
tempo vaga; sua figura ha de ser muitos annos 
lembrada pela nossa gratidão; a provineia de Per· 
nambuco ha de sentir cada vez mais úua perda, 
e a camara não faz senão render uma justa home
nagem á sua memoria, mandando escrev-er na 
acta da sessão de hoje, que ella sente, com o mais 
profundo pezar, a doloros:~. perd:t que o partido li
beral, a província de Pernambuco, e o paiz acalmm. 
de soffrercom a morte do illustre Barão de Vllla 
Bell~. ( 4poiados geraes; muito bem, ?nt~ito bem~) 
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o Sn. l'RESIDEl\"TE consultando a casa sobre os 
requerimentos dos Srs. Buarque e Nabuco, ella 
decide unanimemente peln affi.rmativa. 

Em seguida d<1 para ordem do·dia 2i do corrente 
a mesma designadn para o dia 20, tanto na pri· 

· arte. 
Levanta a sessão aos 30 minutos depois de meio· 

dia. 

A.cfA do dia ~1 de Outubro de 1.87'9. 

PHESIDENCIA DO SR. VISCO!-t'DE DE PRADOS. 

. EXPEDIEJ)."TE. 

>- _ Officio do minis te rio da agricullura de 2i de 
()utubro corrente, declarando, em resposta, que 
estando o. _terreno pretendido por F. Klapporth 

destinado para logradouro publico da colonia de 
Itajahy em sua séde, tinha já indeferido ao peti
cionario.-A quem fez a requisição. 

Requerimentos : 
pe_Antonio Ferreirn R_ufiuo Junior, _Pedindo per

nussao ara no anuo vmdouro matncular-se nas 
aulas da escola militar.- A' commissão de ins
trucção publica. 

De José Maria Vaz Pinto Coelho Junior, pedindo 
ser a tnJttJ o a exame as matenas o . e .... o 

annos em qualquer das faculdades de direito do 
Imperio.-A' commissão de instrucçuo publica. 

O Sn. PRESIDENTE d<1 a seguinteordcm do dia 22 
de Outubro: 

A mesma designuda para o dia 2L tanto na pri-
meira como na segunda parte. · 

<A:FI1'\:f'~ 

do dia ~~ de Outubro de 1879. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCO::-."DE DE PRADOS. 

A's H horas da manhã,ferta a chanut a, ac am-sc 
presentes os Srs. Visconde de Prados Cesario 
Alv)m, Alves ~e. Araujo, P9mpeu, 1Ia_éedo, AI-

nior; João 'nrigido, Barãe Ho~{lem d~ 1\Ieilo 
Ign~cio l\Iartin~, Alm~ida Barboza, Seraphico: 
Bar<t() da Estanc1a, 1\fartim Francisco, José Bnsson 
Sonza Andrade,Çêimdido de Oliveira. O!errario' 
Moreira de Barros, liilm Duarte, Ribeiro d~ Me~ 

Mnnoel Pedro, 

e ·naptistà-::PeTeira. 
Compareceram depois da chamada os Srs. Ma

noel de M:walhãcs Es indola :Marinnno da Silva 
Irlanoel Eustaquio, Freitas Coutinho, Franco de Sá 
Joaquim Serra, Corrêa B.abello, Saldanha :Marinho' 
Lafayette, Barros Pimentel, Soa1;es Brandão 1\fa~ 
lheiros, Frank.lin Doria e Moreira Brandão. ' 

Faltaram com participacão os Srs. Antonio de 
Siqueira, Aragão e Meno; Americo, Beltrão - Ca
mnrgo, Diana, Esperidião, Frederico de Almeidn, 
Fabio Reis, Franco de Almeida, Flores, Francisco 
Sodré, Florencio de Abreu, Fernando Osorio, Prisco 
Paraizo, Pedro Luiz, Silveira Martins, Segismundo, 
Silveira de Souza e Souto; e sem ella os Srs. 
AzambujaUeirelles, Aureliano Magalhães,Andrade 
Pinto, AntQnio Carlos, Abreu e Silva, Belfort Du
arte, Bezerra Cavalcanti, Bulcão, Bezerra de Me
nezes, Carlos Affonso, Costa Hibeiro, Costa Azevedo· 
Carrão~ Couto M:agal?ãcs, Epaminondas de Mello: 

O' o o 

' l 
Bote~ho, felicio r1r1s St:~tos, Galdino das Neves, 
Hyglll;O S1lva, Horta de':Araujo, Joaquim Breves, 
Joaqmm Tavares, Joaquim Nabuco, JoséMarinnno, 
Leoncio de Carvalho, Luiz Felippe, Lourenço de· 
Albuquerque, :Martinho Campos, Mello Franco, 
Marcolino Moura, Manoel Carlos, Meira de Vas
concellos, Prado Pimenta!, Ruy J3arboza, Rodolpho 
Dantas, Sinval; Sergio de Castre, Souza Lima~ 
Souza Carvalho, Theodomiro, Zama e Liberato 
Barroso. _ 

Ao meio dia o Sr. presidente declara não haver 
sessão por falta de numero. 
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O Sn. 1.0 sECRETARio dú conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: do ministro do imperio de 21 do cor
rente remettendo cópia dó Decreto n. 7519 de 20 
do corrente elo ual Sua :t;Ia estude o Im erador 
houve por beri1 prorogar novamente a p!·ese.nte 
sessão da assembléa geral até o dia 27 do dito mez. 
-Inteirado. 

Do ministerio da fazenda de 20 do corrente 
transmittindo uma demonstracão ·da renda das 
alfandegas da pl'odncia do mo· Gr:mde do Sul no 
primeiro semestre de i878 e i879. ~ A quem fez 
a requisição. . . 

Do secretario do senado de 21. do corrente par
ticipando que o ··senado :1doptou e vai dirigir á 
sancção imperial as resoluções que a•ttorizam o 
governo a conceder no official de descarga da al· 
fandega de Pernambuco Leoncio Godofredo de 
1 asCimento ettosa um anuo d•.! liccnçn ; a ar os 
Agostinho de Lnpsrriere privilegio por dez annos 
parn fabri~nr? vender soda nrtificiul.; e finalmen-

.:1 ... .... o 
termos do processo e o necessario expediente 
serão escrip tos pelos cacl(!tes ou officiaes inferio
res sob u direcr·ão dos auditorG&. -Inteirada. 

O Sn. l1ItESIDENTE dá a seguinte ordem do dia 23 
4e Outubro: 

A mesma designada para o dia 22, tanto nn :1. a 
como na 2. o. parte. 

A's li hora3 da manhã, feitn a chnmacln, aellnm: 
se presentes os Srs. Visconde de Prndos, Cesario 
.;: v in, A . t: .~r< ujo, Ti ria o üe. 1v1e eir s, 
José nasson, Gavião Peixoto, Zama, Barão da Es
tancia, Seraphico, Candido de Oli'teira, Galdino, 
Costii Ribeiro, Manoel Pedro, Espinclol:l, Almeida 
Couto, Ip;naCio Martins, Jüão J3rigido, Rodrigues 
Junior, Epaminond:Js de Mello, Buarque de Ma
cedo, Oleg-ario, Affonso Penn~, Meira de Vascon
cellos, Ribmro de Menezes .. Saldanha Marinho, 
Augusto Franç:c., Barros Pimentel, Ildefonso de 
Araujo, Luiz Felippe, Martim Frnncisco, l\Jariamlo. 
da Silva, Freitas, Felicio dos Santos, Souza Car
valho, Danin, Manoel Carlos e Libernto Barroso. 
êomp~receram depois da chamada os Srs. Bul

cão, FranldinDoria, Jeronymo Sodré, Tavares Bel
furt, Joat1Uim Serra, Frederico Rego, Theodoreto 
Souto, José Caetano, Barão Homem de Mello, Bn
J)ti~ta Pereira, Ferreira de :Moura, Moreira de Barros, 
·~ygi i va, a wiros, o o p o an as, oa

quim Tavares, Lima Duarte, Leoncio de Carvalho, 
Abreu e Siiva, Manoel Eustaquio, Fidelis Botelho e 

~: Francisco Sodré. 
Faltaram, com participação, os Srs. Almeida Bar

boza, Antonio de Siqueira, Aragão e ·1\Iello, Ame
rico, Bcltrão, Cnmargo, Diana, Esperidião, Fre
derico de Almeida, Fabio Reis, Franco de Almeida, 
Flores, Fernando Osorio, Florencio de Abreu, 
Prisco Paraiso, Pedro Luiz, Silveira Martins, Si
gisruundo, Silveira de Souza, Lafayette, Souto e 
Pompeu ; ·e sem ella os Srs. Azumbuja !Ieirelles 

A. 46.-TO:I!O V. 

Aureliano Magalhães, Andrade Pi.nto, · Antonio 
Carlos, Belfort Duarte, Bezerra Cavalcanti, Bezerra 
de Menezes, Carlos Affonso, Corrêa Rabello, Costa 
Azevedo, Carrão, Couto Magalhães, Franco de Sá, 
Freitas Coutinho, Franca Carvalho, Horta de 
Araujo, Joaquim Breves. Joaquim Nabuco, José Ma·· . . . 

Ao meio dia, o Sr. presidenta declara niio haver· 
sessão por falta de numero. . 

0 SR. i. 0 SECRETARIO dá conta elo seguiut.e 

E:\:PEDIEXTE. 

Do ministerio do Iniper:o, remettendo um o:fficio 
c diver:;os . p3peis concernentes :i eleição da parv-: . ,- . . . ~ 

. 
de Outubro: 

Emendas do senado ás propostas .fl.xando as 

(Si houver tempo)- 2. a discussão da proposta 
do governo pedindo um credito para occorrer ás 
despezas com a sêcca do Ceará. 

d'\:A:A:F'v~ 

s'essão em 24 de Outubro de 1.8')'9. 

l"IlESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

SUl\niARIO.-s:.:rEDIE:..-rE.-Projecto.:..:... Obse~aéõcs.e reque· 
rimento do Sr. Buarquc de .Macedo.- Observações do 
Sr. Joaquim Nnbnco. - Interpellação aprcs0ntada pelo 
Sr. Leoncio dQ Carvalho.-Observaçües .dos Srs. Joaquim 
Nabnco, Buarquc de 1\Iacedo, Gal.dino das Neves, Thcodoreto 
Souto, Cesario Alvim e Affonso Penna' . .,..;.oaDEH DO DI..I..
Emcndas do Senado sobre fixação de forças de mar e terra. 
- 1scnrsos os rs. os a. zen o, oaqu1m a u o, a· 
ranagná {ministro d:t. guerra), Joaquim Nabuco e Manoel 
Pedro. · · · . · . 

A's H horas da manhã, feita a chamada, acnam-se 
presentes os Srs. Visconde _de ·Prados, Cesario 
Alvim, Horta de Araujo, Martim 'Francisco, Ro~ 
drigues Junior, Lourenço de .Albuquerque, Yiriato 
de l\ledeiros, :Meira de Vasconcellos, Freitas; José 
Basson, João Brigido, Galdino, Candido. de Oliveira, 
Barão Homem de Mello, Bezerra Cavalcanti, ru~ L 

beiro de Menezes, Costa :·Ribeiro, Alméida· Couto, 
Soares Brandão, Epaminond~~' de Mello, Bu:irque 
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de Macedo, Augusto Françu, Bar1ío da Estancia, 
Monte, Olegario, Danin, Libera to Barroso, Abreu e 

- Silva, Costa Azevedo, Affonso Penna, Saldanlw :Ma
l;'lnho, B11lcão, Ildefonso de Araujo, Tavares Bel
fort, Gavião Peixoto c Theophilo Oltoni. 

. ' 
dcrico Rego, Baptista Pereira, l\Ianoel Carlos, l\Io
rdra Brand5o, José C~etano, Carlos Affonso, Frei
tas Coutinho Silveira de Souza, Mello Franco, 
!líaria.mo da Silv:::, Espindola, erreira e .r cura, 
Leoncio de Caryalho, Joaquim TaYares, BeltriTo, 
Z:íma, AzamJmja Meircllcs, Seraphico, Jeronymo 
Sodré, Iguacio :Martins, l\Ialheiros, :Moreira tle 
Barros, l\Iacedo, Joaquim Serra, Franco de S{l, 
Frauklin :Bori:l, e Corrêa D.:1bello. 

Compareceram depois de abe1·ta a sessão os Srs. 
Francisso Sodré, Fidclis BoLelho, Pompeu, Hygino 
Silva, Manoel Pedro, Lima Duarte, TheodoroLo 
Souto, Jo[, uimNabuco, LafayelLe, Souza Andrade, 

exclusivo ::ís fiHws dos officiaes da nrmada falle
cidos antes da promulgaç.ão da lei de 22 de Junho 
de :1866 os favores da mesma lei, observada a 
ordem de successão estabelecida na le~islação vi
gente, é de parecer que seja elle adaptado. 

' ~ 9. 

A :lssembléa geralresol v e : 
1 r . :1.. a ''o r cone i ..... 

Junho de 1865 é extensivo <ís filhas dos officiaes da 
armada fallecidos antes da promulgação da mesma 
Iei, observada <1 ordem de successão estabelecida 
nn lt'gi:;Jaçuo Yigentc. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições .em 
contrario. 

Paço do Senado em :16 de Outubro de 1879.
Visconde de Jaguary, presidente.- José Pedro Dias 
de Carvolliu, 1. o secretario.- .Antonio da Cruz 11fa-

1\íollo e Alvim, no o pho ant:J.s, ouza arva. 10, 
Manoel Eustaquio, Sergio de Castro, Mar.colino 
Mourt~,1Ianoel de~Iag·all1ães, Theodomiro, Frunça O Sr .. lBuarque de l11aeedo (pela 
' • · . :- '), . ordem :-Sr. ·residente é rovavel ue ainda 

Dian<1, EsiJeridião, Frederico de Almeida, Fabio "' - '· ' . -< • :-' · .... _ 
Reis, Franco de Almeida. Flores, Florencio de d_a o~de:n do dJa de ~m~np_a, O!!- em toda a sessao, 
Abreu, Fernando Osorio, Luiz Felippe, Prisco Pa- ~ 1 ?, regimento. o penmtt1r, seJam as .emendas ~o 
ra:zo, Souto, Silveira Martins e Segismundo; e sem :o~nado ao orçam.ento d~_9-u~ para a ord~m d.o dw, 
ella os Srs . Aureliano Magillhães, Antonio Cal'los, I ~lSl~ensando-se a rm~ress.to,. e bem assu~ s1 con
I3arros Pimentel,. c.arrão, Couto Magalhães, Felicio I :'ente que esta cama~ a funccwne ne dommgo, por. 
dos Suntos, HGlrta de Araujo, Joaq11im Breves, José i5~0 que se uppro~.111_la 0 term? dos noss?s tra
:Marbnno. Martim Francisco, Prado Pimentel, Ruy • Ddhos, c ha neces:.Jd,ide de sei em votada:s estas 
Bnrboza, Sinval e Souza Lima. emendas. 

SITo lidas e approvadas ns actas antecedentes. 
n ~n. i. o SECRETARIO dá conta do se!!uinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 

O SR. JoAQUI:or NAnuco llede n palavra. 
O SR. PRESIDENTE declara que não póde dar a 

1mlann ao nobre deputado, porque estes requeri
mentos não têm discussão. 

O Sn. JOAQIJili NA.nÚco pede a palavra para uma 
explic:'l.ção. 

O Sn. PRESIDENTE diz que a dará depois de vo- · 
Do presidente do Rio de J;meiro, de 22 de Outu- ta do o :requerimento verbal do Sr. Buarque de. 

.brv corrente, transmittindo cópias da eleiçiío ile Macedo. 
eh~it9rcs geraes ultimamente ~1fe~tuada n~ fre- n , . . . . 
g·uezm de Correntezas, no mumc1pro de Cap1vary. ..1: os to a vetos o .requerimento, c approvado em 
-N commissão de poderes.. ambos os pontos. 

Do secretario do senado, de 22 de Outubro cor- 'I Tem a palavra o Sr. Joaqu~m Nabuco. 
rente Jl<ll'lidillando que constou ao senado terem • 

· sido sanccionadas as resoluções que uuiorizam o O ~r. Joaquun Nabueo :-Eu preciso 
:govcr.no.n mandar admittir Pedro Vdloso Hebello I da pal?vra para fazer uma observa(ião ~obre o 
Juui9r a. fazer exame dus materias . da primeira 1 ~equenmen_to do D;ohre dcpl?-tado. J?eseJo_ saber 
caderrl! do 2.0 -anno para poder matriCular-se no C?mo se~ poe na ordem do dra uma redacçao que 
:J.o ·-à mandar admittir o estudante Carlos Euo·enio amda lHIO chegou a esta casa e que talvez não 

tehin a cxàme das materias da se(l'unda cadeira chegue a tempo'! Ist~ é li!Uitar a att~ibuição que 
do 2.0 anno da escola de marin a; e finalmente, 

_ co~céd~E.do a't;ministerio ~os .negocias estraD:-
1 

• O Sn. J3uARQUEDE ~fAcEoo:-0 meu requerimento 
gerro~ um cred1to ex.tr~ordinar~o l!ara.ser apph- e para o caso de chegar a redacção a tempo de 
c<J.do as despe::: as da mrssao especral a Chma.- In- de se poder collocar na ordem do dia. 
temtda. Dcmpis V. Ex. sabe que o meu pedido só póde 

E' 'lido e mandado imprimir o se·'·uinte ser _feito neste momento, no principio da sessão 
· "' (apowàos), antes de se entrar na ordem do dia. 

PROJECTO 

1879.- N. 310 A. 

.i\,,c_qmmis:::ão de marinha e guerra, a quem foi 
pl·e~-:-p.te ·o projecto inieiado úO senado, tornando 

O Sr. Leoncio de Carvalho :-Sr 
presidente, pedi a Y. Ex. a palavra para apre: 
sentar uma_ inLerpell8ção qne desejo fazer ao "'0-
verno sobre assumptos relativos á instruccão 

0
pu-

blica. · · ·-
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.Não pretendia interpellar o gl}v0rnn, ô~>:~>.iavn 
por meio de um simples requerimento pedir:lhe 
informações sobre. o que tem feito e pretende fa· 
zer a respeito do decreto de :19 de Abril, qu0 ru
formou o ensino primaria e secundaria do muni
cípio da côrte, e o superior em todo o Impcrio ; 

~:mrl~m tplP. noo; o>sr.r:lns _rlo ~exo femiú_ino sejam 
.ecebtdos alumnos :1.le a tdade de :10 :nm~s? 

. - .. "\ 

coube a llal::rvra para justificar um projecto rela· 
tivo á instrucção publica, obrigam-me a mudur de 
. arcccr fazendo com ue eu recorra a esse di· 

7. o Qnantos cursos puhlieos de adultos ·runccio· 
nam p~csentem_ente no mnnicipio d~ _cOrte e qual 
a sua 1requencw. "! Porque nao tem swo autorizada 
a abertura de novos"! 

o • 

reito importantíssimo, a cuja sombra se a r1gam 
as liberdades parlamentares. dependentes da a•J•n·ovar:ío 

Na interpellação que vou ler a esta r~ugusta cn • ·cJaqnnlle poder?- Leoncio de Carvalho. t.
1 

• 

mara perguntarei ao governo (lê): 1 ~ 
Achmdo-se na casa secrundo me constn o 1 O Sr._.Joa<fau~_Nabuco (pela ot·d~m): 

nobre ministro do imp~rio, "'desejava merecer' de I -:-Eu d~se~ava saber ~L nao _lw na n~esa um pro.;ect~ 
S. Ex. um favor, favor que seria compensação do I vwdo ~o ~clnado p:na a ,l.m~ressao das consul~as 
prejuízo que na ultima sessão tive no meu direito du COf!-~eldü de E::.tado. Sl ::;e acha na secretar_w, 
de liberclade de tribuna, por haver pr~tica·du p:m r~_qumro · :1} ·:Ex· que o po.~ha na _o r de~ do c! I~. 
com s_. Ex. um acto de delicadeza... bL~ po~p.l!.t ·~ camara o Õ,t!::.g~sto semelnnnte "o 

0 Su. 1\L-\NOEL PEDRO E OUTROS SEN'HORES : - selho de Estado, flUe el!a requisitou. antes dtt com-
Apoiado. missão do senndo <1 pedi e, não Joi remettida a estfl. 

casa, mas foi remcttiua ao senado e foi distribuiàa. · 
• r .. l • 

interrompido o meu discurso, afim de permiLtir 
que S. Ex. apresentasse t"t camam a proposta dD 

· a a soccorrer :is victimas 
da sêcca. 

Pederia, pois, ao nobre ministro do imperio que 
me consentisse fundamentar hoje mesmo os qui· 
sitos desta lnlerpellação ptlr::t responder nos quacs, 
estou certo, está S. Ex. sufficientemente habili· 
tado. 

Vou mandar, portanto, á mesa a interpellação c 
juntamente o pedido que acabo do fazer .. · 

Vem ú rilesa a seguinte 

INTERPELLAÇÃO . 

. «Peço q_ue se _marque dia c hora para. o Sr. mi· 
• • • O" • 

sitos: 
:1. o Por que não tem o governo mnndado cum

prir todas as disposições do decreto de :19 de Abril, 
que podem ser provisoriamente executadas antes 
da approvação do corpo legislativo"! 

2. • Por que não abre no municipio da côrte a 
escola normal, cuja creaç1io já estava resolvid~, 
.destinm1do-se pnra as respectivas despezas a qu:m
tia de 200:000~, doodos pelas companhias de carris 
urb3nos para serem gastos cem a instrucção pu· 
blica ~ 

3." Si não quer mais abrir a escola normal, qtte 
destino vai dar ou já deu á referida qu:mlia ? 

4,. 0 Estando já em execução o art. 20 ~ 6.0 do 
decreto de :19 de Abril, que permitte aos alumnos 
matricu!~do~ nos cursos de. instrucçllo sup~rior/ 

' manda o governo executar tambcm o ~ 1. o do 
mesmo artigo que, . me9,iante certas condições, 
admitte a prestar exame naquelles ~ursos todas os 
pessoas que o requererem "! 

ã. o Entende o governo qne, adrnittida a fre
quencia livre nos cursos de ensino supérior, ficam 
por este facto os lentes desses cursos inhihidos de 
organizar pontos e communical-os aos seus disci- · 
pulos? · 

6; 0 Tem sido fielmente cumpridos os§§ 1.0 e 3." 
do art. 4.. o do decreto de :19 de Abril que di~pensam 
do ensino religioso os alumnos acatholicos e 

nnprossa no tC!i"W cza , atomp:mwnr o o 'l::~ 
recer da commissão de constituição c pod,_;res. L 

O SR. PRESIDENTE:- Vou mvnd:~r inrlagar, 
O Sn. .TOAQunr NAnuco : -E' hom que factos 

desta onlem não se repitam, porque o paiz í1al}a 
ganbará com a convicr.ão de 61Ue a C(lmara do;~ 
deputados merece ao gÕverno menos respeito :}; 
que a camara dos senadores. · 

O §r. Bu.ar~{u.e iile ~[acedo (pela or
dem) requer que Sejam dadas para ordem do uiil de 
amanhã as emendas do senado aos projecios c:lo · 
fixacão das for~as de mar e ter:':l e o projecto n. :JU 
relativo aos cremlos para a secca cw nor e. 

O requerimento é approvado. • 

- .Aprov~ila~llo-me do que -acaba ele dizer o ~1éÜ 
nobre amigo, deputado por Pernambuco, D rcsveito 
d::~s consultas do conselho da Estado, torno a pedir 
a V. Ex. que me informe, si Já existem sobre a _ 
mesa as informações que pedi r~lativamentc ao 
negocio do gaz que se vai discutir pela ultim:l • 
vez. · .. _ 

Esta camara tem sido menosprezada. Foi cnrr:_ 
qu.cm pediu as informações e não eu que tcn·~n· 
torlos esses documentos e j:i me servi delles. .. · 

Agorn V: Ex. me pennittirá dizer duas palúvras,
ácerca do requerimento do Sr. Buarque de l\:Ia· 
cedo. 

O SR. PRESIDE;)."TE :-Não estit em discussão. 
o SR. GALDINO DAS NEVES ;:_Este requerimento' 

:- · · · n- n:o fim da seS'são. 
o Sr... BÚ.UlQUE DE l\!ACEDO:_;_E'exactamente u~''-

contrario. · 
O. Sn. GALDI.NO nAs Ni!:YES :·-Peço a V. Ex. qae 

leiu o artigo do regimento, que é bem claro. · . 
O SR. PRESIDENTE:- O nobre deputado reqnere~:t-

coudicionalmente c eu não posso deixar de submet
ter á consideração da cas:J qualquer requ•:ri- ~ 
mento. 
. O SR. GALDINO DAS NE'.'ES :-O regimento pre..: 
screve regras e diz que requerimentos desta na
tureza só pódem ser votados no fim da sessiío~ 
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O Sr. Tbeodol."eto SouG;o (pela ordem): 
- Na penuiLima sessão destt.l augusta camara 
pedi uma urg-eneia que ella teve a benevolencia 
de m'a conceder. Depois houve só uma ses~ão, que 
se suspendeu em manifestação de pezar pelo falle
Ci!fiento do no3so distincto collega o Sr. Barão de 

"· Creio, pois, que tenho todo o direito em pedir 
para que me sej<l dada a palavra na sessão de hoje, 
a m t ·na · ti ·1 ·" • 

concedida. 
O sn·. rRESIDE:STE diz que, com effdto: por equi

voco da mesa, deixou-se de dar pura ordem do 
.dia a apresentação do requerimento do nobre de
putado ; declara, porém, que o fará para a prox.ima 
sessão. 

O §r .. Ce!lla~iio -~h,inl (:!.. 0 secretal'io): 
-Antes de entrar em discussão as emendas do 

. i r . 

pergunto a V. Ex., si porvcntur:1 n5o chegarem 
essas emendas, como previu o nobre deputado por 
Pernambuco, ninda assim teremos sessão no do
mingo? E' uma hypotllese que cu preciso vêr re
solvida 11ara fJautar por ella o meu procedimento. 

O Sn. PRESlDE!'iTE:-A camara já resolveu qua 
houyesse sessão no domingo. 

O Sn. AFro:xso PEXNA :-Nesse caso aproveito a 
occasião 1<1ra fazer uma reclam::.cü ü . 
uma hypothese, sobre uma condiç~o, mas sobre 
llm projecto que .iú está impresso nos Annaes, 
desrle o principio da primeira sessão da legislatura. 

• • • • • ' \. ü '- ' :l ui, 
pelo nobre ministro dn justita. 

Eu já tive occasião de lembrar ú cnmara auão 
importnnte é este projectr. ; e não comprehcndo o 
silencio do governo, deixando-o dormir nas pastas 
da secretaria em vez de promover a sua discussão. 

O projecto que o nobre ministro da justlca 
npresenti)U nesta casa é realmente de grande Uf
genciu ; e, tanto maior urgencia quanto é certo 
que o nobrn ministro da justira. do alto desta 
tribuna declarou que a magistr't~Lura deste paiz 
nuo tem iüdependcneia, pois está submetti.da ao 
governo pelo medo e pela esper:mça. Pelo medo, 
porque o magistrado est<í sugeito a remocões 
acintosas de uma bôa comarca nara outra em "pa
ragens in vias, em Jogares remôtos; e pela espe
rança, poruue o magistrado depende do arbítrio 

• o • 

cama r a, da qual era digno relator o a c tua! Sr. 
min,&;tro do imperio. 

Já vê V. Ex. que dons membros do governo . 
entendem que os magistrados estão debaixo da in-. 
teit·a dependencia das ordens do poder executivo ; 
e f~i quando .o nobre ministro da justiça t~rmi-

pro)ectos ns. 208 A e :1.~5 A- sobre a uxução de 
força~ de mar c de terra. 

<1) §ro Co§ta P.....zeved!o::- Sr. presi
dente, ao ver o honrado representante por Pernam
buco requerer que continue em ordem do dia de 
amanhã a emenda do senado, <ira em discussão .. 
modiflcando para mais ::ggravar a proposição desta 
camara sobre 3 força de terra para o anno finan-
ceiro Ü' l · - c. - ro s i- a E.' 
pretendia ver largamente discutido o assumplo, 
tomar parto no debate, combatendo essa emenda 
por inconstitucion.al (Apoiados). 

1 1 • ·::, • i .. w~ J.Íg ;i 0 

cavalheiro: da integridade com que sempre mani
festa e sustenta suas opiniões, un.1a vi<:toria dos 
melhores princípios, que fizesse coro com as vozes 
da pouco numerosa minoria desta casa, ofi'erecendo 
mais um facto altamente significativo, e que con
demna o modo pelo qual o governo se houve poi· 
occnsião de promover essa emenda, na outra casa 
do parlamento ; emenda que aggrava o imposto de 
sangue, no augmento da força de tcrrn, decretada 
em lei vigente, e aceita ainda por esta c~mara para o 
novo unno. 

A arrsarrcia pois desta tribuna, que bem cabia 
agora ao honrado re_presentante, de tão competente 
orador, obrig-a-me a vir a ella; farei, Sr. presidente, 
ligeiras considerações. · 

A eam~~a se hu ~e reccrdal", 
.. J. (.t l ..._ ur.. "" ~o. 

vantajosa, uma comarca em cidades do senado, á fot·rn de mar que propu.zera para o 
em logares não afastados dos centros de população. ~uno corrente, restabelecendo o batalhão nav:tl 

Ora, depois de ter ·o nobre ministro declar:.~Jo que lunri::l sido supprimido, o honrado repl;esen-
que a magistratura esta dependente do governo, I tanta por Pernambuco a qualificou, com 8pprova

. V. Ex. comprehende quo é muito grave que o go- 1 çuo de muitos de seus membros, como offensiva 
ver-no não promova a discussão deste projecto que o ~~ dos princípios de nossa carta . constitucional 
nobre :müiistro diz vir attender a esta necessidade; . (Apoiados). 
e poderia. deprellender-se que o nobre ministro Posteriormente, em apartes, significntivos,quan
ainda quer conservnr a magistr:~tura. debaixo da! dl) de modo ligeiro toquei neste assumpto, discu-

. sua dependencia para influir sobre 03 magistrados tindo o orçamento da marinha, S. Ex. reiterou o 
pelo medo ou pela esperanvn. E estas IJalavras seu juizo, duvidando mesmo crer que o governo 
acharam echo na commissão de justiça civil desta 1 pensasse de maneira diverso. . 
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Divergi então desse juizo, como ainda agora di
virjo: e sinto, Sr. presidente, essa divergencia 
porque quizer:l antes- ter o dever de acompanhar 
tão distincto membro da maioria no acto de cen
sura, ao gabinete, aceitando aquella emenda, como 
o aco!llpanho agor:t por ter promovido essa que 

. 
Ni:ío me torno inconsequente. 
Aquella outra emenda, Sr. presidente, respei-

. "rr i -
naval forte de mais de 1.000 prnças, pretendia e 
conseguiu, red uzil -o a menos de metade dessa força, 
dest'arte não aggravando o . imposto de sangue 
decretado, podia, no meu modo de encarar o 
assumpto, ser ofl"erecida pela camara vitalicitt ... 

UM Sn. DEPUTADO:-Não apoiado. 
O SR. CosTA. AZEVEDO:- ... e aceita por estaca

mara sem repugnancia derivada de oftensa desses 
princípios que consagra no assumpto tt nossa carta 
p t ICa. 

A presente emenda,. porém, não respeitando a 
lei, e nem n proposição que foi daqui, fixando as 

~ ~ . ~ 

.. ' b ' vando a 13.400 as 13.000 determinadas na lei que 
vigorn. · 

o ao·{)"ravamento do im oslo de snnrrue. é ma-
ni esto (Apoiados). A di erença das duas emendas 
completas. 

Desde logo~ mal serei averbado de inconse
quente, rejeitando ·a que se discute, havendo 
approvado a emenda que restabelecia o batalhão 
naval suppresso, na proposição desta camara 
que fõr:~ remettida ao senado. 

No entretanto, Sr. presidente, o que devo pon
derar agora não é a CGnsec1uente conducta de 
miah< · · " 
outros. Si o honrado representnnte de Pernam
buco, quando aggredia a inconstitucionalidade da 
emenda a que prestei meu voto, foi como se sabe, 

r a guns 1em ros, seus 1gnos 
companheiros da maioria, como deixam estes de 
me applaudircm agora, que combato a que temos 
em discussão~ seguramente de maior alcance sob o 
ponto de vista em que a encaro? (:lpoiados). 

O Sn. JoA~Uil\I NAnuco :-Sein duvida alguma. 
O Sn. CosTA AzEVEDO: -Nem é tudo, Sr. pre

sidente, o que deixo dito que deve merecer reparo 
dos representantes directos do povo. Nota-se o 
facto de se lhes mandar essa emenda, para que 
seja considerada, e aceita, no seniido de tornal-a 
lei dõ paiz, mas antes disto, o senado á sua conta, 
considerando que não póde esta camara rejeital-a, 
cont~mpla verba no orçamento para sntisfazer ao 
serviço que creou a mesma e;nenda I 

O Sn. SAL N 
menta á sua propria conta. 

O Sn. CosTA AZEVEDO:- Essa facilidade de não 
duvidar de que os outros dous ramos do poder le.:. 
gislativo,- a camara dos Srs. deputados e o Impe
r~dor, estarão sempre a seu geito, fez com que se 
augmentasse a despeza orçamentaria., que ahi vem 
em emendn, em cerca de 400:000~000, 

E' verdade, senhores, que o senado se justifica 
agora, por esse proceder, que considero menos 
regular, com a autoridade da palavra do então 
ministro da guerra, de saudosas recordações, o 
fallecido Sr. 1\larquez do Herval. ~ 

S; .Ex. não duvidou de alli assegurar, quando se 
lhe reparava no perigo de por tal modo augmen
tar-se a somma da despeza contemplada no orça
mento, que~ confiava immensamente nos seus 
amigos .desta casa com 1·aras excepções. E' claro, 
Sr. pre~1dente, que nessas rara~ ~xcepções não es-

O SR. CosTA AzEVEDO :-E' pois contra a voz 
noderosa de S. Ex. ue ·no senado se arwravou a 
despeza publica, com o uugmento de força militar, 
de que cogita a emenda que aclla-se em discussão. 
Essa voz, Sr.. presidente, era precisa agorn ; ella 

~, 

cQmbatesscm pelo respeito á doutrina expressa no 
art. 36 de nossa carta politicn. 

La" · en ia · u . · 
produzir, tanto~mais quanto a ella htlbituado, sem
pre em trinmph6s, mais-um obteria nesse nobre 
empenho de combater as demazias da outra casa 
do parlamento. 

Infelizmente, para causa tão elevada, venho eu 
apenas perturbar por pouco tempo a vota cão que. a 
contraria. Não é meu intento retardar essa· votação , 
e a passagem de quanto queira o gabinete, e dependa 
aqui de Yotos : si tal fosse o fim, a que me propu
zesse,não teria, Sr. presidente, havido essa votação 

as emen as so re a orç~ nava , sem que se me 
ouvisse,porque,mais difficilmente, teria conseguido 
v. E~ .. Pu.r ::i vota~ão as mes~as e~endas s~m 
( (. o,; ( .. ' 

tempo todo da sessão de hoje, que deix"ei-o á livre 
márcha dos desejos do gabinete. . 

No entretanto, consinta-me, Sr. · pre·sidente, 
protestnr contra essa maneiru de p·roceder-se á 
votacão de projectos ou <:lssumptos da ordem do 
dia.· 

O Sn. PRESIDENTE : - As primeiras palavras de 
que usei, quando um dos nobres deputados pediu 
a paluvra pela ordem foram para pôr em discus
são as emendas a que V. Ex. se refere ; e não l1a
vendo quem pedisse a palavra submetti-as á vo
tação : posso asseverar a V. Ex. 

O Su. CosTA. AzEVEDO : -Não posso eu, Sr. 
presidente, duvidar. de sua palavra; aceito-a 
como devo com o maior acatamento : mas peço a .... ;- . , - . ... 

palavras a que se. refere, e mais, asseverar que 
não fvrnm proferidas as sacramentaes do regi
mento ou boas praticas da mesa, em todas as dis
cussões ;·e são as seguintes : 

- • Não havendo mais quem peça a palavra fic.a 
~ discussã0 encerrada e vou pôr a votos. » 

Voltando, porém, á materia, e porque não appa· 
recem na tribuna os que sobre ella podem fallar 
bem ; julgando-me incompetente, solicito per
missão para contrariar o que deseja o senado a pe
dido do gal)inete, lendo a opinião que a respeito 
sustentou um dos maiores vultos que temos tido~ 
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puhlicista justamente hmreado, o Sr. Marquez de 
S. Vicente, insuspeito ante aquella outr'ora ,PU: 
jante maioria do senado, que embora conlr:.ma a 
exposta pelo honrado Sr. l3arão de Cotegipe, devia 
ser alli preferida. 

.: .. ' ~ 1 

no estudo do· assumpto, desprevenido do interesse 
occasional, a opinião que passo a ler. 

• O SI' .1ilai'q11ez do IIerval (ministt? da .r;uerra): 
- ... pnra algum reparo que po::;su a camara dos 
Srs. depntados causar o ter o ministro tla guerra 
aceitado uma ou outra emenda do senado sobre 
leis que n.lli jú possaram. 

ti o ue s m 'Str s iz m : 
isto é, que ambas as eamaeas têm iguaes direitos: 
snlvo os dons pontos qne o nohre senador fez 
notar ... ' 

n. ALDANHA l \.m:s:n :-.: Dew cortar esta leitura, para lembrar que pon-
. o Sn. CosTA AzEVEDO :-Antes, porem,de entr~r tos si:io esses a que se referia o Sr. Marquez do 
nessa leitura, preciso ponderar o justo l'eparo que Herval :-a inici:ltiva dos impostos e do 1·ecru
fiz ao Yer o fallecido ministro dn gw:-rra, não ~ó tamento; entendendo-se, porem, peltl iniciativa 
acccder ao augmcnto da força proposta e 11or nos quanto ao ultimo, a lei qlle discrimine o modo de 
aceita, a despeito do nos terdemonstradocom alga- lwver p0ssonl para o ::~lislumento milil.ar, c nüo o 
ris mo que ella era insuf!lciente,como pedil-a na ou- imposto do serviço militar (Contin-uando a lê r): 
tra casa do parlamento, depois de haver solemne· ••. ·~ Por conseguinte) não póde existir direito 
mente aqui dito qllc pedin essa força c não queria de enfado r1unndo cada uma faz o seu llen~r... • 
mais or ter o soa clio·no collega ministro ela fa- 9 

dessa força que exigiu dos representantes tempo- " O r. Silveira da .1Jlottct :-E' caute a res:.~lvar. 
rarios, esquecendo-se de que preferível .seria ini- • O Sr. lllán.Jttez do lietTal :-Nisto não ha 
ciar ante esses representantes proposta sua, do oiiensa, porque en fallo da maioria. » 
p~uer_ es.eeutiro, que ahi est:i trmluzida !ncon- 1 Ahi e~tú, Sr. presidente, aceentuadamrmte, que 
stltu~wnalmente ~c~s~ emenda que se dtscute? o fallecido ministro da guerra se dirigiu it maioria· 
(App:adqs da opz~oszpaoJ. . . . . . " para tir:u il.~lla as excepçõcs; isto é, úquelles que, 

.N<t? e mater:a de nossa com1~ete~cw. mtcw.l: ·por :.~mor aos Ycnlacleiros principias de liberdade 
Po1s o augmenlo de força nao e um recruta· constitucional, se cscapar:un de merecer sua con-

mento ? fhm~~a e lhe dnrinm voto contrario ~o seu proceder, 
cr caso o sentido da )::!lavra constitucional ':.; " r • " • rr a · ~· • ; . 

1·ecrutauu:nto do art. ::!5 de. nossa carta, lei que D'cntre e~ses dignos merubros ela maiori<~, agra· 
indique a maneirn. de agarrar, forçar t'1 praça un1 dn-me desl~car o honrudo rcpresen tnnte de Per
cid<tdão ? namlmco, que me cstú obscquhmdo com su::t 

J ão · poue ser a.sstm cn tcnüulo ( ..:lpoiados dct 
opposiçtio). . 

Como imposto que vai ao ciJnd1io v~ilido, o t·c
c~rut:uuento não é seniío a extcnsüo do ~acrificio no 
completar-se a força militar ( .rlpoiados dct oppo· 
sição). 

Lastimo, consegniutcmcntc o proceder que teve 
no senndo o fallecido Sr. ministro da gtwrra, con. 
sequencia talvez ele se h:1ver mjcitndo, além do 
r~zoavel, ~s c:xigencias ecouomic:.rs do illustre St•. 
ministre da fazcndtt, d<mdo isso Jogar a esse des
respeito de perogativas desta camaru. · 

Para que fique consignado nos annaes da mesma 
camara esse pro.?cuer, sem alterar-se-lhe em 
ponto algum, passarei ao . discurso os precisos 
trecnos, que hei ele lambem. ler, do que disse no 

·~ ...... · . .. 
(. ""' u. ' """' 

a ew·ão. 
Er:i S. Ex. quem, pois, primL"iro, devia im

pugnar a !eg:tlidade do que se discute: n5o o tendo 
feilo, escusnndo-se aindn os outros ia r1uern sere
feri:·a o g.Jvemo, me pr1rcceu predso pedir a pa
lavra nt:sse lJroposito. 

Consegnii·•Ji mostr•tr ·essa illegal idade, lendo, 
como antes prometti, a opinWo, eseripla com maior 
ctt!mn, do Sr. I\Inrcg1.ez de S. Vicente. 

su~::; palarrns dizem muito, si é que tudo não 
uizem. No senado, poderiam ter toda aceitnçi:io essás 
iususpcit:ts pnlavras, ao menos qu<mdo alli se nos 
pretendia oll'erccer este presente inconstitucional, 
porque, ao ;tempo, a maioria eru const:rvadora, a 
cuja mnioria pertenceu sempre aquelle publicista 
sevéro. ·· 

a melhor esclarecer-se a cama.ra. O Sn. SALD.\!\HA MARINHO :-Ainda é? 
Depois de ou vil· os avisos do honrado Sr. B<:~rão O Sn. Cosn. AzEvEoo:-Cougratulo-me pelo a parte 

de Gotegipe, relativamente <i posi{)ão que S. Ex. elo digno deputado 1)01' Alagoas, porque, é segu
ia assumir perante a camara, tom a despesa pe- ramcntc, ha à ias meu eor:tção s::tngra Mreditando, 
dida que manteria o accre::cimo de força de que como ac!'editava, acharem-se desavindo, tvo f:.~cil
tratu-se, disse-o mesmo ancião na sessão de 3 do menle, homens de tantos serviços e respeitados, 
mez \ll'OXimo findo (lentto): como são esses estadistas daquella casa, e ao l)Onto 

- , O 81·. Jt:larquez do Herval (mini.~tro da de quebrar-se, sacrificando o purtido que repre
gw:rra):- Sr. presidente o nobre senador que sentam, nullificando n propria autonomia e ... 
acaba de fall::tr deu-me a voz de alerta!... o Sn. BUARQUE DE MACEDO:-· Foi um bom ser-· 
. • O Sr. Barão de Coteyipe :-V. Ex:. não pre- I :viço, no interesse publico: cada qual ficou no 

c1sa: · . seu posto. 
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O Sn. CosT.\ AzEVEDO :-0 que entende V. Ex. 
pelo bem publiéo? 

O Sn. BuAnQuE. DE MAcEDO: - A necessidade do 
orçamento. -

O Sn. CosTA AzEVEDo:- Não hu-reria orçamento 
Z' A > ~ 

' Não penso dessa fúrma. Podiam os ter orçamento, 
e o havíamos de ter nos termos constitucionaes. 
Demais a camarn que ·votou esse or(iarnento que 
no senado so reu go pcs e pro un os, cteVIa pre--

. ferir o ol'çamento do accõrdo? 

desses silcrificios, e dos serviços publicos crue estão 
com elles ligados. A manifestação de suas opiniões. 
a re5peito :wtua como a manifestação das . .idéas 
immediatas do paiz, de suas localidades. 

« Si essa camara rejeita a 1pedida, a rejeição é 
peremptoria, pois que o senado n(70 póde propol-a; . - "" . ~ -. 

- Não tem consciencia de qu.:: o se.u orçamento é 
muito melhor'? Temeria a rejeição de pedido de cc Accresce que por uma consequoncia logica e 
fusão? _ rigorosa o senado-não· póde mesm{) emendar taes 

Até ahi não poderíamos ir: o senndo para as projectos, no fim de mt[pnentar, por fôrma alguma-, 
!eis de governo proced.erá sempre regularmente, o S'lcrificio do imposto 01~ do 1·ecrutamento, ou 
deixando a responsabilidade do mal n qnem cóibu I substituir a contribuição por outru mais onerosa, 
tornai-a. · pois que seria exercer uma iniciativa nessa 

E' porém certo, Sr. presidente, que, o orçamento parte. Seu direito limita-se a approvar, rejei-
aessc nccur o, menos incom J • rá ~s i · · t • • 

que já mal pó de viver (Apoiados). E' o que disse- o peso ou duracão desses gra:vames. . 
ram no senado, os c1i~·nos novos amigos do gabi- ~ A 1ogica exige mesmo que tod,,s as medidas 
nete sem protesto do~ aoverno 1 qne imuoem no"o~ enca;·"os sob1·e a 1l!lcào, que re-. 

O Sn. CosTA Amv:wo:- Na opinião de V. Ex., contribmções o respectiVO Lerritorw, ex1ge, l· 
n~o -na de muitos, e nem dn população desta capi- ziamos, crue tenham prioridade de exame, dis
tal. que CSllautou-se, cl~ saber do mesmo accôrdo. cussão e voto na camara dos deputados. 

0
- s 13 - - ~·I . E t ,,; . . • Tai é o privilegio que a camara. dos communs 

R: UARQU~ DE 11 AC:EDO:- m ?e~·~ ? parte riwis zela no. Ingl<ltcrra; não to!en1. essa cu mura 
ha accurdos (apo1ados), so no nosso pn1z c 1sto e~- 1 quo nenhuma medida que tem relação directa ou 
tranh~vel. _ l '3Strcitü eom o money-úill possa ser iniciada na ca· 
__ O_ $n: Ços'f.\ Ar:~·,:EDO: ,_y0Harei, :k vresidente, 1 mara dos _lords, e mu_ito menos ~e~~ governo .. " 
para o ponto clo11.'~c me nf,lstaram os apartes: sr. presulente, em YISta desta opmwo, de pubh· 

u a a cn ma1·.. • ftcar nos .:!nnaes reltt· : t nciom1l tão notavcl, como o r todos foi 

oscrc-v1:1 so rc nosso 1ret ,o p uu 100 cons 1 uc1 , 
_ . . . . a manter cssns idéas unicas que os liberaes podem 

gm~nas exccpçuP.s a ~ssc Pl{ nciptO,. em VISta de acatar, por serem us rcspeitacloras das liberdades 
mmor s~gurançn das l!berdaut'S pu~lteus. • c convenicncias populares, idéas que as pra· 

• Os Impostos e o. r~:erutam•.mto sao dous_grava- ticas constantemente. sc"'uidas no pai .r: e em 
mcs que pc~an~ mu1to $Obre os povos,_ sao dou:> outros P.strunllos de me;m~ fórma de governo 
gr:lVcs :;:1cnfi.cws do tra_!.Jalho ou propnedadr, do tom-50 consoliuailo, como fund:uuentaes .. pertencer 
sr~ng~c e da liberdade, sao U.ous :J:(sumptos,. em_IJ uc a e;; ta eamara, só mente a c lia, o poder de aggr:lYur 
a na<_~a? demanda toda a poupunça, med1taçaQ c 0 povo com o sacrificio do maior forç!l militar, 
garantias. . com o sacri11cio de novos e mais pesudos 1m postos; 

: Pura robuslecc1: e. a.mJ?har cs:a~ g~~<m.tias deu a lastimo, c profundamente doe-me o facto que 
le1 fund::~ment:.1l t1. IUICU\llva a respeito a camm:a apreciamos, de haver o gabinete, por meio do ftl.l· 
dos depuiudos, como ~cus reprc•.<;entantes ma1s lecido ministro da guerra, proposto no senado 
~mmediatos: como. aqu~llc_s Clll:tl. dev~m se>· o~ mais augmento de força militar, e augmento ~c des
mdepeud.<:ntes da.mflucncm '.1lmiste~lu\ e mms ele- peza para manter essa _força 11ova que ped1a I 
pende:rtes dos povos, cüm quem estao em contacto Dóe-me de saber que rsto se fez, achando-se na 
poJ:-il1ancnte e de cujas a1Teições, e confiança de- <YUbincte o distincto Sr. conselheiro Affonso Celso~ 
{lende a sua ree mçao, ou a sua esau a:.ã l! era recon rec1 o, e 1 eas semp1 
que olvidem seus deveres. de mais largos horisontes ás garantias de me~hor: 

" Tal iniciativa ni\o é um tributo indifferente, é estar ·(lo povo, i:1c qnem por muito. texp.po uqm foi 
pelo coJítrario de muita importaucia. A 1ei ~o- or- esforç~do defensor~ e, o que é m:us amda, com o 
camento qualquer projecto sobre contrJburçao, A. assentimento de S. Ex.l •.. 
LEI DE FixAçÃo DE FOUÇA~, o recru.tamento de mar Competia, Sr. présidente, a tão distincto membro 
e terra, e qualquer medrda que Ill!portar AI.G~l do "'abinete, oppor·se a essa ameaça, que ficou 
DEssEs SACRIFICIOS não póde ter nnsctmento no seiO satisfeita neste projecto que discuto, contr-J. os di· 
da camart~ dos deputados. _.,.;. -··· rcitos desta casa, evitando que seu fallecido col· 

" Esse privilegio da proposiçã[, essa prioridade legu propuzesse esses augmentos de força e de 
de ex:.~me. de discussão e de voto, exerce gT3E;de despeza, na Of!tra casa do parlamento, e tan~o 
influencia·. Dá aos deputados uma esphera superzor ma1~ quanto.fol mesm~. S._ Ex:. qp.e~. o fez v1r 
de 3ctivid:.~dc, uma força maior na fiscalisução aqu1 declarar-nos que Ja nap querta ia.OOO praças 
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:para o exército, contentando-se com as 1.3.000 que na rios e desconhecer a mesquinha retribuição d~ 
lhe concedia o seu collega que tinha os meios de outros, sem duvida de maior importaucia .•. 
as pagar. (Apartes). 

Foi facil o fallecido ministro em aceitar essa im- Quer-se clareza? Pois bem; frisemos factos que 
posieão de seu collega, de não nos pedir mais de correm por conta do governo. 
:13.000 praças? Reconhecia a im ossibilidade de No senado re't:ita-~e uma emenda 
atten e r ao ser•nço sem essas prnças de mais, selheiro J unqneira, elevando-a 200~ a gratificação 
que ora pede-no:; tambem seu successor? . . dos membros do conselho supremo militar de jus

Viesse a ui, untes que ao senado, iniciar esse tiça, que só têm a metade dessa quantia mensal-
o ,. ' w • ' • ·, re 

despeza. do governo, o que aqui se votou em favor do di-
O direito patrio assim teria sido acatndo pelo ga- rector da secretaria da guerra, não contemplados 

1linete, mantendo este a pr[ttica sempre seguida, nesse Iavor Gutros directores de secreturia; isío 
e que convém não deSJlrezar-se. é o augmeuto de orJenado: e, Sr. :presidente, sem 

Sr. presidente. tal direito, tão bem demonstrado j fund~lmcnto algum t 
pela leitura, qué lw pouco ucabci de fazer, da opi- POis, senhores, merecem men9s do governo, das 
nii:ío irrecttsavel do Sr. Marq uez de S. Vicente, o 1 casns do pnrlamento, os. serviços que prestam 
que tem o apoio importante de um dos mais de- I aquel!es generaes encaneCidos nos trabalhos rudes 
dicados amigos do gabinete nesta casa, 0 nobre d? parz, na guerra e na paz, do que esse mesmo 

.. ~ ,..., !" :l • n').. . ': o ' 

Sél' mcnosp:rezauo, nuo púde ter, como não tem, aos, . o que os twila os aquel c director, e el10 
do mim e dos mGus collcgas de opposiei'ío, senüo prop~w.? . . 
nossos esrorços em sua defesa, esforços "que serão l)ois _e essa n ;nal?-e~ra com ·qu~ traduz o gal?I· 
... . ·. . .. 

ra ou n camara. emporarw: . No e;tretanto, Sr. presidente, o ce~·to é que· o-
;';~ns vezes fo: c.-l!a desconsrderudu. orçamento ua dcspeza não ficaria maltratado por 
A l'imei1:.; HUando! '} , esse accrescimo ao ont~ de ·~stilicar _t n en -

iniclatiu~ de nugmento de força, de que nos falia p~nho do go\·erno no delXm' tao mesqumhos v~~
a emenda r1ue discute-se, foi tomada no senado ; cimontps ao~ membt·os do supremo tnbunal unh
a sP-gunda ql:iando, ainda sem ha\'er esta camara tar, como nao maltr?ta no el?-ten~~r seu, n:e~_mo 
dad::~ ~ct.:. voto a ~s~a emend3, tambem a pedido do que cu alcançasse pu r eu~ evidencia o contra! 10 , 
governo, o senado sobrecar.rcga 0 orçamento com combatendo n desnecesstdad~, es~es ~cçrescunos 
a quantia preeisa para tal augme ulo de força ! . 

1 

de or~enados dos dons fu. nccwn:mos CIVIS a que 
. E, ~r. pres~d~ntc_,, tnnt~ offci~sa nos im0:~1iatos a!IM~~Írnta esse orçamento, Sr. presidente, a pro
Iep!c:e~tanL~:; do JMZ (nao apowdos) pt~ssma sem tcr.çào constante desses centratos onerosos que o 
maiO I e~ protes_los · . . . : governo concede e suncciona o corpo legislativo, 

Fal)a-~e ~m li~erdaJ.escol!stitucwnaes; d1z-se ~ue como por e~emplo, esse da companhia do Amazo-
os pr~nc1p.:_os llberacs .~stuo sen?o desenvolvidos nas (Apoiados). · 
n~ s1t~açao. creada ~ ;:, de Jan~I!'O ~e 1.8~8; prl)- E', sim, impossível deixar de ser maltrata~o o 
c!ama-se 1?-ma nova era de eqmhbrws o_rçamenta- orcamento com esses e outros contratos. Amda 
nos, por d1scretns dcspezas e bem fiscahsadas, e o hontem, asseguro á Camara, li em um jornal da 
que vemo_s tod~s 'l , província que represento a transcripção de um 
_ Nessn S!Lu~çao; dando-se ue barato as preroga- documento de mór valia )ara a confirmacão dessa 
- a, em-se para . ver a e quanto aquelle contrato. · 

e_lla. somente o olhar 9uando se a qller f~ze~ pra- Em dias· do mez proximo findo, ·a associação 
ttc<H actos que desmmtam o que apregoa-::.e. commercial da provincia, como presidente o digno 

Ao passo que tanto se fallava aqui em econo- 2.ovice-presidente do Amazonas, dirigira uma feli
m~as,_ em co~tar por des_Qeza~ desn.eces~arias e re- citação ao honrado Sr. conselheiro :Souza Dantas 
tribUIL' com Igualdade e justiça os serviços que li- por continuar no senado a defender os interes
cassem de pé, nessas reformas geraes que autori- ses do comme~cio daquell~ banda do paiz, e :í pro
zava-se a levar a effeito no intervallo desta :i ou- pria província combatendo a passao-em do mesmo 
tra sessão legislativa, o que se -viu'? , contrato. ' ., 

P~r exemplo: a cnmara facilmente votar, no Nesse documento se diz que o commercio tem 
proJecto de seu orçamento, elevacão de ordena- em si os meios de vida e de transporte, que tão 
dos, . sem justificação, para garantir melhores e onerosamente para o paiz o mesmo contrató lhe 
prox1mas aposentadqr_ias de certos felizes funccio- quer facilitar. 
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Folgo, Sr. presidente, de registrar este facto, 
que apoia as opiniões aqui sustentadas por mim 
nas discussões que pôde ter esse contrato. 

Disto não cuida o governo : antes tem por seu 
procedimento dado azo a essas corridas contra o 
suor. do povo, a ~ão injustilicativos esbanjamentos 

E, ao passo que assim. descura de ser severo 
·economisador de despezas, quer o governo provar 
. o contrario nessa llrcssão para que uma migallw, 
a aga e a e il mens<Jes, nao possa ca er co . 
retribuição u cada um desses dez servidores vene
randos, do conselho supremo militar, generaes 
encanecidos e alquebrados pelosserviçosdo paiz L .. 

Essa magistratura militar merecia outra con
siderat;.üo do governo; c, Sr. prêsidente; estou 
seguro de que a tanta fnlta de consideruçi.io ella 
ha de pngar com os melhores exemplos, cada vez 

. mais se esmerando em corresponder iis esperanças 
ào p~iz no desenvolvimento de· seus importantes 

Cada Úm du seus men1bros pó de de cabeça ergui
da apresentar-se de frente dos que compõem o ga
binete ue a si s de,;considera des·ses vultos 
que estão no poder, e interrogar : 

Ha dentre vós quem tenha, mais do que eu, 
se interessádo :·em hem servir o paiz, mirando só 
o ever, sem cogitar de recompensas, e 1ap mms 
conseguido? (Apoiados). . 

E', no entretanto, Srs., pura com funccionarios 
do paiz, taes como esses, que o governo em :mxilio 
do equilibrio dcs ortamentos vem regatear mi
galhas, deixando passar impunemente quanto pre
tendente corre ao thesouro publico para aggravar 
;;uas dc:;pezas! ... 

O Srr. ZA:>.IA:-NITo apoiado. 
'· s, lL' E :- b ·!'C~0 C 

niio ter ouvidos, pm·a. niío saber-se que a verdnde é 
essa, vai }l:Jra mais de 20 annos, pois que ha tnnto 

:'\ . . {). . . 
pubiicos, são qnas1, dia a dia commontaclos, por 
yozes sérias, por imprensa desapaixonada. Eu"qui
zera poder levantar minhn fr<Jca palavra' para 
honrar actos de sérins economias que o gaiJincte 
ten!Ja feito; não os conheço infelizmente senão 
esses de alcance ridiculo, de que todos temos co
nl!ecimcn to; c o de que venho de frisar tal vez com 
n_Igum calo1·, altamente provoca a indisciplina mi
htar. 

O Sn. ZA~IA d~ um uparte. 
O Sn. CosTA AzEVEDO:- Pois então porque n. lei 

vigente só marca :100~000 memaes n cada membro 
do conselho do supremo militar de justiça, não 
podemos nós alterar esse vencimento que data de 
quasi de qu:.\tro dezenas de annos? 

Só poderemos fazer alteações c para mais nos 
venCimentos os emprega os ClYlS •. ~. qunn o, 
senhores, quando em um dos casos de que tratei 
foi tão sómente para que a aposentadoria crue 
vai-se d8r ficasse melhor aquinhoada ? 

O Sn. ZAl\L~:- Essas cousas todas deviam ser 
dit:Js ·.na occasião de se tratar da medida; nem 
todos sabiam desses segredos (Apoiados) • . 

O Sn. CosTA AzEVEDO :-:Mais do que eu, sabia 
disso o gabinete; cu só pude saber, aue por tul 
modo pretendeu elle favorecer a esse funecionario 
alhís, penso que bem distincto, depois de votado 
esse favor a que alludo. 

Ao ~7 ·-TOMO 'V • . 

Mas, devo dizer, si ti-vesse sabido que esse favor 
tinha tão acanhada extensão, não pretendendo-se 
equiparttr os ordenados de outros directores geraes 
a esse rrue, aqui passou, para o da .;ecretaria da 
guerra, pelo menos em algum aparte denunciaria 
o escandalo. O nobre deputado que me deu o aparte 
d ·- .. . 
me, naquillo que provavelmente entendo, a tudo · 
quanto me pareceu menos justo proposto pelo 
governo ou suas commissões; não sei o ~jue é re-

i i< ' o in e : r e o ga me e, e e o 
sabe, nenhuma preteução jâu1ais tive que me fi
zesse cauteloso. 

E o facto, Sr. presidente, ahi vem : o gabinete 
aceitou, e a camara vai approvar muitas das emen
das que offereci ao orçamento da marinha, e que, 
aqui, quer a maioria, quer o governo, me com
batiam por ellas~ que, dizium, iriam maltratar sem 
vantagem os encargos do paiz ... 

O Sn. ZAZIL\. : - O ue eu entendo é c ue mais 
100~ menos 1.00~ por mez não. eleva nem rebaixa 
os o.fficiaes gencraes do nosso paiz. 

• • - 11: 'l' 
nho por entendido, é que, mais lÓO;) menos 1.00~ 
podem, c devem demonstrar maior ou menor 
apreço de servi~os prestados. 

"' o é que c !l'ljo a cçnsura a toaos 
quantos concorreram ao insuccesso da emenda do 
digno senndor pela _Bahia o Sr. Junqnei ra. 

l\Ias, Sr. presidente não sendo minha intenção 
embarnçar a pas5ag-em da emenda em discussão 
que podin, até ser di~pensndo da formal idade se~' 
ductora de unia :lpprovaçiio por nüs, pois estava 
elltt Já ::tr.eita !?Cios que tudo pod~m (uii:; ap!Jiacl'Js) 
farei por t{~rmmar. " 

necordando que muitas elas cmellllns que ousei 
... . . . ..· 

"' ~ ~ i"U l\.1 4 

aceit3ci.io do scn:.Ído, e ainda depois tlo accurdo, que 
bnto tem dado quc1'1llar, e será por muito tempo 
ob · ecto de medita cão me Jermi ttirá a,; ~ 
me dirija. so_brc o nssumpto senão ao digno relator 
da comm;ssuo de fazenda, para lhe rogar que não 
combata essas emendas, que abi vem do senado 
e que aqui fo1·am tão tenazmente por S. Ex. impu
gnadas, algumas por inteiramente injustilicavl'is. 

A despeito àa dedicaçJo reconhecida da muioria, 
é de temer que, a S. Ex. impugnai-as, possa ser 
uma ou outra rejeitada, pelo prestigio da palav-ra 
de tão digno companheiro . .Não altere-se nem em 
uma vírgula esse orçamento novo que se nos offe
recc, porque senão, arrisca-se o honrado ministro 
da fazenda, e tambem o gabinete, a perderem 
todo o trabalho que tiveram lá pela outra casa. 

Ccnsidere a camara que, esse orçamento, é me
lhor do que o seu:-passe elle sem protestos senão 
da minoria. · 

.Pelo menos. no or amento da marinha melhor 
seguramente consu ta os interesses do paiz, que 
süo os da classe a que pertenço_ · 

Infelizmente, Sr. presidente, não ha possibili
d:;de de offerecer emendas a essas que hoje aqui · 
devem chegar, procedente~ do senado : porque 
quizera offerecer algumas que, no meu modo de 
pensar, consultam melhor a justiça e os interesses 
publicas. 
· Faria reviver essa que cahiu no senado e n que 
me hei referido tnntas vezes. 
·lias, nppello para outro orçamento, sob o domi

nio da maioria actual desta e da outra casa do 
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purlamento; a. des;ta casa, que voltat·•1 em nov~s 
eleieões que· nos batem de perto, i1ot·que o gabr
neté garante-nos a Iiherdude das t':rn~s, nas quaes 
não estarei envolvido, c por isso posso fallm· des
assomlH·ado e com maior independencia : appello, 
digo, para esse outro. orç~.mento, obra da futura 

• '-' • I. <-' (. 1 f.;; 

did:•s as exigencias dos serviços. 
Talvez; applnuda de bem longe, a yictoría 

muitns idéas da msente o )OSi ão · 
respeito de ussumpl05 que se ligam a esta parte da 
administração publica : mais do que nós ganharão 
com isso os creditos dos futuros representantes dv 
1)aiz, e ni:ío é tão pouco para que desprezem. 

Sr. presidente, quero e devo homat· a palavra 
de não me caber a "\Wntade de perturbar a pas· 
sagem veloz do que está em deb:lle: nem poderia 
ser esse meu desejo, contra os triumphos do gabi
nete. :i\o repetlllos, triumphos que talvez produzam 
não "tardiamente ~dgnmas derrotas. Esse desejo ou 

L.t, e 1 i :'S ·, seria srrnp esmen e unpo-
tente: sigam os triumphos e venham as derrotas, 

O SR. ZA)IA:-Quoil Deus avertat. 
O SH. CosTA AzEYEDO :- E, pois, vou terminar, 

lnstimnndo fiUC uma camara, depois de qnusi :1.0 
annos ele proscrip~ão de seu partido, eleita sob o 

, · · , · , - · e i e a e,em que 
se assentam cavalheiros que, nesse longo período, 
nunca cessaram de fallar dos erros de seus adver
sarios, promettendo corregil-os, quando no poder, 
não correspondesse ás esperunças que o paiz nella 
depositava ... 

O Sn. IGX"\CIO l\L-\nnl\s :-Correspondeu V. Ex. 
O Sn. CosTA AZEVEDO:-... esperanças que se 

não limitavam tão sómente a essa projectada refor-,. . 
< 

o:fferece á comtemplnção do paiz. 
Si, á subi~a do gabinete de 5 de Janeiro, reul

mente houve exemplos da ue cur:wa-se de seria 
economws os m erros publicas, de suavisnr, 
})ela boa e discreta despeza, a vida penosa do cida
dão, que se vê já sem saber como manter-se 
diante dos encargos socines, muito pouco durou a 

. éra que isto emprehendeu, iniciando praticas que 
sãô e eontiuuam a ser cousas anormaes entre nós. 

Viu-se logo continuar se nos erros do pnssado, 
tlio condemnados: o gabinete, gastnndo sem lei que 
o autorizasse a tanto desembaraço ... 

O Sn.. SALDAc.,H.-\. :ULuwmo:-E pedindo impostos 
novos. 

_ . :- ,. i, com es-
tradr.s que sobrecarregam o orçamento. em des
proporção das vantagens que possam dar, e outros 
serYiços, promovendo facilidades a novos commet
timentos taes, dos governos que· tenhamos, 

O SR. CosTA AZEVEDO:- E querendo novos im
postos, que foram-lhe negados na outra casa do 
parlamento. 

Mas, 3r. presidente, para a honra da situação, 
é força confessar que o gabinete ::whou naquella 

Nenhuma olfensa ha ·em dizer que, nem o ga
binete, nem a camara, tão pouco os que acom
panh::nn ainda a sHuuçlio, corres ponderam :ís espe
ranças do paiz : será juiso menos certo, talvez, 
mais, si o quizerem; mas é o meujuizo a respeito. 

Si o governo viesse pedir primeiro a esta casa o 
augmento de força de _que trata-se, meu voto não 
lhe faltaria: penso justa a exigencia desse au
~mento. Si ora opponho·lhe esse voto, não é de-

. vido a ser opposicionista, nem por systematica 
contrilriedude ; é porque penso que feriu-se o pre
ceito constitucional, iniciando-se esse augmento 
de força no senado. · 

?-7este procedimento e por tal motivo, folgo de 
achar-me com o diO'no relator dn comm· :-
azenc a. A mino ria· da cnsa está conforme nisto ; 

ella, p0is, oJierece mais este acto de censura para 
que os ministcriulistas venham contestar-lhe a 
.; _ , , · , · e: Jine e. 

Si a opposição, Sr. presidente~ por outras· causas 
não devesse merecer da maioria algum reconheci
mento ser-Ih -ia · · · · . o -· 
que u form<tm sómente por ministrar-lhes tantas 
occasiões de defenderem os actos do gabin~te, 
que são trazidos ú discussão e censurados, o que 
lh.;s até gnrante gl'atidão dos defendidos. 

(Ha.diversos apm·tes.) · 
Não ha razão nestes apartes. Com o que venho 

de dizer em nada choco o melindre dos que pro
testam. 

Nem ha como contestàr. Pois o gabinete·não fi-, rr • _,, 

actos que pratica~ quundo impugnâdos? 
Agradecido, como o é sempre, acaso não torna-se 

um serviço esse roceder da o) o~· -
assnn ta agradecimento ? 

(H a varias apartes.) 
Sr. presidente, nenhuma contestacão razoavel 

póde-se fazer ao que quero accentuar:- a maio
ria deve á opposi\~ão o reconhecimento do gabi
nete a esses serviços de tribuna que tanto a tem 
tornado notavel. 

As praticas em materia eleitoral, á sua parte, 
concorrerão por outt·o modo a bem firmar a jus
teza de minhas . previsões. Essas praticas, essa 
doença eleitoral que affiige o paiz, conduzem-nos a 
esperar, á mim ao menos~ por demais ingenuo, 
que nesta camara, em nova e proxima legislatura, 
sentur-sc-hão os membros da maioria. 

O SR. TGN.-I.cro :M.:illTINs dá um aparte. 

máo sentido o que estou dizendo. . . 
. Com o proposito de· bem explicar-me, faço sentir 
a V. Ex. que, estou seguro, será dever do' gabinete 
garantir do melhor modo nessa legislatura o con
curso do zelo, da illustração e boa vontade de seus 
actuaes amigas. Vai nisto inter~se grande. E' nssim, Sr. presidente, que respondo ao aparte 

do illustre representante por :Minas,. que tão cava
lllei ro é para commigo, quando eu dizia que a situa-· · O SR. ZAMA : -A maioria não precisa. 
ção crcada em 5 de Janeiro do anno findo, repre- •. .0 C . c d" 'I 
~entada por esta camura, não tinha c01·respondido Sn. OSTA AzEVEDO-- o mo rz · 
as esperunças que gerou. Expressando-me como O Sn. ZAM.:I.:-A maioria não precisa do governo 
o fiz, não offendi os que a appluudem e ·todos es para reeleger-se; tem elementos naturaes e ami-

' productos dessa mesma situação. ·· · • ·· · zades nas províncias paru vencer a eleição. 
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0 ·Sn. GALDINO DAS N.EVEs:-Olhe O carro de 
Apollo. . . 

O Sn. Z.uiA:-Isso não é para nós. 
O Sn. CosTA. AzEYEDO:-Prcciso additar algüma 

co usa no aparte do nobre deputado pela Bahia ; não 
· · ·, · :; · · , · u r e 
maioria não precisará, ou não.precisa do apoio do 
gabinete para vir de novo a estas cadeiras ; não 
'" .. . . I 

(Fia diversos apartes.) 
Senhores, o que penso ser certo é o seguinte : 

em todas as províncias, sem excepção algumn, se 
o povo quizer, elegerá ·seu repre5entante ou repre
sentantes, ainda contra a vontade do governo. 
Mas, quantas vezes, temos visto o povo que1·e1·, 
contra essa vontade? 

Isto conviria ficar bem discutido. 

' por pretenção que abrigue_ de ver-me· reeleito : 
lamento tão tarde ter conhecido as asperezas destas 
cadeiras · si menos tàrdiamente as houvesse er-
cebido, mais cedo seria dellas apartado. 

(Fia diversos apartes.) 

a minha posição. · 
l\Ias dizem os nobres · deputados : o governo 

sabe que us opposições são indispensaveis, e as 
não deseja evitar. 

E' assim mesmo 1 A lei ào terço posta a. este fim, 
e que o conseguiria, executada com empenho de 
honra. cahiu em descredito, nad::t g-arantiu. E 
porque ? V amos á verdade. 

Seria defeito dessa lei ? O defeito s b m m l 
do que eu os que me honram com apartes: o de
feito está na força ::mtoritaria do paiz, que faz 
tudo correr atraz dos governos ; e a sombra do 

· a a.· 
O Sn. ZA:'IU dá um aparte. 
O Sn. CosTA AzEVEDO:- Engana-se V. Ex. 

ainda neste juizo: fui eleito~ porque o presidente 
da provincia, ·que represento, cruzou os braços, 
não quiz intervir no pleito, deixando correr a es
forços dos chefes locaes o processo eleitoral. 

(lia diversos apartes.) 

E sempre o Amazonas terá essa felicidade, de 
que não tinha esperanças pelo qll:e se annunciava 
até desta. côrte ? <-- -

O Sn. PRESIDENTE: - Peço no nobre deputado 
que se cinja á materia em discussão. . 

O Sn. CosTA AzEVEDO:-Eu não estava fazendo 
· , , , e ue 

já tenho visto em discussão semelhante outros 
seguirem esse rumo, em que ia, e a pannos mais 
largos, sem serem advertidos. 

O Sn. GALDIXO DAS NEVES :- Da mesa mesmo 
V. Ex. tem dado npartes c molhado vélas. 

O Su. l'li.E81DENTE: -11crdõo-me o nobre depu
tado. Nuo de1wjo uo fl'trmn nlguma restringir a li
berdade de tril.luun. Si ftu:o observações, e porque 
o nobre deputudo cl o pt·imeil·o a dtzcr que está 
sendo muite lntorromJlldo po1• npnrtes. O.nobre 
ueputado pódc coutinunr. 

O Sn. CosTAAzEvEno:-V. Ex. viu que poderia 
ter usado da tribuna quando se pôz em' debate ~s 
emendas sobre .forças de mar, e nella me con
servado, até prejudicar este outro debate, si pre-
tendesse embaraçar :r passa gani dos projectos em 
ordem do dia: si já me não retirei da tribuna 

evo-o ao ever e cortezia de ::~ttender aos apartes 
que me dão. 

O Sn. GALDHiO DAS NEvEs:- Fa a-se á b · 
va tlara a 1ante (Hilaridade). 

O Sn. CosTA AzEvEDO :-Devia attender tambem 
ao que me diz o ill ustre presidente, e por i!':SO não 
caminhei logo, como aconselha-me o nobre depu
tado por Minas (Apartes). 

O Sn. PRESIDENTE :-Peço aos nobres deputados 
que deixem o orador prosegnir. 

O Sn. Cosu AzEvEDo:- Releve, Sr. presi1iente, 
o ·, . . ' ' . 
por distinctos companheiros, com proposições que 
precisavam de resposta ... 

O Sn. PRESIDENTE:-Eu jú pedi aos nobres depu
t~dos que consit~!fi que o orador continue o seu 

O Sn. CosTA Azevedo:-Sr. presidente, conti
nuando no que ia dizendo a V. Ex., fato notar 
que m~reço benevolencia da parte da mesa, ainda 
quando um tanto apnrtado do rumo que me traçtl, 
por ser evidente que evitei tomar á c~sa o seu 
tempo de hoje, tão precioso ... 

O Sn. PRESIDENTE:~Eu não quero restringir 
o direito do nobre deputa<.lo; apenas trato de en
caminhar a discu ão o 

o Sn. JOAQUE\f NAnuco:-0 orador tem andado 
perfeitamente. - · 

•• :s " 1: •• · o :- u ro, esejo nr ermo , 
a este discurso, que só ~orçadamente o :im fazer~ 
e bem a contra gosto, pois acho-me ha dws doente, . 

Vindo ú tribuna tão sem vantagem, só me 
queixo do honrado representante por Pernambuco, 
relator da commissão de fazenda; S. Ex. cabia 
bater o projecLo, por uma manifesta invasão de 
nossas attribuições (apoiadosj, e haver-nos isto 
declarado, sem que então magoasse a maioria do 
gabinete. 

Pretendia qne, assim, visse o paiz que não era 
só a opposição que se manifestou contra essa in
vasão autorizada pelo governo e por elle mesmo 
promovida (Apoiados da opposição). 

O Sn. SALDANHA MARINHO:- Que quando fóra 
do poder reclamavam contra invasões taes. 

O SR. Costa AZEYED0:-0 que esperar-se dores
peito a outras leis, pelo governo e senado, si a 
constitucional não merece-lhes respeito? 

, · Lastimemos, Sr. preside:nte, o facto de assim 
passar por esta casa semelhante invasão, que acaba 
com uma das melhores garantias da liberdade do 
cidadão, qual a de não: dar imposto de sangue maior 

· do que o iniciado por seus representantes tempo
. rarios : lastimando isto do fundo d'alma, lanço meu 
protesto neste discurso. ~. 

E, porque, Sr. JJresidente, me parece que será a 
ultima vez que estarei,. na tribuna, pois não creio 
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em nova pror0gaçüo, ou convocução extraorlli· 
naria: ... 

O Sn. G.\LDIXO DAS :XEYES : - E' bom upro-
veitar. · 

O SR. Cos:rA ~zEVEDO :-... Venho queixar-~e 

mica itquelle ramo do poder legislativo e no go
verno lll<lior somma de ::iutoridade ( apoiados ) ; 
em nome, pois, do pártido e do povo a que me 
retiro, consigno, Sr. presidente, pelo modo por que 
venllô de expre~>sar-mc, o meu voto de profunda 
magoa por_ ter h~vido ainda ~a ~poca actual a c~-

relativamente á remessa para o senado da' pro
posição desta camara abrindo um credito extra o r-
. · d ~r a de 7 :000-~000 1ar<1 arramento dos 

professores das aulas de machinas do al'senal de 
marinha da Curte, proposição que procede de uma 
emenda por mim oiferecid:1 a outro credito que jâ é 
lei do ]Jai::, c que manda pagur certos vencimen
tos aos dignos membros da rcpartiç::io liydrogra
phica. 

Do Dia1·ifi do· Parlamfnto, que o leio Mtentamen
te, n::io vi que o senado houvesse recebido essa 
proposição. 

O Sn. Cosu AzEVEDO: -E' o que desejo saber, 
e 1elo que p~rgunto: onde está"! 

O Sn. SALDA~HA :MAm?i'HO: - Cahi u no 
nho. 

decidir si convém ou não saber do destino dessa 
sua proposição, convertida em projecto de lei, 
sen5o ta.mbem ao digno relator da commiss5o de 
fazenda qM protegeu a emenda assim aceita. 

O Sn. DrrAr.QüE DE MACEDO : -Nilo tenho nada 
com isso, é com a mesa ; nem protegi essa emenda 
do nobre deputado : foi um dever aceitai-a.· 

O Sn. CosTA AzEYEDO:- Yon emfim sent:tr-me. 
;::.· me levantar de novo. serú 1ara fazer Jirreirá 

interpella<.~iio ao governo, velleidades de qnem está 
a cahir, sobrr, assumpto sério da provincia quere
presento; isto, porém, si não for-me dado de 
OU I. • .. 

essa interpellar;ão. . 
Sr. presidente, em nome do partido liberal a 

que pertenço,~~ julgo que a opposição tambem re
presenta, que <';'representado pela illustrada maio
ria da camara·e pelos dignos membros Ii!Jerhes do 
senado; em nome de~ te generoso povo,que durante 
tantos annos viu, sem dudd<t alguma, com dõr 
profunda, as censurns graves que soffriam os con
servnuores no poder, por inobservancia de leis, e 
censuras articuladas nesta c na outra casa do par
lament~, sempre_ vivazes, sem cess~r, dia e noite, 
pela lettur~t da lt!lprensa do partido, principal
mente _a. [lefotma, a testa dc~sa propaganda o actual 
Sr. numstro da fazenda, tamlJem como redactor 
em chefe desse orgão, a seu lado V. Ex., Sr. pre
sidente,. companh~iro de lide, dia a dia, hora a 

l 

0 SR. GALDINO DAS NE,iils :- .Ah! tudo i:, to es
queceu-se ... · 

O Sn. Cosn AzEVEDO :-... em nome desse grande 
partido e do generoso povo btazileiro, eu protesto 
contra a approyação que vai ter essa emenda do 
senado augmentando a força de terra que aqui 
votamos, porque fere esse acto os princípios con
stitucionaes (apoiados da opposicão ) reconhecidos 
por homens de maior valor, éÍentre os quaes o 
Sr. Marquez de S. Vicente, e que não são suspei
tos~ porque darium antes mais largueza autono-

buJção desta casa, enviando-se-lhe essa emendn á. 
fixação de forças do terra. 

O §l:·. Buarque de l'Uacedo:-Sr. pre
sidente, o nobre deputado que honrou- in e com 
algumas palavras de benevolencia ... 

O Sn. CosTA AzEYEDo:-Faço justi~a a V. Ex. 

O Sn. BrrARQUE DE MACEDO:-Senhores si era por 
ser lei do paiz, · o nobre depntado não podia vir 
censurar neste momento aquelles que votarnm na 
senado e que pretendem votar nesta C<lsa pela 
emenda do que se trata, porque ella tambcm vai 
ser lei do paiz. 

O Sn. CosTA AzEYEDO:- Não apoiado. 
O Sn. BuAr.QuE DE MACEDO :-Senhores, a emenda 

ai uiio voto . or ue é contraria 
aos principies, que aqui sustentei (mttito bem), diz 
o seguinte (lê): · : . ·, 

' No fim do § 3. 0 do art. 1. 0 , acrescente-se : 
e das companhias de alumnos da escola militar e 
do curso clr infantaria e cavallaria do Rio Grande 
do Sul até 4:00 praças. • 

Pergunto eu: existia ou n:io a escola mi
litar e o. curso de infantaria e cavallaria do Rio 
Gra:nde do Sul"! Existia, Sr. presidente. A emenda 
apenas vein supprir uma lacuna desse§ 3. o ••• r 

O SR. CosTA AzEVEDO :-Peço a palavra. . 
O Sn. BuARQUE DE !1L\êEDO :-... a emencla, por

tanto, não fez mais do que respeitar aquillo que j:í 
existia. Pela minha doutrina, Sr. presidente, não· 
se póde aceitar esta emenda; mas pela do nobre 
de utado S. Ex. não )Óde Jermitta a franqueza) 
sem ser incoheren~e, deixar de vot.ar por ta 
emenda, porque, como j;1 disse, elln não fez JnniS: 
do que restabelecer n(jnillo que j<i existiu em lei. 

O SR. CosTA AzEVEDO:- V. Ex. não me ouviu 
então. 

O Sn. BTJAnQUE DE MACEDO :-Ouvi Iierfeitamente 
a V .. Ex. 

Eu, Sr. presidente, sustentei nesta casa, e con
tinuo a sustentar, porque penso que é a verdadeira 
doutrina, que o direito que tem o senado de 
emendar não vai ao llOnto de augmentar a força 
publica (apoiadosj, nem os impostos (.Apoiados). 
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Mas não se sllgue daqui que a minha opinião seja 
a aceita pela camara dos Srs. deputados, ·que a 
minha opiniiío seja a verdadeira. 

O fucto é, senhores, e eu devo reconhecei-o_, que 
esta doutrina tem sido interpretada por formas 
diversas em outros paizes. Si na Inglaterra prev~-. . . . 
. c. (. ' . 
se poder na camara dos lords augmentar por 
fórma alguma a ~espeza, porque qual.quer a-u~ 
o-m nto ' z 1m ) ta 1m )9sto e 
certo, sénhores, que em ou~ros paizes, como ~a 
Itrtlia. como mesmo na Belgtca, onde esta qu~s~~o 
foi muilo debatida, si não tem prevalecido a OPl.Uiao 
contraria, ella é ao menos muito cluvidosa. Amda 
ha pouco no parlamento italiano .d~u-se o facto 
do imposto de moagem ser suppnm1do pela ca
mara dos Srs. deputados e rejeitada a suppressão 
pelo senado ; o que importava restabelecer o 
imposto. 

E' certo senhores; que no nosso senado e nesta 
camara se em en encu o que o 1re1 o e llliCia
tiva não vai ao ponto do senado não poder au
gment~r qualquer .Parte da força publica ou qual-

. " ' sustenta que a iniciativa não se traduz por essa 
fórm::.. ; que a iniciativa quer dizer simplesmente 
que a medida deve ter ori«em nn carnara dos 
deputado5. Eu não sigo esta doutt·ina, m::~s o facto 
é que ella estti. aceita pelo senado e pela actual 
cnrnara dos deputados. . 

Censurou-me o nobre deputado porque não fui 
pressuroso em -rir á. tribuna para impugnar a emen
da do senado. llías, senhores, para que? Simples
mente para tomar tempo á c amara? Não conhece 
esta u minlln opinião .a respeito da questão de que 
se trata? 

O Sn. Bu.l.nQuE DE l\IACEDO :-Perdõe-me; o no
brQ deputado faz-me. justiça quando diz qu~ espe-

r ~ ... ~ , 
, • ' o 

governo, membro da maioria, para que lla:via de 
vir !\;produzir nesta cnsa o que aqui já disse.? Só 
se fosse para tomar tempo. O nobre deputado de
via fazer-me justiça de suppf,r qne eu não aceitn
ria a doutrina do senado; e ainda mesmo nenhum 
membro do governo que apoio, de que sotl amigo, 
nuncn pediu-me siquer que eu abdicasse nesta 
casa os meus principies, porque no dia em que 
isto acontecesse, cu não apoiaria mais o governo, 
nem este o faria. · 

Y. Ex. faça esta justiça ao governo e a !fi!~;. 
1\'Ias, senhores, pelo facto de ter eu esta op1mao, 

devo exigir que os meus collegas da maioria, que 
a carnara vote de conformidade com os meus prin-
cipies? Não, porque posso estar em erro. · 

Entretanto,a verdade é que cu posso sustentar a 
minh ·· , · 

· do voto que deu nesta camara restabelecendo o 
batalhão naval, não póde il,oje vir censurar aquel-
les que votarem pela emenda do senado. . · 

O Sn. COSTA. AzEVEDo :-Já pedi u pala'Vrn paru 
responder. · 

O Sn. BuARQUE DE l!L\CEDO :-Senhores, nlém desta 
duvida que se levanta, púde-se ninda dizer com 
muito bons fundamentos, como eu ha pouco alludi, 
que o finado ministro da guerra naturalmente es
queceu-se de contemplar no § 3.0 do art. L 0 .as 
MO praças da escola militar. Portanto, S. Ex.; si 
vivo fosse, !)Oderia dizer-nos que com esta emenda 

não teve outro fim 3Cnão corrigir um equivoco; e 
neste caso não se póde dizer (pela doutrina do no
bre deputado, não pela minha) senão que o finadó 
ministro da guerra só teve por fim inserir na lei 
aquillo que já estava votado em disposições an
teriores. 

_b,enevolencia com que ba pouco me tratou. 

O Sn. PRESIDENTE : - Tem a palavra o Sr. Costa 
Azevedo; mas, antes de S. Ex:. coll]eçar o seu 
discurso, devo dizer-lhe que mandei saber á se· 
eretaria o que havia a respeito da sua recla
mação. 

A redacção do projecto ::t que se refere o nobre 
deputado foi apresentada a 7 de Agosto, approvada 
a H, seguindo tal projectg para o senado a 1.3. 

:r- • . . 
' , 

com. justiçn, nem da mesa, nem da secretaria 
desta augus la c a mar<1. 

Mandei veri i 
verificará pela acta de :14 daqnella corporação. 

O Sr. Costa Azev:edo:-Sr. presidente; 
' o . • 

tribuna; e sómente,como V .Ex. percebera, o faço 
em respeito ao nobre deputado representante de 
Pernambuco, que acaba <le fallar. 

S: Ex. foi mais que injusto para comigo, que 
tanto o aprecio, suppondo-ma capaz de alguma vez 
fazer de si juizo menos elevado e digno de seus 
meritos reconhecidos. Si o honrado collega me 
tivesse ouvido com mnis attenção, ou menos r·re
venidamente, nessas p:.~lavras que proferi em de-
fesa de meus t · 
se discute, e dando, comô dei, voto favoravel a 
essa emenda quc·alludiu, restabelecendo-se o batn
lhão naval, seguramente, nãa as averbnria de in-

Po1· ter-me considerado inconsequente nesse 
modo de proceder volto a occupar a attenção da 
casa. 

Si, ao ler-se o discurso que acabou de pre
ferir ·o honrado representante, fosse elle confron
tado com esse meu a qlle se refere, não me era 
preciso voltar it questão. O JJaiz ficaria sabendo da 
sem razão do V. Ex. quando averba por este modo 
o meu procedimento. 

Si, S. Ex. mesmo, tivesse lido o que disse no 
senado em 23 do mez proximo findo o fallecido · 
ministro da guerra, bem como o que alli disse 
o actual ha poucos dias; pedindo a inclusão na 
verba orç-amentaria respectiva, de cerca de qua
trocentos contos paru ... 

cento e tuntos: 
O Sn. CosTA .AzEVEDO:- Penso que mais, talvez 

300; mas a questão ~ão é de cifras. Como . ia di
zendo; si S. Ex. tivesse tambem attend1d9 . ao 
pedido de augmento da verba para attender a u~
clusão de mais 4Do· praças na força de terra, ver1a 
de tudo isto, que a razão está de meu lado e não 
do seu. c 

Não é certo, Sr. presidente, o que julga o hen
rado representante, reiativamente a ~sse pedido de 
força. S. Ex. diz-nos :-não ha augmento do 
exercito com essa emenda : o senado. attendeu a 
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374 Sessão em 24 de Outubro de 1879. 

um equivoco ou esquecimento; o que vê-se da 
emenda que diz : 
· « No fim do~ 3.0 do art. l..0 accrescente-se; e 

das companhias de alumnos da escola militar e do 
curso de infantaria e cav~llaria do Rio Grande do 
Sul até 4:00 ra as. » 

Lendo este trecho interrogou-me S. E_x.: Exi~
tia ou não a escola militar e o curso de mfantana 
e cavallaria do Rio Grande do Sul? 

gand<i conveniente manter a lei, o que fez? 
Emendou aquella proposição, conservando o . 
mesmo batalhão, mas apenas com 300 praças. 

A emenda, pois, á proposi~ão de força~ desta 
camara, onde teve iniciativa a proposta do exe
cutivo, foi no seRtido de li~ital.-a. 

o c.. ' .., 

tendeu não dever derog<u a lei existente que 
mantJnha o batalhão. naval :-~o;nando porém co-

XIS 1a: e accrescen ou: ogo, a emen ' ::. cicio constitucional, dirninuio-·lhe a [01·ça. O que 
veiu supprir uma lacuna desse ~ 3.o · . ha âhi de reparo sério? . 

Este argumento tambem chamava-me a dis~ Não houve consequ~ntemente augmento de força 
cussão. · nem ereação de força não cogitada em iniciativa 

Não irei mostrar a contradicção em que vi 0 da camara, no manter o senado aquelle batalhão. 
honrado representante, qc.ando julgando que a Votei pois pela emenda que isto produziu, c~mo 
emenda referida vem só esclarecer a lacuna da havia negado a apoiar a proposição que tendia a 
proposição desta casa, transformada em. projecto ªe supprimir o mesmo batalhão. 
lei de força, no § 3. o do art. Lo, diz-nos, nao Essa proposição da camara se deveu ú benevo
obstante, que não vota por essa eme~da, porqll:e lencia com uc o honrado Sr. ministro da mari-

' - · esse corpo; mas sem que o previsse, por com-
.Da leitura do que diss~ra.m no. senado os m~- pensação, se fez a proposta da suppressão do ha

mst~os da ~uerra, q~e c1t~I, e leitura que dey e talhão naval. 
rec~mr S.:. Ex., se eVIden~w que,_ na emenda dJs-. Nestes termos o que ha deidentico coma emenda·. 
cutida, ~1ao ~e teve em Yista senao m.gpnqntar a , em discussão? . 
for~~ e Jama)S esclar~cer lacuna de,. l~1 existe:q_te. A lei vigente á época da outra emenda, man-

:Naêl houve esquecimento do e:xe--utivo,. quando tinha o batulhiio navnl · · 
nos pedia sómcnle :13.000 praças, de exclUir destas . · .· _ . 
essas 400, que depois se pedia ao senado.l\Ieu con- O SR. BuAnQUE DE !1'!.-tcEDo :- Nuo apomdo. 
traditor en~an~-~e. _ o SR. CosTA AzEVEDO :-Admiro-me do aparte. 

~, . 
por soldados; nellas acham-se matriculados ofliciat:_S, O Sn. BuARQUE DE l\hcEoo :- Essas pró postas 
até mesmo capitães, e todos como escglltrés, nao só vigoram nos ~xercicios para que são votadas. 
sendo incluídos na uellas 13.000 lra as esses e os 
demais officiaes. 

As 1wa~as de zn·et escolares, porém, são, e nem 
podem deixar de ser, pessoal LlGs corpos; c, conse
~;fUintemente,tiradas desses 13.000 homens da força 
aecretada para o exercício de 1879-1880. 

O venerando Sr. Marquoz do Herval, oífere
cendo uma emenda que deu log·ar a essa discus
são, fêl-o do seguinte modo, que bem prova o que 
asseguro: 

~ Ao § 2. o, art. 1. o-Em logar de :1.3.000 praças 
de pret, diga-se: :1.3.400 .-l}Iarquez do Iierval.» 

Justificando essa emenda, disse : 
• Aehanilo~se em discussão o projecto que fixa 

as forças de terra para o exercício de :1.880 a :l88:l, 
peço licença para apresentar emen.da ao art. :l. o 
§ 2. 0 augmentando de 400 o numero das forças de 

« Eu já haviá lledido muito pouca força ou a 
indispensavel pm·a o $erviço ; entretanto, foram 
incluídos no numero das pra~as votadas 400 estu
dantes ; estes não fazem serviço, e por esta razão 
eu apresento a emenda para não diminuir ainda 
m.ais o já reduzido numero de praças com que se 
pode contar para este fim. • 

No entretanto, Sr. presidente, no caso do bata
lhão naval ha diversidade de circumstancias. 

Nelle, a lei vigente á época, mantinha esse bata
lhão fórte de :l.OOO praças: a proposi~o destaca
mara o supprimiu. O senado, respeitando e jul-

que, e;nquanio ;ão s5o vota~as e decretadas novas 
forças, continuattl as que ex.1stem. 

O SR. BUARQGE DE l\IAcEoo :-A lei é annua. 
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Não tem razão S. Ex. : 

a lei que creol:!- o batalhão n~v_9l não estava re
vogada pela simples proposiÇ<tO ~esta camara 
que seguira para o ~enado : c<!nsegumtemente era 
vigente, e nada mms assegurei. 

Si era lei. não podia ser revogada senão por 
concurso de· todos os ramos do ·poder legislativo: 
·-o senado tinha o direito de impug-nar a revoga
ção, e impugnando, não accedendo a que fosse 
supprimido o mesmo batalhã9, como a camara 
quiz mas diminuindo em mUito a sua força, ne
nhuma usurpação fez dos direitos de qualquer dos 
outros ramos do rnesmo oder. 

verso. 
A força legal no exercício de i877-i8i8 foi de 

:1.5,000 praças: no seguinte exerci cio veiuP- ~3.000, 
c 11c~se numNo legnl, estava, quando desta ca
mar:t foi para o senado a ultima proposição, fi
xando nesse mesmo numero de :ta.ouo pra~_?as, a 
força para o exercício de 1880-1881. 

O que fez o senado ? Augmentou essa força em 
mais 490 praças, e remetteu-nos a emenda nesse 
proposito. 

Que augmentou a força, e não satis~ez um esque
cimento da proposta do poder executiVO e propo-
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sição desta casa, dizem as 11alavrns já citadas do 
fallecido ministro. 

Em que pois, está a ~emelh:mça dos casos, que 
obrig:1sse-me a dar voto identico na solução delles? 

Onde a inconsecruencia do meu procedimento, ? 
Em um C3SO o senado augmenta a força vigente, 

v·, (. . . : 
diminue, na quasi quarta partl3 a força vigente, 
embora a ca mara em proposta quizesse ir além, 
e 'min ndo-a de todo. 

A questão reduzida a· estes tão simples termo~ 
parece-me, não justificar a censura de que fui 
alvo. ha pomo ; ::~liás, feita de uma maneira toda 
urbána, como sabe sempre mantel-a o distincto 
representante da província de Pernambuco a quem 
me dirijo. 

Não será, pois, inconsequente, negando hoje 
voto á emenda do debate, qnem o ueu a essa ouua 
que manteve o batalhão naval, com 300 11raças das 
1,000 que contava. 

ego o voto a emen a a.rscu L a : e re eve a ca
mara o desalinho do que venho de dizer em cir
CD;mstnncias tão desagradaveis e incommodns para 

• (li{ ui to bem,, muito bem.) 

o Sn. PnESIDENTE:-Vou com letar a cxpHcaci'ío 
qui:) dei ao nobre deputmlo a respmto de sua 
queixa. 

A emenda de S. Ex., convertida em projecto de 
lei, não sú foi remcttida, como chegou ao senado. 

Isso se veriflca pela leitura da acta da sessão de 
i~ de Agosto, no senado. 

O Sr.. CosTA AzEVEDO :-Estou ~atisfeito. 
O Sr. Joaquim Nabueo : - Pedi a 

palavra para ouvir do nobre ministro da guerra si 
o governo pensa que o sena o, w augmen ar as 
nossas forças de terra com (1,00 praças da escola 
militar e do curso de infantaria o cavallaria do . . 
constitucional. 

Quanco se votou o batalhão naval, cu, ainda que 
silencioso, dei o meu voto contr<1. Era no tempo 
das grandes agitações. O batalhão naval tinha ser
vido para fazer a guarda desta camara, e eu tive 
occnsião de dizer que sentia que elle fosse com
mandado alguns dias }leio chefe de policia. 

O Sn. CosTA AzEVEDO:-Infelizmente. 
O Sn. JoAQtm NAnuco:-Eu nunca teria dade o 

meu voto para a suppressão do batalhão naval, 
mas de:>de que a camnra o supprimiu, seguindo 
um plano de economias apresentado pelo goyerno, 
não julguei que o senado tivesse o ·direito de 
restabelecei-o. · 

Da mesma fórma h!3je, depois que a camaru 
' paiz, não penso que o senado tenha o direito de 

augmental·o de um soldado si quer. 
O SR. IGl'(ACro 1\L-\RTINS : - O senado póde 

augmentar ou diminuir desde que a iniciativa fôr 
da camara. . · · 

O Sn. JoAQUIM N .. umco :-Eu entendo que o se
nado na lei de forças não póde augmentar .. ( Tro
cam-se apartes.) · 

Senhores, o nobre deputado Jlela província do 
Amazonas figurou ha pouco uma hypothese que 
não tem nada de offensiva, e que ao contrario é um:1 

homenagem prestada aos sentimentos libemes que 
estão no coração de cada um dos membros da 
maioria, dizendo que si tivessemos presente diante 
de nós um.ministerio conservador que nos trou
xesse uma lei de forças augmentada ·pela inicia
tiva do sem.do .. cada um se levantaria para pro-.. :"' . . . . . 

' < 
em tudo que diz respeito aos meios de governo. 
(Apoiados e apartes.) 

Eu dese · ava ue ficasse consi "'nado U!H ·n sso 
Annaes o menor numero possivel de manifesta
!;Ões. por parte dos liberaes desta cam-ara em favor 
dessa invasão (-4.poiados). 
· Quando se tratou neste recinto de saber quem 
devia julgar os ministros de Esta do, nós, que em 
nome da constituição recusavamos a faculd~d~ de 
julgai-os, cromos accusados pelos nossos collegas 
de falta de liberalismo; mas hoje que se trota não 
do julgamento não político de ministros, mas da 
prcrogativa parlamentar do voto do exercito e do 
lll1pos o, somos nos que mx::nnos e ser 1 eraes. 

Am;:mllã é que esta questão ha de ser discutida 
em toda sua plenítu~e. Nós agitaremos perante a 

""' :"' . 
mente discutida perante a cu mura de i873, na qual 
a pequena opposicão liberal, dn qual fazia parte o 
nobre de utaao "o r Minas o Sr. I..,.ancio Martins e a 
grande opposição conservadora, em nome da ini- · 
ciativa parlamentar desta cnmara ameaçaram der- . 
ribar o minis ter i o Rio Branco~ 

Nós veremos .si a camara ·de :1879 é menos li
beral que a de 1873 ; veremos si aquellés que estão 
convencidos de que o systema representativo deve 
firmar-se sobre estas bases o voto do exercito e o 
voto do imposto, pelos immediatos representantes 
do povo são menos numerosos neste recinto do 
que emquanto governou o ministerío de 7 de 
1 arço. 

O SR. nur.cÃo:-Ha um p!~ecedcnte. 
:r 

dora. .)jude: Clil um mÕmento dado, s~crincar ao 
~abincte uma iniciativa desta ordem, mas o prece
dente não fica, porquQ o nosso precedente . é a 
constituição (apoiados) ; o nosso precedente é o 
governo representativo mesmo (apoiados); esse é 
que é o precedente, e nós havemos de allegal-o 
:.nnanhii, como hoje, para perguntar á cnmara li
beral si com o seu voto uma iniciutiva. tão impor
tante, como a de tributar cada cidadão, tanto com 
o imposto do dinheiro como com o de sangue, 

. deve pertencer á camara ou ao senado. (Apoiados, 
muito ·bem.) 

Senhores, os governos veem-.se obrig?dos pel~s 
circumstancins a pedirem a seus mmgos, C]l.Ja 
opínião liberal é conhecido, votos que murtas · 
vezes elles dão eontra a vontade ; mas os governos . . . " - - . 

'' ' :; :; 
(apoiados) e os IJrincipios sobrevivem (m'l!ito bem), 
sobretudo aquelles dos quaes durante muito tempo 
ha de depender a felicidade da nossa patria. 

E' em nome destes princípios que vim não fazer 
um discurso, mas consignar um protesto, ·em meu 
nome e no de meus companheiros da opposição 
(apoiados), contra m·ais uma nsurpação em que se 
vai consentir, fazendo uma attribuição tão impor
t::mte passar da camara para o senado (Ap?iados) • 
Era sobre. esse ponto que eu desejava auvir .o 
nobre ministro da guerra qne represent~ gab1- · 
nete 5 de Janeiro (lJi~{ito bem). 
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O Sr. Paranaguá. (ministro da guerra):
Parece-me que não póde haver duvida a re5peito 
do direito que tem o senado de emendar a pro· 
posta do governo convertida em projecto de .lei 
sobre a fixação· de forças por esta augusta camara. 
com as alterações que a mesma entendeu devet· 
fazer. 
· Uma vez respeitada a iniciativa da camara, o 

direito do senado não pó de soffret· a restricção que 
.. ;- . 

tina do só mente a homologar ~s delibe~ações' desta 
camara~ nem isto é do interesse c da indóic do 
nosso systema. 

Os differcntes ramos do poder legislativo devem 
harrnonizar-5c e respeitar reciprocamente as suas 
-attribuições, para que possamos chegar sempre a 
um. accôtdo, a. uma solução justa c razoavel, tanto 
mms, quanto na hypothese nãu se faz mais do que 
restabelecer uma dispo_si~~ão que se ~cha na pro-

;; ITO T 'j;>,O l 'ffi •" 7 

notnvel, porque a proposta pedia nada menos de 
:1.5.000 pra~~as, e esta augusta camara reduziu-ns. 
com assentimento do governo. · 

.l!.~capan o, CI r :m o, ao meu 10nrauo an e
cessar, de saudosa memoria, discriminar das 
:1.~-.ooo pr::ças, que _se julgam absolut:1mentc in-

... .1 iO .. • • .~ .. • • 

viço, as praÇ<IS que se acham distrilmidas nas es
colas militares, o Sô3nado tratou de cotTi~ir essa 
omis~ão, exclLtindo d~ numero das :13.0_09. pracns 
aque1las qne frequen•a.m as cscol:~s nul1tares d<' 
Cõrte e do ~~i o .Grande do Sul. Foijustan~ente o que 
se deu. ~ao houve nenhuma usurpaçuo, senão o 
exercício de um direito por parte do scnudo: a 
inici:ttiva da camara foi res119itada. Não se fez 
mai5 do que restabelecer-se, em tempo, uma parte 
d:~ 1ro JOS ta do ""Ovcrno convertida em . ro · ct 
lei, ou dar-se uma intcrpretr.ç:io m~tis conformG 
cq_m o. pemamcut~ do gove~no, pensamento que 
nao fo1 !J,'m trnduz1do no projccto remettido dest::l 
(. i. t) .. l \.11.. .. • 

. As nere:SSt(lades do serviço exig-iam a meneio-
nada a! teraciio (Apoiados). -

Não poden~Gs re(luzir a prero.!:(ativ-a do senado 
a emendar somente no sentido de diminuir a forca 
constante elo projecto desta cnmara. Si o senado 
p~d~ diminuit·, não Jw. razlío para contestar-lhe o 
direito de augmentar, uma vez que a proposta 
assim emendada, de uma ou de outra fórma. tenha 
d~ volto.r a esta.. nnsgusta camara para recéber ou 
nao o seu assentimento. 

:.. As p~·erogativ_as parlamentares me p~rccc que 
s~o ass1m respc1Ladas, e nflo vejo que seja menos 
hberal. esse prccedimento. que foi tão estvrrmn-
. tisado pel~ honrado menibro, sobretudo q·r~ando 
ta! procedr~nento. se . firma na pratica constant~
mente segmda ale hoje, _quer a resp~ito da fixacão 

{j rç s, uer a res e1 o o orcamen o 11s es-
pezas publicas. • 
. Comtanto que semelhantes projectos tenham 

tido come(;o nesta augusta camara, o senado não 
fica inhibido de alterai-os conforme ao bem do 
estado. Opportunamente devolvidos a esta augusta
camara, no C<lSO de falta de accôrdo, ha o recurso 
do art. !6:1. ela constituição, a fusão. 

0 SR. GALDINO DAS NEVES:- E O direito de a 
negar. 
~O SR~ PAlU.~."\"AGU_\ (ministro da guerra):-Assim 

nao penso; mas, ainda que de opinião contraria 
' , 

e~ton convencido de ql}~ o bom sens<! e a prnden
cw do senado o advertmam, e elle nao se opporia 
ã fusão, tratando·Ee da lei de fixação de forças ou 
do orçamento. · 

As decisões do senado costumam sempre ser 
pttutadas pelas regras de moderação e prudencia. 
'stas nunca wo· e a ar, espero. em tao respet-

tavel corporação. · 
O Sn. ~L\RTDI FnANcrsco:-E .ainda ha pouco 

O SR. GALmNo DAS NEVES : - E' verdade, 
exuberantes (Hilaridade): 

O SR. PAlUNAGUÁ (ministro da guel'ra):- A dis· 
cu;;;são_ nlli pó de ser mais desenvolvida, mais ani- . 
muda; aünal, porém, as resoluções uaquella il
lustre corpora.~:Io, assin1 -como as uesLa augusta 
camnra, hão de sempre consultar o bem do paiz. 

As prerogativns desta C<lmara não ficariam ex
postas a ser menoscabadas no senado, quando isso 
ossc pos~tve ~sem que~ e qua quer os a os lOU

vesse protestos para sustentai-as, porque são pre· 
rogativas q!le entendeu: com a org:m!zaçi:io l?Ol!tica 

t .. .. ;:1 ... ' 

embora pertencentes a uma ou a outra eorporar.ão. 
nlío deixarinmos de cumprir o dever de pugnm~· 
)Or esses direitos cu·a osterrra .iio a nin o·uem 
pó de aproveitar e muito me no:; uo se na elo. 

Portanto, supponho que a emenda vinda do 
senado está no caso de ser approvada; rvi ella 
dic~acla p~l~s convcniencias do seryi~o, qu~ ainda 
ass1m exigi:Hn um numero mats crescrdo de 
praras. 

Os àitrerenlcs corpos do exercito ficam assim 
desfalcados, as 13.000 praças siTo absolutamente 
indispensave_is; o aug-mento resultou de que .eS$3S 
MO pra~s n::o prestam o serviço proprio de cor· 
pos arreg1men a os; cs ao rece enro uma m
strucç~:io, c em tempo muis remoto é que poderão 
prestar os serviços a que são destinadas. 

IT • 

o ' ' . justiçu, npprovando a emenda vinda do senado . 
São as cx.plicaçues que posso dar no honra do 

membro. Si ellas não satisfizerem a S. Ex. e quizer 
qunesquer outros esclarecimenLbíl que estejam a 
meu alcance, o nobre deputado ou qualquer outro 
sempre me achará prompto para attendel-os, como 
puder. (.-!poiados; rnuito be'Jn.) _, 

O S1·. Joaquim Na.bueo:- Vou limi· 
tar-me a dizer alg-umas palavras, em resposta ao 
que .a camara acaba do ou vir ao nobre ministro da 
guerra. 

Felizmente tenho do meu la.do uma grande com· 
pensação ao discutir com S. Ex., que é ter a opinião 
do illusLre relator da commissão de orcamento a 
favor da iniciativa desta camarn. • 

concludente, pm· m11is completo que fo"se o ar· 
~~mento de S. E~., tirado da constituição, seria 
Cllfficil convencer-me; porque a minha opinião a 
respeito dos direitos do parlamento é uma opinii:ío · 
inveterada, cardeal, é o ponto de partida àas 
minhas idéas; é uma destas opiniões que não se 
perdemem um dia, que estão profundamente gra
vadas ~o cspirito de cada um de nós, que sabemos 
que f01 com cllas que o governo parlamentar con.;. 
seguiu ser o que é hoje no mundo. · 

Senhores~ nós vivemos em um paiz em que o 
senado tem $egurarnente grandes direitos ao lado 
da camara dos deputados. 
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Nenhum de nós quer contestar no senadr;~ o 
menor desses direitos. Nenhum de nós quer dis
putar-lhe uma migalha sequer dessas faculdades 
de que elle está de posse. Mas é por estas abdi
cações, é pelas abdicações da ordem da que se fez 
em :1.873, e que se vai repetir em :l8i9, que se tem 

,., 
o governo pessoal, que hoje avassalla tudo, por
que elle não é realmente senão o resultado das 
abdica ·ões voluntarins e das inter t - o 
sionaes, dos direitos que à constituicão confere a 
cada um do-s poderes que ella creou. · 

Como é CJUe o governo parlamentar conseguiu 
ser o que é, por exemplo, na Inglaterra? Porque é 
que hí a ultima palavra- pertence á camara dos 
ccmmuns '? 

O Sn. Z.A.liA:-E aqui tambem. 
O Sn. JoAQurr.r NAnuco :;_Porque é que lá 'JS 

partidos nao têm os olhos voltados para a camara 
~.. , as os communs ' por 

causa das grandes attribuições da c:miura dos com
muns, é pelo grande poder que ella constantemente 

. .. . - . . ' 
t~ição, ~ela m_archa s~mpre progres~iva do espí
rito publtco, fo1 conqtllstando para si. Pois bem, 
isso que deu em resultado a form11ção do "OVeruo 
1vre na ng aterra, Isso que a camara os com

muns conquistou successivamente, é exactameute 
o que nós tõdos os dias abdicamos; de maneira 
que, ao passo que ria Inglaterra se tem formado 
um governo livre en1 nome da constiLui~:ão~ nós 
vamos formando, em nome da constituição, um 
governo absoluto. . 

A constituição deu ao senado um direito igual ao 
da c<.1mara dos deputados~quanto ás forças de terra 
e mar,. ma~ sob a clausttla que a iniciativa do . . 

' -
m~nto. _A ~isposiçüo da constituição a este res-
perto nao fOI resultado do acaso ~ resultou, sim, 
da rofunda convic -o · · "' -
lamentar. 

Não é só porque o exercito 6 recrutado no povo · 
não é só porque os cidadãos pagam o tributo c:lé 
sangue mais facilmente,·sendo os batalhões levan
tados pelo voto dos seus immediatos repre;;entantes 
do que sendo-o pela camara alta, pela camara vi
talicia; não é só por este motivo importante, em 
re_laç_ã~ á facili~ade do recrutamento, que a con
stitmçao de.u a C<lmara dos deputados a iniciativa 
a este respetlo. E' porque a constituiçiio compre· 
hendeu que o governo parlamentar, como ha pouco 
di~s~, f~rm~u-se desta maBeira, formóu-se pel<Js 
rc.IvmdiCnçoes da camar_a. popular, com respeito ao 
tnbuto de sangue e ao trtbuto de dinheiro, de modo 
que não pudesse levantar-se nem impostos, ne-m 
soldados, sem a intervenção dos immediatos repre
sentantes do paiz. 

ra, note o no re nunistro, vem um dia como 
hoje em que se sacrifica um destes principias, 
~orq~e a emenda do senado é ditada por um mo-
tivo Justo. · 

0 SR. AUGUSTO F.RANÇA : - Não ha sacrificio. 
O Sn. JoAQuur N.A.Buco : - O nobre deputado diz 

que não ha sacrificio e cu digo que ha. · 
· .. 0 SR. AUGUSTO FRANÇA·:- A fixacftjo das forças 
pertence á assembléa geral e não á camara dos 
deputados sómente. 

(Ha outros apartes.) 
A. i8.-TO:MO V, 

OSn. JoAQUIM N.-~.nuco:-Eusei muito hemo que 
é essa interpretação da constituição litteralmente, 
palavra por palavra; forma-se llssim da consti
tuição uma especie de-;aJcorão. Mas aquelles que a 
interpretam assim, contrastando os artigos, desta
cand~ p~l~vras da P!lrase, esque~em-~e do que é a 

- ' 
conservar essa interpretação fiel das constituições, 
isto é, das leis immutaveis dos diversos }laiz~s, ellas 
eram entregues a um sacerdocio ; essas taboas sa-
gra as eram reco 1 as aos temp os, on e a casta 
sacerdotal, no seg-redo dos seus mysterios impe
netraveis mantinha. uniformemente durante se
culos a mesma tradição, mesmo espirito, a inter
pretação primitiva. 

Mas nós não estamos nesses tempos. Estamos 
felizmente em tempo em que o governo represen
tativo conta todos os dias novas victorias, e -con
tinúa na ~ua evolução liberal. E' neste seculo, na 
ultim~ parte. do seculo ~IX, que o_ g_9verno rep~e-

._ 1 0 <. . - ~ 

do começo do seculo , a política de Benjamin 
Constant, . as superstições que permanecem nos 
livros ue ela maior arte en Ih am 
tem ficado muito atraz dos progressos da demo
cracia, que se vão re<Jlizando mesmo dentro do 
circulo da monarcllia constitucional. 

:Mus, os nobres deputados desl'iaram-me d:t inter
pretação calma que eu estava dando á consti
tuição. A constituição, ao crear o senado, deu-lhe 
uma grande somma de attribuições que el!e devia 
exercer de accôrdo com a camara dos deputados; 
deu-lhe um grande poder, desde que 0 assor.iou 
ao poder legislativo, assim como associou-lhe á 
Corôa p~la sancção. . 

Mas, pergunto eu: si nós fossemos inter~retar 
a constituição de unJ modo IitLeral, como se quer, 
por exemplo, em relação ao poder dado á Corôa, 
uós chegariamos ao resultado de vermos um mi
nistro como o nobre ministro da justiça, dizer que 
o poder -soberano é o poder moderador, como 
. 'x. 1sse no sena o, enommação que ate h o] e 

nenhum ministro lhe tinha dado, porque pela 
const:.tuição o poder soberano não é o poder mo
derador. 

O Sn. BELFORT Du.ffiTE:-E' ~' 

0 SR. JoA.QUn! NABUCO:-Eu dif:-G que não. 
Pela constituição lla. um unico poder soberano, . 
que· é o povo, porque a constituição diz que todos 
os poderes são delegação da nação._ Si se pudesse 
11rgumentar com esse a~tigo para ch:;maralguns 
dos poderes conslitucionaes-soberano-não deviu 
esta quali.f!cação applicar-se ao poder le,gislativo, 
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que está immediatamente em relação com g povo, 
e acrescentnr que pelo espírito da nossa cousti
tuição e pelo espírito de ,todas as que são seme
llwntes a nos::;a, o poder ·ao qual deve caber a ul
tima palavra é acamara dos deputados? (Apoiados). 
· Não ha poder nenhum ·que tenha recebido de 
uma. constiLUJçao acu a es, a r1 mçues, 1onras, 
direitos, iguaes 30s que recebe o soberano de ln. 
glnterra~ Na Inglaterra nominalmente tudo pro-. ... . . . .. .. .. ... 

' '"· ' . 

dizer perante carnara dos communs: « Si estais 
n~uniüos é por um decreto do soberano! • Pela 
Coast!Luição, regada com o san;:ue_ inglez, iden}i
ficada com a vida d~ todos os dtas daquella naçao, 
não ha poder que seja tão grande como o da 
corõ11. 

Uas, de facto quem governa a Inglaterra, é~ ca
mara dos communs! E porque a Inglaterr:1 e g-o
vernada peb a camara dos communs? E' porque 

' - • O' 

representativo está definitivamente fundado, mas 
quando a naçüo deliberou, de qualquer fórma, go
vernm·-se á si mesma por meio do parlamento, a 
camnt·a os cominuns c nmou a SI essas uas 
~rra ndes attribuicões : de votar as taxas e de votar 
o exe1·cito. · 

!-\ •• UGUSTO 
na Inglaterra? 

O Sn. JoAQUm NABuco :-Isto é uma questão 
historica ... 

O Sn. AUGUSTo FnANç t :- A força naval é fixa da 
pelo governo sómente, aqui é pelo parlamento, 
h:.t portanto mais liberalismo entre nós. 

O Sn. JoAQum NAnuco:-Si o nobre deputado 
disser ue o rroverno do Brazil é mais liberal do 
que o governo da Inglaterra, que o povo do Brazil 
tem nulis intervenção nos seus negocias, do que o 
povo ing1ez, si disser que so de,re apresentar o 

) . . . 
' :s -

cionnes terá o prazer de sustentar uma opinião na 
qual não achará quem o acompanhe. 

O Sn. AuGusTo FnANçA: -Na Inglaterra não ha 
ulistamento, nem rticrutameuto militar. Todos são 
voiuntarios. 

O Sn. JoAQum NAnuco:-Mas, digo cu: o senado 
tom esta attribuição? E' preciso imaginar hypo-· 
tlles;·s. A constituição, trato de uma questão que 
será umanhã discutida com a maior proficiencia, 

. estou certo,-deu il c~1mara dos deputados a in i
ciativa dos impostos, no ent:1nto onde foi feito o 
orçamento de 1880 -1881? No senado (A.poiados 
e apartes). 

Sim, já foi votado, e a camara terá que tomar 
conl1ecime~to dell~ ; m~s qu~ndo ess~ orçamento 

. ' (. ,. . 
inidativa vos pertence. O orçamento já está feito 
pelo senado ; de facto o semdo votou uma lei de 
orçamento que não passou por esta camara, a 
qual a constituição deu a iniciativa. em materia 
de impostos (Apoiados). 

O Sn. C9STA AzEVEDO : -Não se responde a isto. 
(Fia-outros apartes.) 

O Sn. JOAQuur SABuco :-Pois bem, o argumento 
ele que se serviram com relação á lei de meios, é 
o mesmo de que se servem com reloção á lei de 
forças. 

I 
O senado dir::i : fostes vós quê iniciastes esta 

-lei. Mas quando a camara iniciou uma lei da 

l 
forças· de :!O. 000 praças, não iniciou uma lei 
de :20.000 (Apoiados). Sendo assim quando o 

-senado diz : o vosso exercito de i O. 000 soldados 
não basta, elle deie ser composto de 20.000, o 
sena o oma a responsa 1 1 a c esta Imcwt1va ; 
isto é, ini'cia recrutamento de mais 1.0.000 sol
dad_o~, augmenta. o. ~mposto de. sangue ~ontm o 

... :t ' ... 
zesse o alistamento de um só cidadão senão por 
iniciativa dos immcdüttos representantes do povo. 

O Sn. BELFOnT DUARTE :-1\fas volta á camara. 
O Sn. JoAQUIM NAnuco :-Volta á camara, mas 

como volta? Como ha de voltar o ofçamento, para 
passar em uin só di a como uma emenda ... 

O Sn. BELFORT DUARTE :-Si merecer approvação 
da camara. 

O Sn. JoAQum NAnuco :·-... para não ter a 
menor discussão, contrari:mdo-se assim tudo 
aquillo que os !iberaes disser~m durante iO annos 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO :-Quem disse isto 
ao nobre deputndo? 

O Sn. BELFORT DuARTE :-A iniciativa da con
stituição já exercemos. 
'O Sn. JoAQUI!Il N.-1.nuco :-Nós temos a iniciativa 

das leis annuaes, mas esse orçamento que nos volta 
não foi iniciativa nossa, porque é feito. para dous 
annos. A constituição não cogitou desses orça
mentos pot· dous nzmos. 

O Sn. PnEsrnENTE :-Amanhã terá !ognr este 
debate. 

0 Sn. JOAQU!ll NABUCO:~V. Ex. hade per
mittir que eu arg-umente de um para outro cnso. 
o senado nos diz : • A iniciativa foi vossa, lOr ue 
votastes o orçamento . • a mesma co usa iz o nobre 
ministro com reluçuo á lei de forças. 

Mas vej;1mos, senhores; nós ordenamos o recru
tamento de dez mil homens, o senado duplica, Lri
plica este numero. Vem u lei e ella hn de pnssar 
si o e-over:q.o obtiver o volo da maioria, dentro de 
um aia; mns, porventura, n~o tem o povo, que 
sustenta estns institaições parlamentares com tanto 
sacrificio, o direiLo de escutar lis nossas portas, de 
exigir que a discussão seja completa, de acompa
nhar os nossos debates, de exigir que a respeito 
de cnda lei,que o tributa, se cumpram [IS garantias, 
que n consti tuitão, e as formalidades que o re
gimento desta casa, julgaram necessarias? 

( C1·uzam-se apal'tes.) 

Este. argumento do n~bre deputado: conheço-o, 
<. ' " (, • 

refere á lei de meios, à lei de for~ns, a c<nnara 
fizer uma 11bdicay.'ío de seus direitos; si passar 
essa f<lculdado illimitadn parn o senado, pnssará 
com ella, sabcis o que? Passará o eixo da política 
de que f<lll:lva o nobre ministro da fazenda ; 
passará a influencia que deve pertencer á caruara, 
porque essa influencia politica- resulta do direito 
que Lemos sobre a renda do contribuinte, e sobre 
o sangue do cidadão (Apoiados e apattes). 

Essa é a infiuencif• que primeiro pertenceu ao 
soberano, depois ús aristocracias, e por fim ao par
lamento, representado pela camara popular. E 
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- . 
lnção aos impostos, como lloje a Jevantamosquanto 
ao recrutamento, estes mesmos que acéusaram
nos de não sermos líl.Jeraes por não querermos 
-que o julgamento dos ministros por crimes índi • 
viduaes seja da camara, mas do senado, não se 
mostrarão menos Jiber: es do que esses conserva
rlores, que juntos aos poucos Jiberaes da opposição, 
de que fazia parte o nobre deputado por Minas (re
ferindo-se ao Sr. lynacio Martins) diziam ao minis
teria Rio Branco:-essa lei não óde transitar como· 
veiu do senado porque é a violação o prJIDerro 
direito, da maior prerogativa desta camara (Apoia
dos e apa1·tes). 

UM SR. DEPUTADO:-Entiio o senado nflo po eria 
revêr o orç~~mento por esta theoria. 

Mas a constituição quiz que as leis relntivas ao 
levantamento de impostos e ao imposto de songue, 
não só fossem votadas pela camara, mas pnrti~sem 
della ; que não só coubesse ao ramo populnr n ul
tima, como a primeira palavra, para que nuncn 
passasse pela cabeça de nenhum outro potler, ta
xar Ulll cid<1dão brazileiro, na sua l'end<~ ou na sun 
vida, sem que a iniciativa desse imposto partisse 
dos immedh1tos representantes da nação. 

Nós não temos um senado que sej:.~, por exemplc, 
igual ao senado dos Estados-Unidos; o senado 
americano foi, senhores uma concepçiio inteira
mente diversa. Nos Estados-Unidos, ao passo que 
o numero elos representantes de cada estado é 
proporcional aos eleitores, quero dizer~ ao passo 
que os grandes estados , como Nova· York eleg-em 

l ~ • 

Rhode-Island não. elegeram mais de iO, o senado 
tem uma representação uniforme ; os grandes es
tados como New-York e os pequenos como Rhod
Island dão o mesmo numero de senado.res. E por 
que? Porque a constituição quiz que o senado 
fosse a representação <la pat!'ia dos estados que se 
tinham vinculado pela federoção para indepen
dencía, e dos antigos territorio8, os quaes, cres
cendo a populaçiío, fossem se tornando outros 
tantos estados da União. 

Nos Estados-Unidos o f:enado tem uma forlia e 
um poder, que ninguem contesta; mas nos outros 

paizes em que o senado não faz política, como nos 
Estados Unià.os, onde os ministros não compare
cem perante à camnra, não dependem da camara 
senão po.l:~ accusação criminal, pelo impeachment, 
nos outros paizes, como a Inglaterra e. como n 
França, onde fnllando desta ultimajustan1ente toda - ~ .. .... 

( ( ~ .. 
direitos do senado, DO ponto de dar á nova con·;:. 
stituição de 1875 ao senado, com o presidente da 

· i · d di solver a camara- dos de-
putndos ; nos outros paizes, Otl sejam monarchias 
parlamentares, ou republicas parlamentares, n · 
dualidade dns camaras legislativas só existe por
que a influencia politica pertence á c:nnara tem
por:Jria ou á camara popular. 

Por que é crue se diz q:ue no nosso paiz o semdo 
não faz poli tica? Não ê porque pela constitui~ão 
elle não tenha o direito de intervir nas leis, sendo 
para isso necessario que o seu .voto seja politico; 
mas é or ue não dando-lhe a constituiçiio a ini-
ciati~·a nem dos impo'tos, nem do recrutamento, 
collocou, senhores,o governo ao abrigo d:1s fluctua
ções do senado-; é pq_rr;u~ assentand~ sobre a largn 

Não ha senão um meio de fundar o svstema re
presentativo : é o mais temporario do pi:'trlamento, 
mesm~ a risco de dissol;tções successivas, faz~r 

' . 
nistros venham buscar n força em que se apoiem : 
é preciso que a attenção do povo volte-se para a 
· a a em vez de voltar-se arn o senado· é 

preciso quo se fa~.:am os orçamentos neste recinto 
e em nenhum ontro ; é preciso que n nação tenha 
mais con!lnnça uos seus unmediatos representantes. 
vendo-os di~putar palmo :t palmo o terreno, que a 
constituição lhes garantiu, as mantenha intacto o 
deposito da t=ua prerogntiva, e vti al:lrgando a sua 
ascendencia,u sua preponderan~ia,conforme o espí
rito liberal tla contitui~:ão. Por isso :Js explicações 
de S. Ex., fllle eu agrade;;o, não me podiam S!\- · 
tisfazer; ellas não JJOdt<llll desL'ioronnr de repent~ 
um cclificioconstruido ba algum tempo, pelo estudo, 
pela. refiflxão, pela experiencia dos governos livres; 
ellas não pod1am apagat de minha imaginação 
todos os grandes quadros que presenciei dos paizes 
que se governam a si mesmos. · 
.· Vede bem, se!lhores, o gover~o ~em h_oj~ pe~ir 

-
quante á lei de forças; amanhã elle tem que pedir 
um outro sacríficio quantc á lei de meios ; não-re
ceiaes que essas concessões const;riltes de attri
buiÇ'ões enfraqueçnm <1 camara dos deputados; 
que de abdicução em abdict~ção, abandonando todos 
os te1·renos em que podíamos Jactar, não achemos 
um só ponto de apoio no futuro, e que assim, esta 
situação liberal, que devia sei' o grande tumulo, 
em que fosse sepultado com todas as pompas o 
governo pessoal, seja pelo contrario o pedestal no 
qual elle se levante mais alto do que nunca? 
(Muito bem; muito bem. Applausos das gale1·ias.) 
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O Su. PRESIDEXTE:-A.ttenção! Chamo as gale· 
rias á ordem. · 

O !!h·. Pa.ra.naguá. (ministro da guerrtt): 
- Senhore~, eu não preciso lisonp;ear esta au
gusta cum:-.ra, exa~erando suas ~ttribuições, para 

U. ARANAGU,\. lntll!S 1"0 a .fJUel'm :- S 
poderes constiluidos não têm outros direitos senão 
aquell~s que se acham na constituição, que lhes 
dá o ser e que lhes tra~a a espllera de suas 
attribuições. 

Eu vejo pela constituição que o direito de fixar 
as forç:;.s de terra e mar é attribuição da <JSSem· 
bléa geral (Apoiados). A assembléa ger:tl com
põe-se da camat·a dos deputados e do senado. 

O art. :15 da constituição estabelece o seguinte - . 
• E' da attribuição da assembléa geral. ..•.•. 
• XI. Fixar annualmente, sobre info~ma~ão 

' < e ex:traordinarias. » 
E' uma attribuiçãn, pois, que não compete ex

clusivamente a esta camara (Apoiados). Aquillo 
que ella determina tem de ser approvado ou re
prov~do i1ela outra ca:nara, modificado orr cor
rigido, sem que ns deliberações desta camnra em 
materia de tal nnturcza dispensem o assentimento 
da outra comara, faltando o quol não podem con
verter-se em lei (Apoiados). 

E', como já o recordei, da atlribuição da assem
bléa geral, :::obre informa~ão do governo, fix.ar as 
forç:1s de terra e mar ; determinn, porém, a con
stituição, no ort. 37, n. II, que principiurú na ca
mara dos Srs. deputados a discussão das propo3tas 
feitas pelo poder executivo. 

A inicintiva coustituciont~l de f~cto se exerceu, 

voltam a esta camara, a qual tem o arbítrio de :~s 
· adopta1· ou rejeitm·. · · . 

Portanto, repito, o direito des!3 camara foi re
speitado; ella exerceu a sua iniciativa (apoiados), 
convertendo a proposia uo governo em projecto 
de lei, e emendando-a como entendeu couve-
meu e. . 

Por seu turno, o smado usou do direito que acon
stituicão lhe confere, examinando livremente o pro-. . . 
ram necessarias. 

8r. presidente, pela constituição, quem fixa as 
forças de terra e mar é a assembléa geral, c n5.o a 
camara temport~ria exclusivamente . 
. Pela theoria,parém, do nobre deputado, o que pa

rece é que est<J camara decide soberanamente sobre 
semelhante assumpto.Eu não posso convi!· em que 
esta camara exerça em caso nenhum a soberania 
que lhe attribue o líonrado membro, visto como a 
nossa or(Taniza ão lerrislativa nffo consiste em uma 
cnmara unica. A assembléa geral compõe-se de 
duas cnmaras; mas na hypotbesc vertente, çon
forme o que o nobr~ deputado est~b~leceu, teria-

O Srr. JoAQunr NA.euco :-Não ~poiado. 
o S!l. A • l ~ • 

os poderes !;ão delegações da náção; não com
. prehendo soberania senão a que reside na na~ão 
representnda por-esses poderes, seus delegados. 

N5o vamos, port<mto, desvirtuar a soberania, 
preten:1endo eonccatral·a nesta camara. 

Não tenho intei'O.sse de ext~gcrar ns prerogativas 
àa cnmara dos Srs. devutados para demonstrar
lhe o respeito que lhe consagro ; mas -devo espo
sar a verdadeira doutrina, quando se ataca a j u
risdicção parlamentar, pondo-se em duvida a parte 
1g-un que ne a cn e a ca ~ uma as c:nnaras. A 
obscrvanciu dessa dontrina faz com que uffo haja 
choqu~. cn~,rç as duas cm;nar?s, ~_que uma não vá, 

annull~r :~s attribui~\ües da outra~ 
Esta augusta camnra, cumpre insistir neste 

ponto, exerceu a sun prerogativa quanto no pro
.JCclo de Jixnt'ão UI.! forças de terr:t. O projccto 
foi para o scn:,uo, que o emendou, o estava no 
sou di rei to; as emendas; devo! vidns a esta ca
rnnra, e!ln, em sua s:lbedoria, as npprov:mi ou 
rejeitará, e no c~so de uivergcncia, restarin, como 
já disse, o recurso do art. 61. 

Parece-me, portanto, que, collocada n questão 
nestes termos, o nobre deputado não póde enten
der que estejam as liberdades publicns eJE. perigo 
e que se trate de sauccionar uma usurpaçao. 

O s~nado cumpriu o seu dever ; a camara cum
prirá o seu ; e os interesses publícos serão consul-
tados e satisfeitos como convêm. . 

< ' · suas propóstas fixando as forças d0 mar e terra, rando que tomemos uma delLberatão a este res-
essas propostas foram convertidas em p.rojectos de ueito, tanto mnis quanto estamos no fim da sessüo, 
lei, discutidas e emendadas por esta augusta ea- ·e julgo que teremos de resolver outros objectos im· 
mar3, assim como, posteriormente, ua outra ea- porlantes. 
marn, passarnm por novo debate e sotfrci."am Esta discussão, supponho,é restticta ao nssumpto 
novas emendas. j de que se trata. . 

Si a camara vitalicia não tem o direito de emen • Com-em ou não convem a emenda. Já demons-
dar1 diminuindo~u augmentando a força pub~ica, j trcia suanccessiclade; não houveverdadeimmente 
enlao dcsn.ecess:mo ~ra _submetter as respectlvas um augmento na fixação de forças; o go-verno 
propostas a sua aprectaç.ao. entendeu que era indispensavel o numero de 

E tanto esse direito de emeadar não solfre re- 13.000 praças ; mas, como este numero soffria um 
stricção a1guma,que as emendas feitas pelo senado desfalque, porque havia cerca de ~00 praças ma~ 
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triculadas nas escol~s militares, e que não prestam I ciada no senado, tambe!_ll n~o seria lei se!Jl. ~ v o to 
0 servi co dos corpos arregimentados, o governo da CaJ?.~r~, ~ porque na o pode ~ senado JOICI~I- a. 
entendim que era necessario eliminai-os daquelle A micwttva P?r essa doutr_ma fka Teduzida. a 
numero e submetter á approvação do senado a um~ p~ra formaltdade,se!ll efft~Ito sem. u~tluencw, 
emenua' que alli foi adoptada, e que heje depende e. nao e de crer _que? !egtslad~r constttumte con
da approvaeão dos Srs. deputados. signa$Se uma dt.sposiçao especial, que tem sempre 

·. . mma o, para ar a camara ~ma Jnt-E' o que tmha a drzer · ciativa sem valor. 
(Muito bem; muito bem.) Mas não ha tai::Ess'; inici_ativa que gozam tod~s 

- . 
dor sobretudo tem mais de um:1 vez insistido _sobre 

" esse ponto, sempre _q_ue tem occup~do a t~1b?-na 
para tratar da poht1ca ge_!'al do p::u~. Esta co_n
vencirlo, tem-n'o dito e nao cessara de .r.epetrr, 
que o t>arlido liberal, ~i adoplar uma poltlic~ ex:: 
cepcional, não terá meios de sustentar-se, esgotara 
esterilmente suas forças contr~ 9s element9s de 
resistencia que o cerc~m, e calura _desmorahsado 
p_ara rc_co~eçar essa v_~da de os~rac1~mo q~~ tem 

Drazil. . 
A increpa.ção, portanto, não te:qi Jogar. O orador 

uer a camara, o senado e a ~o roa no pleno uso 
e snas a r1 mçues ~ons 1 ucwnaes. _ 
Quanto a questiio que se debate, a doatrma 

que se quer sustentnr dá em u!timo resaltado 
eqnipnrar a lei de forças a uma I_er 9ualqucr, que 
a camara vota e o sen~1do tem o d1rerto de c1~1en~ar 
como lhe p:~rece,e par~ su~tcn.tar essa. dout~ma m
vocn-sc a disposiç5o constituc~onal, que n~ng:uem 
contestou, de que á assembl~a geral, e nuo n ca-
mnra. compete fixar a for{'-::t de mar e terra. . 

:Mas então o que significa e a que ~ca rcduzt~a 
a disposicão do art. 36 ? Para que assrm fos5~ n:to 
era necessa.ria essn disposição, lwstav_am. a~ dtsp?
sieões g-enericas que partilham a altrrburgao legrs
Jaiiva entre os dous ramos do parlameato. 

E' preciso que por uma vez. sej~ defini~o o ~e:!?--
tido das palavras iniciativa pnvatt~a. A disp~s~çao 
do a~t. 36 quer simplesmente dizer que a tei de 

talo~? Que o senado tem "o direitó de alterar C?Sa lei 
como entender, augmentando a força com!> J~lgar 
conveniente? Si augmenta, si tem o dmtto de 
augmentar 400 praças, como na: emen~a em ques.
wo, tem o direito de augmentar a ?Jll, duas mil 
praça$, de dar ao governo UJ? exerci to. -P_ara que 
es~a inici;;tiva da camara? Drr.-se que a ler·em.el_!
dada l>elo senado não terá vigor sem a approv:açao 
da c:unara, mas issso dá-se com todas as le1s; e 
porque, com qu~ fim qui~ o _legislador, em uma 
disposição espectal attr1bUJr a ~mara. dos dep~
tados essa f:niciatira pricativa? S1 a ler fosse 1111-

. ,.., ,... g . .. ~ 

é uma simples 'formalidade : é a pedra fundamental 
desse systema. 

A camaraJ que vota a força publica, o orça
mento, crue tem pt·imeíro a palavra sobre a lei 
dos meiôs, que fixa o limite da força e do imposto, 
é a camara que dirige a política do paiz, e que 
decide da surte dos gover-nos. E' com ella que os 
governos se entendem para obter uma quanti
dade de meios sullicientes de governar . 
. E em todos os crovernos larlamcntn.res essa 

prepon erancw pertence á camara popular, e eis 
alli o verdadeiro, o uni co valor da inidativa pri
va~iva, de q~~ falia o art. 3(), e o sentido verda-

. Não se · enterprêta a; constituições isolando as 
disposições, e-procurando nas palavras o sentido 

· ne ellas encerram. O ue se deve ter m 
systema politico que essa constitui;;ão consagra, e 
interpretar por outro modo é abrir a porta no 
sophisma. O systema parlamenlnr, o systema repre
sentativo por meio de um parlamento, por sua 
natureza dá á camara popular a preponderancia 
no movimento actual da política: dar á camara 
vitalicia o·-direito de se entender com o governo, e 
augmentar-lhe os meios de ex.istencia, é passar 
pa:ra esta camara o eixo da politica ; é fazer o 
mesmo que o nobre ministro da fazenda j:í uma 

· · · ~ n e á eppostçao. 
A um aparte responde que a fusão niio rcst~bê

Iece o desequilíbrio c.1~e t~aria essa doutrina, so-
o .• 

Não se trata de urm divergencia de opinião em 
ma teria na qual as duas cnmarus sejam competentes. 
A fu5ão evita o conllicto da opiniões em caso 
determinado, mas não cstnbelcce precedente e não 
nxa o sentido das doutrinas. O senado nn hypo
these nctual não póJe conccdet· a fusão, nem a ca
mara póue nem deve sobretudo pedil-a. Ar:citmido 
a doutl"ina, é preciso ser consequente e sustentar a 
preponderancia do senado : a unica solução é a 
dissolucâo da c~mnra c a eleição de uma outra que 
aceite a· iniciativa politicn. do senado. 

O orador refere-se ao precedente de 73 e cita a 
opinião de Vasconcellos n'uma questão analoga, 
em que se punha em duvida a prerogativa da. ca
mara que agora se quer sacrificar. 

Dirigindo-se ao_Sr. Mnrtim Francisco, diz que o 

tentou a intervenção do senado nas reformDs con
stitucionae~, accusou-o de sustentar uma opinião 
qué não é liberal. S. Ex. citou o precedente àe 
3g,, como uma tradicção inviolavel que o partido 
devia respeitar: o orador o empraza para na pre
sente questão verificar-se de que lado estão as 
doutrinas Iiberaes. Empraza tambem aquelles. que 
quando o orador cornbnteu ó-parecer de 3 de ~Iaio, 
o accusaram de tornar a defeza do senado contra a 
camara. 
. Não é o precedente de ag,, que, aliás não é li

. qmdo, e explica-se perfeitumente que o arador qui-
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. zeru ver respdtado: elle qnizera ver resuscitadus 
as tendencias, o espirito liberal e pal'lamentar, o 
patriotismo, uma geração que fez o 7 de Abril c o 
acto addicional. 

Em 1830, poucos annos depois da const~tuição, 
quando o regimen parlamentar ~penas nascw, V as-
cone~ QS na questao a que s~:: re enu rz1a, que a 
camara dos deputados se cobriria de ridicu!o si 
nV:o rejeitasse uma nova emenda, que s3crificava 

.. · . .. .. ' . 
' " , . doutrina cE>nsagrada por esst~ emenda serra retro-

ceder ilO caminho dos governos livres: o orador 
conclue perg·untando ,si em 1830 era rl;'trocedcr, 
em :l8i9 o que será: a camara que responda. 
· Encerrada a discussão por não haver mais nin
(Tuem com a pabvrn, são approvadas as em~nEas 
do senado e remlJttidas á com missão de rcdacçao. 

Vem á mesa e é mandada imprimir no Diario 
do Pttl'lamento a se<Tuinte 

DECLAUA.ÇÃ.O DE VOTO. 

t r votndo contr·a a emenda do 
senado ú lei de fixação de forçns de terrn, por 
envol rer viol:.'lção da iniciativa desta cumara. 

Sala dt~s sessões, 2{1, de Outubro de :1.8i9. -
Saldanha .iliarin w. - oaquzm o. uco. - os.a 
Aze?:edo.-Galdino das Neves.- Affrmso Penna.
lllanoel Pedro. 

São lidas e mandadas imprimir as seguintes 
emendas vindas do senado sobre o orçamento 
geral do Imperio. 

CAPITULO I.· 

No art. geral, na 
( '- f ' 

H ti. 6i5:689~0i0, diga -se 115 .5:1.9:080;)82:1.. 

~IINIST ERIO DO IMPERIO. 

Art. 2. 0 Em Jogar de 8.822:725~94.8, digt~·se 
7.983:522~~00. 

%. H. Supprima-se a verba. 
§ :1.3. Em Jogai' de 2:271;5(1.:28, diga -se 2::1.00;5000. 
~ :1.-1; .Emlogar de 6tiU:818$, diga-se 658:618;5000. 
~ 15. Em Jogar de 935:84:0;5, diga-se 896:000~000. 
~ 18. Emlogar d13 205:695;5, dign-sc 200:4:00~000; 

sur)primida a despew com dousolliciaes de gabinete, 
eom as gratificações aos correios e com ca\·alg~tdu· 
ras para estes, e bem assim não sendo pret.:nchidas 
as vagas de dons directorcs e dos tres sub-directo
reg. 

§ 20. Em log-a.t· de L 02~: 708$820 , diga- sa 
890: 000~; reduzidas as eongru:~s dos vig:1rios cn
commendados á metade das dos collados. 

§ 22. Em log:n· de291:850$,cliga-se25Ui50;5000 . 
.. "' .., . • ou' • - • • • !"'". r. ., 
-· n • ~~ ~ ... • 

4 addidos á secretaria da instrucção 
publ ic3 ............•...........• 

Professores suJ')plementares do inter-
nato . . . . . . . . . . . . . . . ... · •........• 

Idem do externato........ . .......• 
Escolas nocturnas .................. . 

ape ao o ex ernato ............. . 
Augmento de inspectorcs de alumnos 
Diminuição nas despezas com exames 

í:20Q8000 

2 : lJ.OOrSOOO 
2: tí:OOrSOOO 

50:000:5000 

§ 2s. A:üg.D.;~üie:se. ·~si;· ;:e'ri)a· ·com ~o:ooo~. 
para pagamento· a Victor 1\Icirelles de Lima do 
premio pelo tràbalho do quadro da batalha dos 
Guarar:tpo:;. · 

~. 29. Em Jogar ele 70:155;5600, diga-se 62:1i3.:50GO. 
§ 30. Em logar ele 83:39i,5, dig~t-sc 59:i26,)l100. 
~ ~1. Em Ioga r de 78:83275500, rliga -se 60:000~000. 
§ ~L Em log:1r de 25:::180;5900~ diga-se 23::380,)000. 
~ 35. Em log:1r de 76,:80.l;5500, diga-se 68:800$500 
~ ~8. Em !oCTar de i0:000~ diO'a-se 15:000:50:i0' 
§ M. Emlogar de 56:,!22;5600, rliga.-se5a:OOOr5DOO' 
~ 45. Ern Jogar rle ii00:00015, diga.·se 200:0001?000: 
s: ~6. Substitua· 
Com ·os empregados da estatística 20:000r5000. 
Fica supp~i':Pida a dircctoria. g·eral de estatistiea. 

• ot a "'" o I -., 
.. • o'- .. 

c ti vos formarão uma secção da secretaria de cstndo 
dos negocias do imperio ou da fazenda, especial
mente in:;ilmbiua do mesmo serviço, c·.mforme a 
organização que o governo lhe der, harmonisan
do-n com a repartic.:ão creada pelo art. 17 da lei 
n. 2792 de 26 de Outubro de 1877. 

O§ 12 passa a ser§ H, e assim por diante, até o 
§ 41, que passa a ser -l5. . . 

:MINISTERIO DA JUSTIÇA. 

Art. 3.0 Em Jogar de 6.778:8(!,5;5:391, diga-se 
86 .lk9: 059$391. 

1.0 Em JaCTar de 163:090."000 ·di n-a-se :1.46:4~ .~· 
supprimidos os loga:-es de praticantes c as g-rati
ficações para diarias e cav:llgaduras aO:' coneiog. e 
Jicnndo reduzida a 2 :r.:oo,.~ a quota p3ra o officiul 
de gabinete. 

~ .. • E 1 d C) s~·· ~·~~··~:tl d'CT ~a. •m ogar e-. -..iJ:,.,,~, .. , I.,a-~e .•.... 
2.662::1.:H~ill. 

§ti." Emlogarde !20:0001}, dig:1-se HO:OOO,SOOO. 
§ 10. Em Jogar de 12:000::0:, dig::t·Se 2:0011;5000. 
~ 11. Em log:ll' de 470::3li0..S, diga-se fi,:. o :0001)000. 
~ 12. Em Ioga r de 6:~0:000$, dig3-se ~00: 000;5000. 
~ :1.4. Em lagar de :30:000~, cliga-se 15:UOli:~OOO. 
§ :l.ii. Supprima-se 11 verba. 
~ 17. Em Jogar de i0:0001), diga-se 5G:800;SO'i0. 
~ :1.9. Súpprima-se n emenda da cromara elos de-

putados. . 
O § :1.6 passa a ser 15, e ~1ssim por diante. 

~ 24. Em Iogar_ de 337:189;;;500, diga-se.... , 
306:189~500. . Supprimam-se os ns. 1 e 2 das emendas da 

~ 26. Em lagar de 21:280:5, diga-se 8:~60;5; camaradosdeputados,ediga-se: 
supprimidas as tres carTeiras das linguas fr·ancez3, ~ E~ 0 governo autorizado a pagar ao conselheii:o 
ingleza e allemà e da de calligraphia, e removido Antonio .Joaquim Ribas a quantia de 30:000$, em 
o instituto para alg-um edil1cio publico; suppri· cumprimento do contrato celcbr3do com o mesmo 
miuo o Iogar ue director, licanclo sujeito es:-e esta- em :1.1 de Novembro de i8i2, para a organização e 
bel~cimento an in-:;.pector g~.n1l da instrucção pu- c.onsolidação das leis c regulamentos. 
blica. § A proposta do poder executivo orçando a re-

g 2~. ~rn !(Jg&r de .1.159::38i~, diga-se 1.009:0~7;5; ceita e fixando a despeza annnal na parte concer
supp.rurndas as segu1ntes verlws da propost~: nente ao ministcrio da justiça conterá uma \erba 
Escola normal..................... 4:0:000_,)00() •. com o titulo-Novos termos e comarcas- com o 

" 
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credito exigido pelo pessoal respectivo, e tabellas t que forem vagando, serão tambem supprimidos ·os 
explicativ<~s, nas quaes serão declaradas as comar· de dous segundos escripturarios, de quatro tercei· 
cas novamente creadas ou restabelecidus pel:1s as· ros, de seis quartos, de tres pruticautes, de um 

· semblóas provinciaes, durante o exercício nnterior, ajudante do porteiro c de um continuo. _ 
e os terrnos que o go\•et·no juhrnr conveniente pro- § 2. o Ficam supprimidos os logm:es de a Imo
ver d~ juize~ municipacs ou substitu.tos, ainda não x~~i f e e ~~ po:teiro da 2.• secção da intendencia da 

4"''- o • 
Antes de votar-~e o credito necessario pDra a

dcspt:za com o pessoal dos referidos termos e co
marcns não serão estas classificadas e rovidas de 
juizes de direito e promotores pnblicos, nem para 
aquelles serão nomeados ou removidos jnizes mu
nicip(!es ou suLstilutos. 

. As disposições deste paragrapho e do a"rt. :17 da 
lei n. i761J: de 28 de Junho de :1879 são permanen
tes e vigoram desde já. 

Emquanto não fôr reduzido a dez o numct·o dos 
juiz,)s de direito da côrte, como di5poz a lei do 
orçamento de :l87i, soriío mantidos seis juizes 
substituto~ em vez de cinco, como dispunha aquelJa 

§ :1. o Em Iognr de 125:on21$,diga-se :12~:132~000. 
~ 2. 0 Restabeleça-se a verbn. 
~ 5. 0 Em vez de :137:695~. dig-a-se 137:0701$000. 
~ 6. 0 Em vez dc105:1H)~i00, diga-se 95:66\:J$700. 
§ tl. 0 Em vez de 8\J5:5976'WO, diga-ge88:!}96$~00. 
~ !J.o HestabelcÇfi·Se a verba,, e em vez de 

i50:Wl;~~iGü, diga-se 76:0151$~:1-í: 
~ 10. Em vez de 9~3:485~, diga-se 8~5:285;~000: 
!\ l'.l E d "' , .... 1~81:!99'" d" 15 • ... • m vez e .... ,wi):' ' ;., <>, 1ga-se ...•• 

2. 300:000,~000. 
§ 13. Em=vcz de 240:7i6~~00,diga-sn !98:03315200. 
§ :17. Restabeleça -se o título da verba. · 
~ 18. Supprima-se a emenda da camar:1. 
~ 20. Em.vez de :300:000~ diga-se :150:000~. 

· § 21. Restabeleça -se a verba. 
~ 23. Em vez de 42:900;5, diga-se 20:000~)000. 
~ 24. Em vez de L 7H:032:720. dirra-se 

1.~89:407;5720. 
§ 25. Em vez de 400:000~. diga-se 380:0001$000. 
~ 26. Supprima-se a verba. 
~ 27.. Em vez de 800:000~, diga-se 7:11:0001$000. 
§ 28. Em vez de 500:000~, diga-se 450:000~000. 
Emendas suppressivas e sulJstitutivns: 
Supprima-sc a emenda da camara dos dcputndos 

e diga-se-o~ 27 11assa a ser 2G, e assim até o fim. 
L 0 Supprima-~~-
§ :1. o Ficam supprimidos tres Iogares de pra

tica_ntes da contadt)ria dn mar :!!.J:l.:•. (\ :i !)roporção 

' ... .. .. . 
O material de guerra a cargo d:1 referida seceão 

pass~rú para a La, <i qual rrca pútencendo o fiel que 
ser\· e n~ uella. 

Nos almoxarifados <lS intendencia:; das provin, 
cias só haverá Ultl escrivão, ficando reduzidas a 
uma as cluas seceões existentes. 

§ :J.o Fica supprimida a 1.3 cl:lsse de o:tliciaes de 
fazenda da armada, alterando-se a numeração das 
que siio conserV<ldas. 

§ q,_o Continuam as companhias de artífices 
mil i !ares e avulsas, e ele aprendizes ar ti nces dos 
arsenaes; não podendo, porém,o governo prer.ncher 
as vugas, que se iterem _nos quadros, até- á extinc~ão 

côrte; do professor de primeiras letras, do cirur
gião e do capellão do arseutil da Bahin ; dos.--pPo-
fessores de primeiras letras, dos cirurgiões e dos 
cape aes os ar;:;enaes · ern:)m uco e ara. 

§ 6. 0 As capitanias dos portos das províncias de 
l\fato Grosso, Bahia, Pernnmbuco, Pará e Amazonas 
ficarão a cargo, as primeiras dos inspcctores dos 
arsenacs e.a ultima do commandante da flotilha, 
sendo dispensados os secrêtarios, cujas funcções 
passarão a ser exercidas pelos secretarias das in
specções dos mesmos arscnaes e pelo oílicial de fa
zenda da companhia de aprendizes marinheiros. 
Todo~ pes~oal constant~ ~e patrões o rem~dores~ 

. \:) ' .. 
despedido, pas3ando a ser desempenh~do o serviço 
pela gente de mar daquelles arsenaes e pelos ~a
trões e marinheiros da flotilha. 

O governo dará o destino que fôr mais conve
niente ao material das referidas cnpitanias. 

Fica restabelecido o com-mando du companhia 
de aprendizes marinheiros da província do Ama-
zonas. . 

§ 7.° Fic~m tambcm supprimidos os empregos 
de secretario d:~s dem:lis capitanias das províncias, 
sendo as respectivas funcções exercidas pelos offi
ciaes de fazenda das companhias de aprendizes 
marinheiros. • 

·· O governo poderá reduzir o pessoal da gente de 
mar e o m:1terial destas capitanias pelo modo que 
julgar mt<is conveniente. 

Nos additivos da camara: 
Supprima-se o n. I. 
Suppr~ma-se o n. ~L 

. . 
Supprima-se no n. 3. o o n. I. 
Supprima-se no n. :J.o o n. IIT. 
§ Fica o governo autorizado : 
L o A vender os navios encouraçados inuteis 

Jlara o serviço, ou a mandar desmanchai-os, pnra 
ser vend1do ou emp•·egado nas officínns dos arse
nnes o mntcria 1 que for 3\lroveitavel. 

2. o A vender o materinl existente nos deposítos 
das intL•ndtlncills da côrte e províncias, que, 
depois de minuciosos ex:1mes, e de pareceres das 
intendencias, do inspector do arsenal da côrte e do 
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conselho naval, fõr julgado inapplicnvel ao serviço 
dos navios de guerra ou ao trabalho das officinas 
dos arsenaes. 

3. 0 A entregar os menores artífices das compa
nhias dos arsenaes aos pais e tutores, que os r<!cla-

• • 7 n· 

que com elles tiver feito o Estado. 
4. o A reduzir á metade a despeza que se faz 

actunlmente com o arsenal de Pernambuco, po-
en o para esse 1n1, munmr o pesso\l respectivo 

e bem assim os vencimentos dos empregados que 
forem conservndos. · 

Supprima-se no 3. 0 o n. IV. 
Supprima-se o n.o !J,.o 
§ 9. o r'ica approvada a venda feita ao governo 

inglez do encouraçDdo Inclependencia, e bem assim 
a dos sobresalentes que o acompanharam. 

Adàiti'IJO. 

... ~ ' ..... , 
archivista, um porteiro, um :1judante deste, um 
continuoe tres correios, fic<1ndo l'cduzidas a qua
tro as sec ·ões ora existentes e sendo chefe d 
dellas o director geral. 

Os empregados que excederem deste quadro se
rão nomeados para outros Jogares de reparti;ões 
de m:~rinha., para que estejam halJilitados, com os 
mesmos vencimentos, si não·forem maiores os dos 
novos Jogare:;, ou ficarão addidos até que sejam 
depois coll ocados. 

Emquanto houver empregados addidos na se
cretaria, não poderá ser provida, por indiví
duos estranhos a esta re arti ão nenhuma va"a 

MINISTERIO DA GUERRA. 

Art. 6. 0 Em lagar de H:.864::223;$(1.64, diga-se 
:13. ~93:882;$8!6. 

§ Lo Em logar de 205:083;5, diga-se 202:683~, 
ficando supprimido um lagar de officinl de ga
binete. 

§ 2. 0 Em, logar de 5:1:92015, digr.-se q0:320~, 
deiluzida a quantia de 9:600~ da proposta por 
supprimir-se a gratificação mandada abonar pela 
camara dos deputados aos auditores de guerra, 
e mais a de !00$ mensaes aos conselheiros de 
guerra e vogaes do conselho supremo militar. 

§ 6." Em logar de :1..4:67:003~776, diga-se 
L 320:654:,577 6. 

§ 7. o Em Jogar de 797: 73~684:0, diga-se 
810: 792$8·W, ficando supprimidos quatro Jogares de 
alumnos pratic::mtes de medicina e dous de phar
macia. 

~ 9. 0 Emlogarde 8~7:554~,diga-se 8i5:808~200. 

I :iO. Restabeleça-se a verba da proposta. 
H. Adopte-s~ a emenda da camara. dos depu

ta os. 
§ 12. Em Ioga r de lJ,.278:000li, diga ·Se 

3. 702:8:13;5000, 
~ 15. Em logar de 29~:762~720, diga·S·e 

H-7:~30;57~0. 
~:.§ l.9. Em lognr de 92:695~400, diga ·se 

77: 795;S/J:00, .ficando supprimidos na fabrica da 
polvom da E~trella quatro serventes na L'~ divisão 
e dous em ditferentesscn·iços; 1:000;? em diversos 
misteres c mais 10:000!$ com o fabrico de polvora. 

§ 20. Em logar de 126:136$~80, diga-s e 
:151: !36$480, sendo 25:000$ para a nova colo ma 
do Alto Uruguay. 

~ 21. Em Ioga r de 627:000$, diga· se 
4:80:000$000. 

~·-=-. m lí:59:47v;S· diga-se 
310:000$000 ~ 

Supprima-se o§ !.0 das emendas da camara dos 
· a·s 1 o seguiu e : 

. § :i . o Fica ex tine ta no arsenal da côrtc uma das 
seçãoes do almoxarifado, um almoxnrife, um es
crivão. um tíel, um amnnuense e tres escreven
tes de i. a classe, distribuindo-se o serviço o pelos 
restantes, conforme o governo julgar mais con
veniente. . 

Na intendencia seri:io dispensados vinte serven
tes, salvo caso de urgencia, de accôrdo com o pre
scripto no § 10 do art. :1.27 do regulamento C.e !9 

da 

~ "'·" •o1 substituído pelo seguinte: 
Fica silpprimido o adjnnto do professor de pri-

meir::~s letms da com nnhia de a ren i · -
ces,. ou;; guardas e quatro serventes, dons escre
ventes de :1. a cl~rsse, um official encarregado de 
um dos deposite;:; e um continuo ela secretaria. 

Os serventes no mesmo arsenalficam reduzidos 
a oitenta. No laboratorio do Campinho fica sup
primido um servente conservador da linha ferrea. 

Nos arsenaes dns províncias serão supprimidos 
dez serventes. . . ;"; 

§ 5. 0 Supprima-se. 

MINISTERIO DA AGRICULTURA, CO:MME!:ICIO E 
OBRAS PlJBLICAS. 

Art. 7° Em lagar de 21.389:783~89!, diga-se 
19. i2lJ,:ii66~3\!L 

§ 1. 0 Em Jogar de 254::000$, diga-se-
23ti: 000~000 . . . 

Supprimida a emenda do senado e substituída a 
da camara pela seguinte: · 

Ficam supprimidos dous Jogares de segundos 
officiaes, um official de gabinete e um de correio da 
secretaria da agricultura, e os de praticantes, á 
medida que vagnrem. 

§ H. Em logarde800:000~, diga-se7lí:O:OOO~OOO. 
§ :12. 'Em Jogar de :!.273:331 591 dill"a. 

. .11 :·~ :<> 1.. . 
§ i3. Em Jogar de 5.783:210~, ãiga-se 

5.370:000~000. 

§ 14:. Em lagar de 2.600:000;5, d iga·se · 
2.ÕOO:OOO~OOO. 

§ !5. Em Jogar de L524:lí:89~500, diga. se 
:1.500: 000;5000. 

§ :1.7. Em lagar de :-"a. :155:078;5, d i g a-s e 
:1. 300:000*000. 

§ i9. Em Jogar de 3.03~:4:00;5, diga-s e 
3. !OO:fi:OO~, inclusive 4:0:000* para a navegacão 
do b~1ixo S. Frtmcisco, a que se refere o decreto . 
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n. 7123 de 4 de Jtlneiro de :1879, e mais 30:000;5, 
sendo 2:500;5 mensaes para o restabelecimento da 
navegação a vapor do rio Jequitinhonha. 

§ 2L Em Jogar de 60:000~, diga-se 57:200,~, 
achando-se augmentada da quantia de 3:200;5, 

ara a amento do vencimento de quatro prati-
cantes. 

2.0 Em vez de- seja substituída por outra 
na mesma província em logar mais conveniente 
- Íoa.·s - s . ... . . c. (.. - • 

decreto n. 70õ5 de 26 de Outubro de 1878- o mais 
como neste numero. 

3.0 Supprima-se. 
~-o Supprima -se. 
5. o Supprima-se. 
6.0 Supprima-se. 

;11IlJ.~lSTERIO DA FAZENDA. 

Art. 8. 0 Em logar de 56.878:664,?, diga-se-
57. 227: 229;5000. . 

§2. 0 Em logar de :l9.940:392S, diga-se 
-~x.. .t:: .-. ... .. 
· § 3. 0 Em logar d·e 50:0008, diga-se :30:000$000. 

• {k_ o Em Jogar de 1.93:800$, diga-se· 185:300.5, 
-· ">. · • · te ~ 

6:000~ do ajudante do inspcctor, emprego que fica 
supprimido, sendo as suas attribuições exercidas 
por um dos empregados mais graduados que a 
junta designar. 
· § 7." Em Jogar de 1.588:33:1.~, diga-se 1.566:6H;), 
diminuindo-se 2:1.:7:li$ na quota para expediente 
e 2:4:00~ de um official de gabinete, e augmentnn
do-se 2:1!00.$ para execução do art. 1.7 das disposi
ções geracs da lei n. 2792 de 20 de Outubro de 
:2.877 ura completar o vencimento do contador 
que marca a mta e1. 

§ 9." Emlogar de 5.553:249~, diga-se 5.268:471;?, 
aug-meutando-se :1.00:000~ para a dcspcza dos cru-
za rc , <i · • ' • • · ' 
recebedoria do Rio de Janeiro, para ser equipa
rado aos contadores do Tllesouro; diminuindo-se 
22:980,S na quota para o expediente do Tllesouro, 
e na alfundega do Uio de Janeiro 361:148;}, sendo 
:2.88:9486 do aluguel de armazcns, c 1.72:0005 do 
expediente dns cupatnzias, o mais 1::250,5 na rcee
bedorin do Rio de Janeiro de g-ratificações <1 em
pregados que contam mais de 30 aunos de serviço. 

§ :1.2. Em logar do 529: 7 406 , d i p · s e 
300: 0005000 . . 

§ 1.~. Em logar de 20: OOO;S, lliga-se 25:000$000. 
§ :1.6; Em logar de :3.080:000;$, diga-se 

3. :1.56: 065~261. 
§:1.7.Em Jogar de :1.569:000~, diga-se 

1. 000:000~000. 
~ · . m o,a e il : . , iba ·se ~ . ~. 

continuando-se a pagar a tuxa legal de 5 °/6 do 
emprestimo do cofre dos orphüos. 

§ 21. Supprima-se a verba. 
§ 22. Em logar de 83:{k00$, diga-::;e 2:~00;5, 

para a gratificação do fiscal das loterias, conti
nuando a deduzir-se dos 2 ~;o tirados do total das 
loterias :1 °/o sómente para o thesoureiro. 

CAPITULO II. 
RECEITA GERAL. 

Art. 9. 0 Em vez de 1.01.000:000;5000, diga-se 
U6. 958:000;5000. 

Direito de impol'ta[l!o 

L o Direitos <.le importação. 
m vez e ~a. . , 1ga-se i? 

2. o Expediente dos gener0s livres e direito de 
consumo. 

Em vez de 500:000$. diga-se LOOO:OOO~, pagan-. 
do os generos estr<Jngeiros navegados por cabota
gem que já tenham satisfeito os direitos de consumo 
somente 1 1/2 o /o. 

3. 0 Armazenagem: 
Em vez de 700:000!>, diga·se 800:000;SOOO. 
1. o Imposto e p 1aroes : 
Em vez de :1.30:000$, diga-se 260:000$, ficando 

elevado ao dobro. a taxa que ora se paga. 
5:·' Imposto da dóca. 

·Em ver. de 4:0:000~, diga -se 80:000;5000. 
'i> o arreio "eral. 

Em vez de870:0005, diga-se :1..000: 000~000. 
:1.3: Renda da estrada de ferro Pedro II. 
Em vez de 9.500:000.), diga-se :1:1.000:000~000. 
16. Typogruphia nacional. 
B.estabeleça-se o algarismo da proposta. 
:l.i. Dia1·io Officictl. 
Em íez de 350:000~, diga-se 130:000~000; 
23. TeJegraphos. 
Em vez de 160: 000~, diga-se 800: O 0: O O. 
28. Foros de terrenos etc. 

." diO'a-se :1.0:000-~000. 
29. Laudemios etc. 
Em vez de 20:0001~, diga-se 30·000;5000. 
:30. Imposto predial. 
Em vez de 2.850:000;S, d1ga-so :3.000:000~000. 
:32. Sello de papel fixo e proporcional. 
Em vez de 3.400:000;5, diga-se á:.~OO:OOO~OOO. 
35. Imposto de transmissão. 
Em vez de ~.000:000~, diga-se 4:.250:000~000. 
36. Industrias e profissões. 
Em vez de 3.050:000~, diga-se 3.200:000~000. 
4:2. Imposto do gado. 
Restabeleça- se a verba da proposta. 
Depois do n. 43, accrescente-se: 

Diga-se 2. 000:000~ (substituídos os§§ 44 e 15 da 
camara dos deputados.) 

~5. Renda declarada. 
Suppril:lla-se a emenda da camut·a. 
46. (Que_ passa a ser 4:5) Utxa de transportes. 
Em vez de 3.000:000;5, diga-se L600:000~000. 
lJ:7. (Que passa a ~6) Imposto territorial. · Nas emendas additivas subsiste o § 12, passando 

o § 1.6 a ser 15 e o 22 a ser 2:1., alterando-se a 
numeração dos demais. - · . 

4~. (Que passa a q,i) Imposto de fumo. 
~9. (Que passa a 48) Taxa a.ddicioMl de escra

vos • O § 1.o supprima-se, e o segumte. 
. A, ~9.-1'03!0 V. 
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Extraordinaria. 

44 a 4:7 da proposta passa a ser 50, 51, 52, 53. 
48 (que passa a 54) Imposto de loterias. 
Em vez de 1.08:000$, diga-se 72:000;5000. 

ciónaes. 
Em vez de 50:000~, diga-se 800:000;5000. 

Receita e;ctrao1·dinarw. 
Supprima-se a emenda dn camara dos depul:l-

dos, que avalia a importancia dos deposites. 
Art. 10 da proposta. 
Substitua-se pelo seguinte: . 
Fica o governo autorizado para ~mittir bilhetes 

do th~so1!_ro ate á s.omma de :16.000:000~, c9mo 

para supprir qualquer exces.so de despeza sobre 
a receita orçada. 

t H 'u ))rima-se e bem assim 8 emenda 
da camara dos deputados. 

C4~ITULO III .. 

DISI'OSlÇÜES GEIL\ES. 

Art. l.IJ,. Supprima-se o ~ 2. o da emenda da 
camara dos deputados e na proposta do governo 
a parte relativa ao decreto n. 6918 de :1.. o de Junho 
de -18i8. 
. Art. 15. Em vez de :18.682:000;$000, diga-se 
H. 11,9:~4:3~272, fixado na tabella C. 

Additi-,ms ~ls disposi~ões geraes. 

Arts. 18 a 20. Su~primam-se. 
Art. 21. Substitua-se pelo seguinte: -O governo 

só poderá abrir cre(litos supplementares parn o 
caso3 menciOna os na a e a . . 

Art. 22. Em logar de « impô r as multas que em 
taes casos forem cabivcis • diga-so: •< impôr mul
tas na. frírma do art. 31 da lei n. 150i de 26 de Se
tembro de iS&'i. 

I. Substitua-se pelo seguinte: 
A armazenagem d3s mercadorias depositadas nos 

armaze_ns das alfandegns e mesas de rendas serú 
a segumte : 

até· 6 mczes O. 5 "/•• ao mez. 
até :1.2 O, 7 • 
até 18 » O, 9 
até 24: • - 2 °/o por totlo o tempo. 

.As taxas de armazenagem das mercadorias con
t~mpladas na tabella a~.?-exa a? dec~elo n. 6053 de 

das de conformidade com o mesmo decreto. 
II. § 2. o Supprima-se. 
§ :3." Supprima-se e restabeleça-se a rubrica 

da proposta, ficando elevada ao dobro a taxa esta
belecida no decreto n. 6053 de i3 de Dezembro 
~1~; -

· : III. L" Em vez de «são elevados ao dobro o 
1;np~sto de co:p.sl!-mo para o tapaco fabricado que 
for lll1portado • diga-se: - FICa elevado a !J,O 0/u. 
além da taxa addicional, e autorziado o governo 
para rever as tabellas a que são suie1tos os fabri
cesant e vendedores de llreparados ·de fumo, au-

gmentando até ao dobro as respectiv:J.s taxas. Esse 
augmento não comprehenderá de modo algum os 
productores de fumo e nem excluirá quaesquer 
outras taxas que pelo seu commercio deverão 
pagar os vendedores. . 

stit elo tl"'Uinte: 
Ficam élevadus ao dobro as taxas do sello 

fixo dos substabelecimentos do art. 13 2.a classe 
. § 3. 0 c as dos§~ 4. 0 e 6.o até :14 do regulamento 
n . . i.l e e .1: ri e ' . 

3. o Substitua~se pelo seguinte: 
3." Até 50 °/o da tabella annexa ao decreto 

n. 4:356 de 24 de Abril de 1869, com excepção d::~s 
designadas nos §§ 1. o, 6. o, 75 a 82, 93 a 97 e :1.06 a 
108, continuando em vigor a autorização conferida 
pelo art. 12, paragrapho unico, da lei n. 2792 de 
20 de Outubro de :1877. 

IV. Supprima.-se. 
o 

Fica elevada ao dobro a legua além d::~ demar
. cação. 

o 

Nos annos financeiros da presente lei todas as 
pessoas que perceberem vencimentos dos cofres . ... .. . . . . 

. t) .... ., ... ' 

jubilados, refoi·mados e aposentades, c bem assim 
todos os serventuarios de cartorios e officios de 
quat-squer instancias, ficam sujeitos á conlTi • 
buição de 5°/o sobre os mesmos vencimentos, e:x:
ceptuados os inferiores de :1.:000$000. 
. ~esta contribuiçãó será comprehendido o sub

SidiO dos senadores e deputados geraes e venci~ 
mentos dos empregados municipaes da·cõrte. 

Si os funcciona!:ios perceberem porcent~gem ou 
L t. .... ' O ' 

se proceder administrativamente, ::~ccumulados aos 
Yencimentos 11aru a llercepção da contribuição, si 

• ~ .. ('f' 

lotação. 
Ficam isentos desta contribuição : 
Os vencimentos dos militares de mar e terra em 

cnmp:mha c os que se abonum como jornal a ser
ventes, opemrios e outros que não entram na ca
tegoria de empregados publicas. 

VIII. Supprima-se. 
XI. Supprima-se. 
XIII. Supprima-se. 
XV. Substitua-se pelo seguinte: 
ColJrar-se-ha annualmente pelos terrenos nãó 

edificados na cidade do Rio de Janeiro, actualmente 
isentos do imposto predial e comprehendidos na 
legua da demarcação, 20 réis por metro quadrado. 

.... ~ T • ' 

XVII. Substitua-se pelo seguinte: 
• :1. 0_ De 20 réis a 1~000, por passageiro sem dis

tmcçao de classe, que circular nas estrada11 de 
ferro de tracção a vapor, construídas pelo Estado 
ou por companhias particulares, que tenham sub
venção, g-arantia ou fiança de garantia de juros, 
conforme a distancia percorrida. 

As referidas taxas serão extensivas aos passa
geiros de barcas a vapor das companhias subven
cionadas pelo Estado. 

2. o De 20 réis por passageiro que circular nas 
linhas ferreas da cidade do Rio de Janeiro e seus 
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suburhios, tramwavs ou carris urbanos de traccão 
tmimada ou a vapor. · • 

O governo se entenderá com as ·emprezas ou 
cqmpanhias a cargo de quem se achar esse ser
VIÇO, tanto maritimo e fluvial, como terrestre, afim 
de regular a arrecadação da taxa de transporte. 
XVIII. Supprima-se. 
Art. 23. Supprima-se. _ 

-
Fica pertencendo exclusivamente it typographia 

nacio_nal, além da impressão das leis, a do Dia1·io 
0/ficial, relatorios ministeriaes e outros quaesquer -
trabalhos que tenham caracter official. 

A despeza com as publicações officiaes no Diario 
Oflicial e com assignaturas concedida.s por ordem 
do ~overno, será por conta dos respectivos minis
terJOs. 

Art. 25. Separe-se. 

Art. 29. Substitua -se pelo seguinte : . 
Ficam sujeitos ·ao imposto de õ 0/o os foros e 

10s co ra os so re as p ri a 
na côrte, e rurMs em todo o Imperio. 
·Arts. 30 e 31. Su~primam-se. 

rt. 
I. O governo fica autorizado para reduzir na 

importação as taxas que actuahnente pagam os 
vinhos communs e joias, e hem assim as daquelles 
generos estrangeiros dos paizes que por sua parte 
favorecerem os generos· nacionaes de maior pro· 
ducção. 

li c III. Supprimam-se. 
IV. Separe-se. 

iAilditivo do senailo. 

Artige additivo.- Fica o governo auLortza o a 
rever a tarifa especial dris alfandegas das provín
cias fronteiras, não reduzindo os direitos e sujei
tando-a it approvaçüo do poder legislativo. 

Artigo additivo.- Os vencimentos dos empre: 
a-ados das repartições de arrccadaçüo na parte 
relativa a porcentagem serão calculados e pagos 
pela renda estimada nas tabellas actualmente em 
vigor, sempre que a dita renda eXCl~der ao alga
rismo desta estimação. 

Artigo addltivo.- Fica o governo autorizado u 
rever a lotação de todos os cartorios e offi.cios das 
diversas instancias. 

Artigo additivo.- Fica approvada a. despeza 
realizada com o resgate e prolongamento da es
trada de ferro de Baturité e com construcção das 
de Paulo Affonso e Sobral, e annu.llado o excedente 
o cre Jto extraor mano au onza o por ecre o 

n. 69:1.8 de :Lo de Junho de :1.878. 
A despeza com a construcção desta estrada será 

feita com os recursos votados em lei, que não po· 
derão ser excedidos. 

O governo apresentará na proxima reunião da 
assembléa geral estudos completos e :cespectivos 
orçamentos das referidas estradas. 
Arti~o additivo.- Fica revogado o paragrapho 

unico a.o art. 2. o da lei n. :186~ de !2 de Outubro 
de :1.870, para a execução do art. 7~ dos estatutos 
da companhia- D. Pedro I Railway, aos quaes re
fere-se o decreto n. 5:237 de 2(1, de 1\farço de 1873. 

Artigo additivo-Fica o governo autorizado para 
applicar a importancia do saldo e o producto do 
imposto do fumo ao resgate do papel-moeda. 

Artigo additiYo.- Fica o governo autorizado 
para despender, no exercício de 1880-i88i pela 
verba do · .0 d art 6 o a uantia de 12~:3 4.' 
com o 1)agamento de soldo, etapa e fardamento 
de 400 praças matriculadas nas escolas militares. 

Arti~o additiyo.- Fica revogada nlei n. 2565. 
e e ato e 1u. 
·Artigo additiYo.- Fica e::ç:tensiva aos diversos 

minislerios a disposição do nrt. 23 da lei no. 2792 
de 23 de Outubro de 1877,. 

Artigo additivo.-A presente lei regerá tambem 
no exercicio de :1.880-1881, exceptuados os cre
ditas especiaes extinctos no corrente e:xercicio. 

Additivo .- O art. i7 dtt propo!ita ll:lssa a ter o 
numero que lhe pertencer. 

Verbas do oreaDl.ent.o I>ara. as 
quaes _o governo poderá abrir 
credit::os su plemeutares. 

1\imiSTERIO DO DIPERIO. 

Presidencias de províncias. · 
Pelas ajudas de custo dos presidentes. 

l\II.l\11STERIO DA .TTTSTIÇA. 

Ajudas de custo: .,,, 
Aos tnagistrados de i.• e 2.a instancia. -.c,·. .: 
Conducção; sustento e curativo de presÕs-; 

Extraordinarias no exte1·ior. 

l\IINISTERIO DA!:MARIJ.';HA. 

Fol'ca- naval e municões de bocca. 
Pel~ sustento, trat~mcnto e curativo das guar

nições dos navios da armada e pelos c:.~sos for· 
tuitos de avaria, n:mfragio, alijamento de olJjectos 
:lO mar, e outros sinistros semelhantes. 

Hospitaes: 
Pelos medicamentos, dietas e u1ensis. 
Despe::as extraordinarürs e eventuaes: 
Por differenças de cambio e commissões de 

saques, tratamento de praças em portos estran
geiros e .~~ províncias, onde não ha hospitaes e 

l\UNISTERIO DA GUERRA. 

Corpo de saude e ltospitaes : 
Pelos medicamentos, dietas e utensis. 
Exercito: 
Pelas etapas, forragens e ferragens, premies Q.e 

voluntarios e engnjados. · 
·Classes inactitas: 
Pelas etapas das l)raças invalidas. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:49 - PÃ¡gina 28 de 29

388 Sessão em 24 de Outubro de 1879. 

Fabricas: TABET.LA -C 
Pelas dietas, medicamentos e uteusis do pessoal 

respectivo. · 
CREDITOS ESPECUES PAnA OS QI;AES O ·GOVERNO PO

DER.\ FAZER OPERAÇÕES DE CREDITO. 

Presidias e colonias militares: Lei.s n. 23(l8 de 25 de Agosto de 1873, al't. 18, e 
~i.. 2792 de 20 de O!ttubro de 1877, w·t. 20. , 

em commissão do serviço. 
Despezas eventuaes : 
Pelo tran~porte de tropa. 

l\UNISTERIO DA AGRICULTURA. 

Ill1trni1WÇ~o publica. 
Gamntia de jw·os ás est1·adas de fm·o, con{o1·rne 

as contratos Jelo c e exceder a 
CoJTeio geral. 

MINISTERIO DA FAZENDA. 

.hros da-divida inscripta antes da emissao das 1·es· 
pectivas apolices: 

Caixa de amo1·tizapão : 
Pelo feitio de notas. 
J~tizo closfeitos da fazenda : 
Pelo que fdtar para pagamento ua porcentagem 

da divida arrecadada. 
Esta!:Ões de ari'!'CadaGtio : 
Peio excesso de despeza sobre o credito conee

d.ld.o para a porcent:Jgem dos empregado:::. 

ínis erío o mpeno. 
Medição e tombo das terras que, 

nos termos dos contratos mutri-
momaes, ormam patrunomos 
estabelecidos para suas Altezas 
:.~s Scnhor<lS D. lzabel e D. Leo
poldina e seus Augustos Es-
posos ................... , .. . 

Lei n. 23~S ue -.u de Agosto de 
1873 ,_ art. 2. o, paragrapbo 
uni~é-::, n. 3. 

Const~;~lCção de ü.m novo n1ata-

· fazenvdo-se n despeza por meio 
de quàlqucr operação de cre
dito........... . . 

A importancia do saldo que ficnr 
do credito aberto ........... . 

Comprn de hemfeitorias existen
tes nos terrenos da Lagôa do 
Hodrigo de Freit;Js .......... . 

Lei n. i953 de 17 de Julho de 
187:l,.art. 2. 0, § 2. 0 

Pro)ongam!lntos das estradas de 
ferro do Recife a S. Francisco .. 
àa Bahi<l ao Joazeiro e de S~ 

' .. ... . 
por meio de operações de cre
dito, n<l insufliciencia dosfun
dos consin-na.dos u · -i 
ort;amcnto .............•..... 

Pelo que fôr preciso, afim de realizar-se u re- Resolw~ão legislativa n. 2397 de 
messa de fundos para o exterior. :19 de Setembro de t873. 

Jw·os diversos incl1lidos os dos bilhetes do tlte
som·o: 

Pela importancia. que for precisa, além dn con. 
siguadtt. 

Jw·o;; elo emprestimo ào cofre ele orpftc(os : 

Pelos que forem reciam:1dos, si a sua ímpor
tancia exceder a. do credito votado. 

Ditos dos depositas da.s caixas economicas e dos 
montes de soccorto : 

Pelos que forem devidos ulém do credito-vo
tado. 

Exercicios findos : 
Pelas pensões, aposentadorias, ordenados, soldos 

e outros vencimentos marcados na lei, liUe accres
cerem. 
, Reposições e restituições: 

Pelos pagamentos reclamados, quando a impor· 
tancia destes exceder á consignaçuo. 

Construcção du estrada de ferro 
do Rio Grande do Sul e garantia 
de juros de i 0 /o :i companhia 
ou companhias com que se 
contr~ttnr parte desta linha fer-
rea ........................ . 

l\esolu~ão legislativa n. 2450 de 
24 de Setembro de :1.8i3. 

Garantia do juros, não excedente 
de 7 °lo, ás companhias que 
construirem vias ferreas, :fi
cando o ~wverno autorizado a 
e ectuar OI)era!)õcs de credito, 
na deficienc:ia dos meios ordi
narios, pur« pagfll' a despeza 

- relativa às estradas -de ferro a 
que se applicar esta lei. ..... . 

Lei n. 2639 de 22 de Setembro 
de :18i5. 

Desapropriações e obras neces-

Par.o do Sent~do em 23 de Outubro de 1879. ~ 
-Leitão <la Cttnha.-ltl. F. Con·êa. -Fausto de -
Agtdar. 

sarüts ao abastecimento dagua 
á capital do Imperio, podendo 
o governo realizar operações 
de credito pura asta despeza ... 

1.8:000~000 

10:000~000 

2.600:000~000 

l.liOO: 000~000 

i . 600 : 000~000' 

3 . 500: 0006000 
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Lei n. 2670 de 20 de OutulJro de 
1875, art. 1.8. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em 
contrarib. 

Prolongamento da estrada de 
ferro D. Pedro- II, autorizadas 
as operações de credito neces-

Sala das commissões em q, de Setembro de i879. 
-Rodolpho E. ·de Souza Dantas.-Joaquim 11-Ia
noel de llfacedo. 

sar1as ...................... . 
Lei n. 2792 de 23 de Outubro de 

1877, art. 7. o, paragrapho uni co 
Emendas do senalio· ú pro}losta de fixação de 

for as de terra para o anno financeiro de 1.880 a 
Iden1 ao litoral da Gambôa •..... 
Construccão das estradas de farro 

de Baturité, Sobral e Paulo 
Affonso, 2 . 300:0006, s e n do 
900:000~ para a primeira e. 
700:000$ para cada uma das 

~13: 250~~00 1 L 
A assembléa aeral decreta : 
Art. L• As forças de terra para o anno financeiro 

de 1880 a 1881 constarão : 

2.300:000~000 

§ :L• Dos officiaes das differentes classes do 
quudro do exercito. . 

§ 2.• De :1.:3,000 praças de pret em circumstancias 
ordinarias, e de 30,000 em circumstancias extra
ordinarias. Estas forças serão completadas na 

outras ..................... . 
Resolução legislativa n. 2687 de 

6 de Novembro de 1875. 
Garantia de juros ás companhws 

que estabelecerem engenhos 
centraes pnra fu~ricar assucar 

císus operaÇões de credito ..... 
Ministerio da Fazenda. 

Leis n. :1.837 de 27 de Setembro 
de :1.870, artigo unico, e n. 
2348 de 25 de Agosto de :18i3, 
art. 7. ", paragrupho uníco, 
n. 4,. 

FaJ)rico das moedas de nickel e 
de bronze .................. . 

Lei n. 23~8 de 25 de Agosto de 
1.873 art. H,~ 5.•, n. 2. 

Premio,não excedente de 50~ por 
tonelada, aos navios que se con-
struirem no Imperio ........ . 

Resolução legislutiYa n. 2687 de- 6 
de Novembro de :l875. 

Garantia de juros e amortização 
das Iet1·as hypothecarias de 
bancos de credito real, autori
zadas as operuções de credito 
necessarias ................ .. 

280:000~000 

20:000~000 

1)0:000~000 

Vem á mesa são lidas e mandadas 

!j 

imprimir as 
seguintes 

P.ED.\CÇÕES : 

Redacção do ]Jrojecto n. 280 B-de 1879. 

A assembléa geral resolve : 
Art. 1.0 O n-overno fica autorizado a despender 

aLé a quantia de 200:000- com o estu o a mo
lestia que alfecta actualmente a canna de assucar 
nas províncias de Pernambuco, ParDhybu, Bahia 
e outras que-, soffrem do mesmo mal ; e com 
acquisição e remessa de novas senwntes, si forem 

. necessaria.s, para substituição das que são em
pregadas nas referidas províncias ; bem como com 
o estudo do mal de que está acommettido o café na 
do Rio de Janeiro, e o queaffecta, ha·muitosannos, 
o gado cavallar na província de 1tfato-Grosso. 

Art. 2.0 Para ex.ecucão destas medidas o ministro 
da fazenda poderá, na· falta dos recursos ordina
rios, realizar operações de credito. 

1 i n. 2556 de 26 de Setembro de 1874:. 
~ 3.0 Das companhias de aprendizes artilheiros, 

não excedendo de 1100 praças; c das duas compa
nhias de aprendizes militares creadas nas proviu-
e i · (.; . .. (.; , · '" 1- ( • 

d.e t~lumnos da escola militar e do curso de infan
taria e cavallaria do Rio Grande do Sul até 1100 

Art. 2.0 O premio para os voluntnrios será de 
4:00~, e para os engajados de 500$, pago em tres 
prestações, sendo o dos segundos proporcional ao 
tempo pelo qual de novo se engajarem , nos 
termos do art; 2.0 da lei n. 2623 de :1.3 de Setem
bro de :1875. 

§ L n Os voluntnrios perc~berão, emquanto forem 
praças de pret, mais uma gratificacão igual á 
metade do soldo de primeira pruça, "conforme a 
<1rma em ue servirem; os engajados perceberão 
muis uma grati cugao 1guu ao so o e pr1me1ra 
praça, e tambem segundo a arma em que servirem. 

§ 2. o Quando forem escusos do servi co, se lhes . . ,. .. 
< 

terrus de 10~,900 metros qnadrados. . . 
~ 3.0 A importancia da contribuição pecuniarin, 

de que trata o art. 1.0, § :1.0 n. 7, da lei de 26 de 
Setembro de 187~, será de 1.:000;5000. 

Art. _3.° Ficam revogadas as disposições em 
contra no. 

Sala das commissões em dê Outubro de :1.879. 
-Rodolpho E. de Souza Dantas.-Joaquim Ma-
noel de }rfactdo. • 

Redacçcio d.o lJI'Ojecto n. · 208 A -de i879. 

Emendas do senado á propost~ de fixaçao de 
forças de mar para 1880-1.881. 

« A assembléa geral decreta: 
" A~t. -1°. A força naval acti-..:a para o anno fi· 

a . 
" § :l 0 • Dos officiaes da armada e das classes anne

x.as que fôr preciso embarcar nos navio~ de guerra 
e nos trunsportes, conforme suas lotaçoes, e dos 
estados-maiores das esquadras e divisões na
vacs. 

· « § 2o. Em circumstancias ordinarias de 3.000 
praças de pre tdo corpo de imperiaes marinheiros 
e de 1.0~ da companhia de imperiaes marinheiros 
de Mato Grosso, e das do batalhão naval, das 
quaes poderão ser embarcadas 2.500; e em cir; 
cumstancias ex.traorp.inarias de 6,000 praças des· 
ses corpos e de marmhagem. 
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« As companhias de aprendizes constarão de 
2.000 praças. 

• Art. 2.0 O batalhão naval continuar~i reduzido 
a quatro companhias com o completo de 300 praças. 

• Art. 3.0 As praças de pret voluntarias, quando 
forem escusas or conclusão do seu tempo de ser-
viço, terão 11'e1to a um prazo e erras e . 
metros quadrados nas colonias do :Estado. E' per
man~nte o dis osto na ultima parte do artigo 3.0 

• Art. 4. o Para preencher a força decretada pro
ceder-se-ha na fórma da lei n. 2556 de 26 de Se
tembro de 1874, ficando o governo autorizado a 
conceder o premio de 4,00~ aos ·voluntarios e de 
500~ aos engajados, e em circumstancias extraor
dinarias a contratar nacionaes e estrangeiros. 

• Art. 5. 0 (additivo). Otempodeembarqucpara 
a promoç::io dos officiaes da armada, de que trata 
o§ 3. 0 do art. :1. 0 da lei n. 2296 deiS de Junho 

"' ·: eduzido a dous annos. Este 
artigCI é. permanente. 

• .-\rt. 6. 0 (additivo). Os officiaes da armada, que 
servirem nas especialidades de construcção naval, 

y ·a ca, ma i ~ · · · · 
arsenaes do Imperio, e os actuaes lentes da e~ola 
de marinha, ficam dispensados, desde já, d:.l coúdi-
- · :- · idos or 

antiguidade rigorosa. Este artigo é. permanente.» 
• Art. 7. o Revogadas as disposições em con

traria. 
Sala das commissões em 24, de Outubro de :1.879. 

-Rodolpho E. de Souza Dantas.-Joaquim .lllanoel 
de llfacedo. 

o SR. PnEsmENTE ·dá para ordem do dia: 25 : 
Apresentação de re uerimcntos, projectos (in-
~ - -~ 

Discussão unica das emendas do senado · ao 
orçamento geral do Lrnperio. 

C) a • - • :- do ' . governo relativa á sêcca do Ceará. 
Levantou-se a sessão ás q, horas da tarde. 

Sessão em 2::; de Outubi"o de J.87'S. 

PhESIDENCIA DO SR: VISCONDE DE PRADOS. 

. su~~IARIO. - EXP&DIP"TE.- Redacção. - Observaçües dos 
Srs. Bua.rque de l\Io.cedo, Presidente c Zll:moel Pcdro.
ÜRDE!I! no nu.- Discussão das emendas do Senado sobre o 
orçamento geral do Impcdo.-Dis~~rs<>s ~os Srs. Sal~a.nha. 
:Marinho, Buarque de :Macedo, Ganao Pceto~o •. Cand1do de 
Oliveira Joaquim Na.buco, Affonso Celso (mlDlStro da fa
zenda) e':Ma.nocl Pcdro.-Enccrramcnto c votação. 

. A..'s onze horas da num a, e1 a a c a a a, 
acham-se presentes os Srs. Visconde· de Prados, 
Cesario Alvim, Alves de Araujo, Pompeu, Joaquim. 
Breves, _.\.breu e Silva, Rodrigues Juni~r, Candido 
de Oliveira, Sergio de Castro, Mareohno l\Ioura, 
Viriato de ll1edeiros, Cost!l ~ibei_ro, Ole~ario, ~Ia
noel Carlos, Antonio de. SiqUeira, Salaanha Ma
rinho, Barão Homem~e l\Iel~o1 Ildefonso de Araujo, 
Joaquim Tavares, Joao Bng1do, Souza Carvalho, 
Ignacio ·Martins, Barão da Estancia, 111eira de Vas
concellos, :Manoel Pedro, ,zama, Tavares Belfort, 
Soares Brandão, Marianno da Silva, Almeida Couto, 
2iioreira Brandão, Esllindola, Gavião Peixoto, Carlos 

e Manoel 

Buarque de :UJacedo, Galdino, Feliciô dos Santos, 
Fidelis Botelho, Malheiros, Hygino Silva, Bezerra 
Cavalcmti e Belfort Duarte. 

Comp:neceram depois de aberta a sessão -os Srs. 
·:Monte, Franco de Sá, Lima Duarte~ Azambuja 
Meirelles, Epaminondas de Mello, l\Iello e Alvim, 
Joaquim Serra, Beltrão, Corrêa Rabello, Theodo
miro, Pedro Luiz, Andrade Pinto, Baptista Pereira~ 
Moreira de Barros, Aragão e l\iello, Souza Lima, 

· · odol ho 
Dantas, Franca Carvalho, Joaquim Nabuco, Au
reliano Magãlllães, Barros Pimentel e Franklin 
Do ria. 

Faltaram com participação os Srs. Amer1co, 
Camargo, Diana, Esperidião, Frederico de Al
meida. Fabio Reis, Franco de Almeida, Flores, . . 
ose arwnn , , , 

Abreu, Prisco Paraizo, Sou.to, Silveira Martins e 
Sigismundo; ·e sem ella os Srs. Antonio Carlos, 
Carrão, Couto 1\iagalhães, Leoncio de Carvalho; 
Martinho Campos, Mello· Franco, Manoel de Ma
galhães, Martim Francisco, Prado Pimentel, ·Ruy 
Barboza, Sinval e Theophilo Ottoni. ·. 

Ao meio dia abre-se a sessão. -
.. t) 

E' lida e àpprovada. a acta da sessão antece-

0 SR. 1. 0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

Oflicios da secretaria do senado de 23 de Ouiubro 
corrente, participando que constou ao senado te
rem sido sanccionadas as resoluções da assernbléa 
geral que autoriza. o governo a mandar admittir 
o estudante Alvaro Rodrigues Chaves a exame da 
materia que'lhe falta para poder matricular-se no 
2. o anno da escola da marinha, e concede ao mi
nisterio do Imperio um credito extraordinario para 
conclusão d<\S obras do novo matadauró.- Intei
rada. 

São lidas e approváâ.as as redacções publicadas 
no Diw·io do Parla11wnto de 25 sob os ns. :195 A, 
208 A e 280 B, a primeir~, constando das erneudas 
do senado á proposta de fixação de forças de terra, 
a seCl'und:1 das emendas do senudo á fixação de . 
forças de· mar e finalmente a tercemt e um cre
dito para o estudo da molestia da canna do as-
su..car. · · · 

O SR. PRESIDENTE declara que vai-se officiar ao 
governo para saber o dia, hora e logar em que Sua 
l\Iagestadc o Imperador se digne receber as de
putações que t~m de saber do mesm~ augusto se
nb.er o dia, hora elogar do encerramento da presente 
sessão e bem assim a que tem de apresentar a lei 
de fixação de forças de mar e terra~ e designa para 
a primeira os seguintes Srs.: Lima Duarte, Au
reliano l\Iagalhães, Franklin Doria, Ta-vares Bel-
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fort, Belfort Duarte~ Rodrigues Junior, loão Bri
gido, :ltiarianno da Silva, Aragão e Mello, Joaqt!.im 
Nabuco, Joaquim Ta:-rares, 1Antonio de Siqueira, 
Almeida Couto, Ruy Barboza, R.odo1pho Dantas, 
Barros Pimentel, 1\:Iacedo, Candido de Oliveira, 
Theophilo Çlttoni,. Be1trão1 Augusto França, Fe~-

. ,. .... ;,; , 
e para a segunda os Srs. 1\farcolino :Moura, Sergio 
de Castro, Fidelis Botelho, Barão da Estancia,. 

. :"" .. • rr· ~ ~ 

O Sr. Buarque de Macedo:- Sr.· 
presidente, pedi a palavra ·pela ordem par.~ dar 
umu pequena. explicação. .. 

O honrado senador; o Sr. conselheiro Diogo 
Velho, referlndo·se aos negocios relnti-vo~ á. ·sêcca 
do Norte, proferiu as ·seguintes palavras com rela
ção ao ex-presidente da Parahyba (lê): 

« Que providencia tomou o governo~ O Sr. 
UJ sses Vianna mais infeliz e o Sr. El ·seu foi 
exonerndo; e agora consta que o ex-inspector da 
the5ourarin. de fazenda foi demittido e .responsa
bilisado. Ni.io censuro o rigor de que usou o nobre . . . . 

) b - ' . 

Aristides o uni co criminoso e respons:rvel ~Porque 
n_ão se m:mdóu i~ualmente responsabilisar o pre-

ins:pector dü thesoura.ria de fa · 
zenda e não tratou de, ao meno~ denunciai-os"! 

« O Sr. Affonso Celso (rninist1·o da fazenda):
êls factos que tive de julgar não se podem referir 
a outros. 

• O Sr. Diogo Velho :-Não supponha o nobre 
ministro que eu desejo accusar o ax-presidente e 
quaesquer funccíonarios da Parahyba; mas tendo 
S. Ex. dem~ttido .e mando.do res~ousa.bi!isar só-

bem patentes os motivos do s~u o.cto e os factos 
criminosos, afim de arredar u solidariedade pre-
sumi 1 · rr ·m · 

0 Sn. BúAnQu'E IiE :MECEDO :-Não só as pala
vras do nobre ministro da fazendajustificam ple
namente o ex-presidente da Parahyba; como esta 
circumst:mcia revela que é quasi certo que os 
factos, pelos quaes este funccionario foí arguido, 
não entendem com o ex· presidente. . . . . ' ' . . . . -
_que o Sr. presidente do .conselho disse no senadec 
a proposito da demissão do ex-presidente daPa~ 
rah ba. Eu osso declarar á casa ue o ·u· o~ e . 
o Sr. presidente do consellio faz do ex-presidente 
-da ~arahyba, é o mesmo que eu aqui manifestei ; 
-eadefesa que a:presentouo Sr.· Dr. Ulysses Vianna 
-em consequencia da discussão que houve no se~ 
nado, convenceu ainda mais ao Sr. presidente do 
conselho de que elle foi um digno administrador 
(Apoiados). ·. .. 

Estou informado por pessoa muito autorizada 
de que o Sr. presidente do conselho só espera 
opportu.nidade para, perante o senado, confirmar 
o JUIZO que se p z e -presi en c a ara· 
hyba. 

Entram em discussão as emendas feitas pelo 
senado :10 or~amento geral do Imperio. 

SB. Eshlno LV111I requer -que sejam e as 
discutidas englobadainen-te: · · -· ·· ·· ·· · -

Consultada a cam::~ra, decide pela affi.rmativa. 

O Sr. Manoel Pedro (pela Ol'dem):-
Sr. presidente, V. Ex. poz em discussão as emen~ 
das ao senado ao orçamento. Eu pedi a palavra 
pela ordem para mandar á mesa um requerimento 
sobre esta discussão. 

autoridade da provincia ou outros empregados da tal-o já. 
thesouraria e mais repartições subordinadas. 0 Sn .; }L-\l~OEL PEDRO.:- Eu acompanho a ca-

a O Sr. Alfonso Celso (mi?tistro da (azend<t} :- m.ara néste desejo de ternúnar os seus trabalhos; 
Posso afiançar a V. Ex. que os factos que julguei, e desde que ella nada póde contra. o orçamento ~e 
assim como outro sobre o porteiro, cuja aposen- veiu ·ao senado, é util dar ao governo os meios de 
tadoria annullei, eram todos pessoaes; opresidente que elle precisa, Portanto o requerimento que · 
da província não tom nelles parte nenhuma. mando :í mesa não tem por fim protelar a dis-

• O Sr. Dtogo Velho :--Estimo muito.. cussão. · 
Mas os poucos liberMs em opposição nesta ca-

Por estas palavras se vê que o nobre ministro mara entenderam que era, não sómente um com
da. fazenda declarou terminantemente que o ex- promisso de doutrina, como tambem um compro
prP.sidente da Parahyba nenhuma relação tinha misso de partido, lavrar um protesto, es~otar todos 
com os factos criminosos, pelos quaes foi mandado os meios IJara salvar a · ]lrerogativa o.a camara 
responsahilisar o ex-inspector da thesouraria da- flagrante e inconvenientemente violada no additivo 
quella província. que pro rogou o orçamento do exerci c-io de 

Mas :1 minha explicação consiste no seguinte, de 1.879-1.880 e para i88Q-i88L·~ 
que a camara nao em con ecrmen o : o SR. BELFOl'.T Du.:UTE:-:- Não apoiado. 

Quando o ex-presidente da Para1lyba tomou · 
conta da administração, a.chou diversos relato rios O SR. MANoEL PEDRO:- O meu requerimento é 
de seus antecessores fazendo os maiores elogios formulado nestes termos.(Lê). · . 
aos serviços prestados pelo ex-inspector da the- o Sr. PRESIDEi\'"TE submette o requerimento ao 
sonraria da Parahyba. a-poio e votação à.a camara. . 

O Sn. MANoEL PEDRO_:----:- Apoiado. . o sn. ~1.-u>OELPEDno:__.:.o requerimento não ent.r:a · 
O Sn. BunQuE nE MACEDO :-Accresce que este I em discl,lssão? · . · 

· fun~cionario apenas s~rviu 2~ dias sob a adminis- o SR. PRESimi~""FE:. -Ou o re9.uerimen. t~ ~o nobre 
=.traçao do Sr ~ Dr. Ulysses V1anna. depu~ado é de adiaJ?lento ou e_ avuJ.so;·Sl'e um re-
; o Sn. l\~oEL PEDRO :-Apoiado. querr.mento de aàwmento nao pode ser proposto 
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senão quando se tr~tar da ma teria; :;i ê um reque
rimento avulso so deve ser apOiado e votado 
(Apoiados). 

o Sn.l\'IAXOELPEDRO:-V. Ex. poz em discussão 
:~.s emendas do senado ao orçamento; u discussão 
vai começar. Ora, na occasião em ue se abre a 
iscussão so re uma materw. o regtmento nao fa· 

culta·{! quaiquer membro d~~ta.~_!lama_ra :tp_!esen
ta r uma idea para melhor dmgtr a dtscussao ? 

O SR. rr..ESIDENTF::-Essa idéa não tem, discus
s'i:io e estes requerimentos são sujeitos ao apoia
mento e votação_ Si o nobre deputado quer apre
. sentar um requerimento de acliam~nto peça a pa-

. ·lavra lio projecto e apresente-o entao. 
. 0 8.R.M..\NOEL PEDRO:- Não peço O adiamento. 
O que pergunto a V. Ex. para a regularidade dos 
nossos trabalhos, e para que fique estabelecido o 
precedente,, ~ não porq~e- tenha cer!eza -~~ q,ue 

~ ~ .. .... 7 

o Sn. PRESIDE:'\TÉ :_;_Gomo foi apresentado não 
tem. 

em a mesa e e 1 o o segumte 

Requeti!nento. 

equetro que, sem preJmzo a tscussao as 
outras emenclas do senado ú proposta de orçamento 
.,.era! desta camara, para o cxercicio diH.879-80, 
seja O adclitivo,que prol'OQ'a esse orçamento par a 
1880-81, submettido à com missão de constituição, 
afim de que eiia dê seu parecer sobre a constitucio· 
nal idade desta emenda. · 

Cnmara dos deputados em 25 de Outubro de 
1879.-lrianoel Ped1·o. 

Comparece o Sr. Ú1inistro da fazenda, e toma as
sento nns cadeiras reservadas aos Srs. ministros. 

O Sr. Saldanha 1\larinhG: ·-Com
prehendo hem, Sr. presidente, em presença das 
de.s<~nimadoras occurrenciils que cuà~ vez mais en
tristecem o paiz, que esta augusta cmnara na sua 
illimitadu dedicacão ao governo, tem pressa de 
votar as ezuendus do orçamento qu<: vieram do 
senndo, e rruc hontem rece~idas, entram hoje em 
discussão, independente do mdispensavel .estudo, 
3liás aconselhado pelo nosso proprio regimento. 

O SR. CosTA AzEVEDO :-Apoiado. 
O S1L S.uD_.j,KH:I. l\IA~Ixrw:-Parece~ Sr. pre.si· 

dente, . que esta discussão é apenas por simples 
formalidade, e que hoje .mesmo será encerrada, e 
referendt.'lda por esta camara a audaciosa impo-
sicão do senado, que por sua parte, e de accôrdo 

O SR. SALD.L"!HA. lfARINHo: -... hoje mesmo 
será tudo decidido, e o orçamento, como o quiz o 
senado em convenio com o governo, transitará nesta 
chancellaria pnrn immediatamente ser lei do Im
perio! 
Nã~ venli?, portanto, oppor embargos a esse 

~ ' . 
Si me animo, pois, a vir :i tribuna nesta solemne, 

mas tristíssima emergencia, · não é senão ·para 
deixar b m c! · « 

parlamento, c cumprindo ttm dever de coherencia. 
e de dignidade politica, os meus protestos, quer 
contra as nevas imposições ~om que sem necessi
dade se onera. o povo ... 

O S!l. 1\l\NOEL PEDRO :-Apoiado. 
O Srt. SALDANHA MARINHO:- .... quer contra 

:1. usurpação escandalosa que o senado acaba de 
praticar da mais importante das funcções, da mais 
melindrosa e imprescindivela.ttribuição exclusiva 
a camara e ec rva . 
Desde que fossem, como devem ser, e com o de

vido criterio,reduzidas as despezas pub~i~as, desde 

O SR. MAi'iOEL P.1wno :-Muito bem. 
0 SR. SALDANHA ~\RI~mo:- Aquella cnsa do 

parlamento não trepidou~ com a maior facilidade, 
e com a mnx.ima offensa á constituição, em tomar a 
iniciativa na decretação da receita e despeza do 
Estado, iniciativa que exclusivamente compete 
a esta camnr~, porquanto os sUbsidias necessarios 
para fazer face :is despezas publicas, podem ser de
cretados-por iniciativa do ramo electivo do parl~
mento, visto que os seus membros,. como os mms 
immediatos, e habilitados representantes dos direi
tos c interesses nacionaes, são por isso mesmo os 
mais babeis para essa iniciativa. 

Consulte-se a constituição, combine-se os di
versos artigos que se. referell?- a esta !llat~ria, !3 a 

Com a propria constituição se desfazem os so
phísma.s grosseiros que ora formigam contra as 
verdadeiras aspirações liberaes, e para salvar o 
governo e o senado, da imputação gravíssima 
que se lhes faz por esbulharom esta camaru de 
seus imprescindíveis direitos. 

Embora, segundo o a.rt. 1.6, §§lO e H da consti
tuição se dê á assembléa geral a attribuição de 
fixar·annualmente as despezas publicas, repartir a 
contribuição direct3, e fixar tarilbem annualmente 
e.sob informação do governo, as forças de mar e 
·de terra, nem por isso podem ser preteridas as 
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formulas essenciaes ao exercício de tal attri
buição. 

Na mesma constituição, art. 36, §§ :1.. o e 2. • se 
determina que é de privativa attribuição da ca
mara dos deputados a iniciativa sobre impostos, e 
sobre recrutamento. 

' ... - l (;:i 

constituição, é claro, é inexpugnavel que !?Ó a ca
mar::t pó de ter a iniciativa. na decretn~ão quer da 
receita c uer da dos eza. 

O orçamento para a dc~peza G feito pelo governo, 
e por este apresentado a camara dos deputauos, 
apenas reunida esta, como esse art. :172 o diz ela· 

<:Como," pois, duvidar do que o senado é incom
petente par~a preceder-a camara no conhedmeuto 
e deliberação sobre materia des~a ordem ? 

.A doutrina que sustento, Sr. presiclente, é a 
nnica aceitavel, é a que, tendo fundamento indu
hitavel na constituição, n~ais se conforma com a 
indole e natureza da carnara electivn, e por ser 
essencialmente liberal. 

Esta do_utrina, Sr. p~esiclente, está de ha ~ ~ito 

' distincto cousenador, c de outros, de ambos os lados 
pOliticos, mas que não sacrillcam 0s pr:ir..cipios ás 
convenicncia$ de momento ; poliLicos que se fazem 
respeitar pela sua reconhecida inteireza de caracter, 
mstentaram bt'ilhantemcnte nesta tribuna a mesma 

·doutrina que au sustento. 
E nem eu adtnitto, Sr. presidente, que algum 

liberal que se preze e zele a sua reputoção, pre
tenda em a questão de que ora me oc.;cupo, defender 
o senado quando, como no presente, é convicto 
usurpador da mais nobre, da mais elevada, da 
mais necessaria attribuição dos immedialos repre
sentantes do povo. 

Entretanto o sanado, por iUa iniciatiY~, sem 
proposição desta camara, sem proposta do goTerno 
quo lá a não podia apresentar nos m:mda no actunl 

· " . , · .· s a avra 
prorogando-o por mais um exercício o que im
porta indubitavelmente decretação de receita 
e despeza em u.m exercício, e quando para isso 
não teve esta camara a iniciativa, e sim recebe 
agora esse fatal additiTo, apenas para referendar 
e dar-lhe a forma de lei do Estado. 

Esse acto, escandalosamente acintoso, da outra 
casa do parlamento, foi alli aceito pelo governo, 
que se diz liberal,' e é aqui apoiado por uma 
maioria que tambem se chama liberal!. 

Como tudo isto é tristementa apprehensivo ! 
.A. 50. -TO:\! O V • 

Con~ine-sc, com t!riterio, com imparcialidade, 
eom a indispensavel probidade política quanto 
v~i o.ccorrendo, attenda-se ao que concerne aos 
actos do ministerio de 5 de Janeiro, e uma triste 
verdade assaltará o espírito do povo brazileiro. 

Uma força latente, uma vontade _occulta, a mão 

disse S. Ex., é r. penas a expressão re\'olucionariu 
provinda ela ag-itação dos cspiritos naquella ·época; 
e ortanto nãe x · 
e retlectidn. 

O Su. FELrcro DOS SANTOS : -São modificações 
cerebraes da idade. 

O Sn. SALD-ANHA l\imr.Nno :-·E' <lssim que o 
aliás muito iligno Sr. Visconde do Rio Branco, 
quulificou o uuico acto verd<ldeiro· e legitima
mente constituinte que tem o. BraziL .. 

O Sn. GALDINO DAS NEVEs:-]:' o unico acto que 
partiu da soberania nacional. -

O Sn. SALDA-~.\HA l\iuuNIIO: - . . . para o qual 
concorreu o povo com a sua vontade. 

A constituição ele :182~, que exprime a vontade 
do rei, que a outorgou quando quiz e assim me
lhor lhe conveiu, após a dissolução criminosa da 
primeira constituinte,; essa constituição é apenns 

,· • ·, -...,á 
jámais a expressão . da vontade do povo. . 

Emquanto, porém, na ontra casa do parlamento 
se procura assim desvirtuar o· acto . addicional. ;.. 

0 SR. Z.UI.\ :-Quem tenta desmoralizar ? 
O Sn.. GALIINO n.1 .. s.NEVES: - Não desmoraliza, 

porque não tem força para isso, falta-lhe a cohe
rencia. 

Q SR. SALn~NH.A.li.utrNHO :-•.. aqui, ante uma 
càmara liberal dirigida por um governo quo 
tambem se diz_liberal, esse mesmo acto addicional 
o que vale; o que merece, como é respeitado? 
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Mr.u primeiro c'tlidado, ao occupar a cadeira 
com que me honrou a provincia do Amazonas, e 
que brevemente lh'a restituirei, t:io honrada como 
a recebi, e com a consciencia tranquilla de que 
cumpri o meu dever; meu primeiro cuidado, ~iicro, 
foi restabelecer a força desse acto addiciounl, dar 
· , ··,.ia 

selho· de Estado, condemnado ê bem pelo acto 
addicional, que o extinguiu como corpornç5.o po
lilica nociva, e só prestavel como capa e resguardo 
dos desmandos especialmente do poder moderador ; 
foi assim que para restabelecer esse mesmo acto 
addicionnl na parte que foi illudida pela lei cha
mada de interpretnção e' que entretanto foi de per
feita revogação; apresentei tambem o necessario 
projecto para isso. E tuél.o foi desprezado, tudo foi 
j"ulgado iuopportuno! Como c ue este /Tovcrno e 
es n srtuaçao o que um a não acharam oppor
tuno foi ser liberal si:ncero. 

Si se trata do orç,,mento , vemos com profundo . . . 
'-0 (. tl ( . t 

são illudidas grosseiramente pelo senado, que se 
antepõe a ellas na iniciativa da receita e despeza do 
Estado· e o ue mais ainda faz 

tudo, mais n5o ;:~Iterar para mais~ e nem autoriZên' 
orçnmento por sua iniciativa. (J1!uito bem : .Apoia· 
dos~ não apoiados.) . 

Eu levo mais longe ainda o meu conceito nesta 
matcria, a mais grave, a mais importante em um 
regimen liberalrepresentati\'o. 

• n en o que em sr o a uso e a mso perigo
sissimo contra as liberdades publicas, . contra o 
systema liberal, as prorogações de orçamento, sem 

' 

essa força politica é vêr que o governo que se diz n1ento em toda a sua extensão, por um simples 
liberal concorre pura. este facto, e delle tira pro- auditivo originfldo no senado, e pura todu um 
veito ; e constrange a sua devotad. a·. maioria a 

1

. exerci cio antes de qualquer proposição, ou inicia
supportal-o (.Apoiados). _ tiva desta cnmara. Seria isso proposto ness'outra 

:Nesta especie, Sr. presidente, soá., talvez por casa do parlamento pelo poder executivo? -
demais, exigente e entendo que o devem ser todos NITo é possível admittil-o~ porque_ a consti
os liberaes sin@eros, os que respeitam a religião tuição não pcrmitte que esse poder apresente as. 
dos princípios, os que não transigem sobre o que su:~s propost:~s senão á camara:dos deputados .. O 
é ponto carde:~l de sua b:mdeira. Si nem o im- senndo portanto assumiu uma posição inconsti
posto, nem o recrutamento pódem ser decretados tucional. E póde-se, porventura calcular desde 

- · · i iv s a augus D camara apoza- ,1:1 e x::Jr a recCJta e espeza, para o exercicio de 
dos), nem a despeza, nem a força publica podem 1880-1881. nas mesmas bases do actual ? 
ser determinadas senão sob proposta da mesma Nascircnmstap.das financeiras do paiz, qu~ndo 

Si a constituiç5o dá á assembtéa geral legislativa 
a attribuição de fixar a receita c a despeza annual; 
cumpre Lambem attender a que o exercício dessa 
attribuição depende de uma certa formula iude
clinavel. Como já ·mostrei, é mister harmonisar 
todas as di.sposiçlíeS'Constitucionaes sobre a especie. 
para firmar a verdadeira doutrina e para qué 
jamais seja illudida n primeira das garantias de 
um povo livre. 

A doutrina liberal, a doutrina garantidora .da 
liberÕ.ade publica se firma sobretudo no prinêipio 
de que nenhum encargo, nenhum onus, nenhuma 
dcspeza pMe ser decretada sem autorização do 
povo, ou por si, ou por intermedio de seus im
mediatos representant6'.s (Apoiados). 
Nã~ me ,occupar~i dos sophismas repugnantes 

' penho de illudir o paiz, e assim resguardar o 
inqualiacavel abuso que acaba de ser praticado pelo 
senado, e em prol do qual se vem agora pedir uma 
cega referenda a esta camara e em uma situação 
que se aclama liberal. . 
. Para que a iniciativa da camara seja uma cousa 

seria, e respeitada, e na gravíssima materia de 
impostos e recrutamentos, inseparaveis da de 
receita, despeza, e· força publica, é indeclinavel 
firmar o principio de que o senado nem póde 
augmentar a despeza, nem aS'gravar ou crear im
postos. Póde dimintiir, pode, mesmo . rejeitar 

" · .. · "'" b , a..,, 
a profundas motlificaçõcs que não podem ser pre
vistas nem prevenidas com anticipação; quando 
a receita roi augmentada com imposições novas, ou 
aggra\'<Jdas as existentos, e, isto pelas condições 
anormacs em qnc se acha o paiz, como admittir o 
indiscreto adtlitiro do senado? Será isso para au
torizar · a dictadura, e como simples simulacro. 
a habilitar o governo para dispôr dos cofres 
publicas sob uma apparencia legal ? A consti
tuição política do Imperio não ·permitte orça
nento por mais de um anuo. A constituição poli
tic:l do Imperio obriga o governo a todos os annos 
fazer propostas, apresentar contas, e ofi'erecer or
çamento de receita edespeza (Apoiados). E, ã ex
cept;ão de certas rendas, com applicação especial, 
todas as outras uependem de autorização annual. . . . 
de tudo na necessidade de intervenção, da iniciativa 
da camara tcmporaria, e que deve ser repetida an
nualmente ; e depois pela impossibilidade de poder 
ser previsto além do anuo que se segue o que. 
urge fazer nessa parte importante da gerencia do. -
Estado . 

Com :pulse-se :mossa legislação, tome-sea.s leis de. 
orçamento de alguns annos seguidos, e não se 
achará duas em tudo iguaes: as disposições, as 
autorizações, a receita, a despeza, os recursos lem
lmtdos, tudo varia de anuo a anno, e mesmo em 
circumstancias normaes. 
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Sendo assim o que diremos do presente, e quando 
nem se pó de 11rever o que é mister operar no dia 
seguinte~ O que diremos relativamente a uma si
tuação financeira que nem bem definida se acha 
no presente, e c1ue promette um futmo u\errador 'l 

Rcspondém-me com a autorizat;ÜO consagradu no 
ar.t. ~7J., qu~nto á c~ntinuação da receita das con-- . ()' o .• 

Não tem nada uma cousa com a outra. A cons- beraes e com o orgulho de termos desempenhado 
tituição preveniu contra uma falta occasionnl, mas o nosso manda to. · · 
não admittiu como regra fazer-se orç~ill1cnto sem Antes isso, senhores, do que satisfazer caprichos 
proposta, principiar o orçamento no sennLlo e ser : para a final ser enxotado, deixnndo sacrificado 
esta camara. ludibri::tda completamente em uma tão ingloriamente tudo quanto de alto e nobre se 
importante attribuição. O art. 1H não autoriza possuia. 
o additivo do senado, com0 tam.bem não uutoriza A religião dos princípios, a lealdade nas crenças, 
as prorogações de orçamento. a probidade politica não podem ser abandonadas 

Será este enxerto, feito pelo. senado, á lei do o r- pelos llOmeJls de bem. Eu que :aprecio o valor 
cam.ento a cdido )articulai· do n·over·no. c como desta camara, eu que n vejo enriquecid~ de uma 
necessario para a premeditada dieta dura? Seria r11oci a e n nnte e ta en o, n 1an e e 1 as
neste caso m::lis nobre, mais clign0 ao governo vir tra~iio; eu que a considero em sua totalidade 
directamente á ca!llaru e dizer-lhe francamente: adllesa ás idéas liberaes, como cada um de seus 

' ' te1npo, e qttero os meios para. .rJo'oernar at1' l(i.. E a Yn, não posso, não devo crer que por t:ll modo 
nobre maioria que não trepida em satisfazel-o e posterguem agora esses mesmos princípios libe-

r Ih tem nen·ado não n ·• raes ue assim se anic uille um artitlo ue aliás 
gar.ia nem isso mesmo. Flavia assim, ao menos, tem conquistado a ail'eiçuo do paiz, e quo pôde, 
respeito á fórma; simulava-se um ::~cto constilu- desenganado da. idolatria que o illude, fazer afeli
cional, mas emfimapparentava-se uma certa consi- ckhde do Brazil. 
deração por e~ta c:mi:m.\. ].ks ~em i~so ~iqner ! o Sn. G . .U.DINO DA.s NEVES·: _Partido que tem 

Senhores, st o gt~verno qo Jmperadür dese~ava_ soffrido muito 
prolongar este orçamento ulcm <lo anno cotlstttn-~ · 
cional, além do tempo em que regularrnc:nle llevia O Su. SAL!:>ANHA 1!LilliNHO : - Senhores, minhas 
vigorar, porque não o disse a. esta c.amma, i sua . palavras não involvem offensa a ninguem, são 
nobre maioria, dedicnda como clla é? N'~o lhe palnrras de amigo, são palav-ras de quem só :1spira 
faltariam volo's infelizmente, o govemo os teria . o bem de seu paiz, s:io p(llavras de ail'eição sincera 

camara, e exigir uma grande irregLlhmdade, vem :1.872 o grande tribuno e distinctissimo orador Cas
exigi.r a sancção desta camm·u, a :ma annuencia a l telha·, peço l.icen~a para ler o seguinte trecho, com 
um acto do senudo que a degrada. E' nesta tristis- o filn súmente de chamar a attenção da illustre 
sima condição que se acha esta augnsta cumara. · maioria e lembrar-lhe o perigo a que se acha ex-

Nesta situação desgraç:1d:1 s~ deparo com um posta nestasolcmne emergencin (!ê): . 
e~ped~en~e. digno e _honroso.: Rejeite_ e,;:;e auda: • Si se póde ter franqueza, ~irei:- aqui se lia 
CIElSO additlVO, requeira 3. fuStlO, SfUC nao lhe po.dera perdido t0da a mornlidade pol1tica, que é A cohe
ser.negaC!_a, c tome. a assemblea geral re~mtda a roncia dos homens pollticos com as suas idéa~, com. 
deliber~çao que qu1zer. Neste caso ca!Jera a res- -os seus antecedentes, com os seus compromissos; 
ponsnbllrdade a quem pertencer. • collerencia aliú:; imprescindiYel quando o 1:egimen 

(Trocam-se alguns apartes.) politico está baseado/ no principio electivo; por
que, quando o homem politico se apresenta ante o 
soberano, que é o povo, manifes~a as suas idéas e 
contrahe o compromisso de as sustentar; e si, 
chegado o momento de exercer os seus poderes 
~e~egados, esquece os ~eus compromissos,. q~e 

Si esta camar:~ é liberal cumpre-lhe manter inte
gralmente os seus principias. 

Qual o liberal di~no de si e do paiz, que pôde 
admittir o princiilio fatal de receber um orça-

. . l . 

isto sem iniciativa desta cnmara, 5em proposta 
form3l do poder ex.ecutivo, sem as fórmulas im
prescindíveis a garantir esse principio essencial-
mente liberal ? . 

Ha liberal que o possa consentir? · 
A uni cá. porta de s(lhida lronrosa para esta camara 

lhe está franqueada nestu diíllcil e solemne omer
gencia; essa porta é a rej0ição do adclitl'\ro. 

O que lhe pó de resultar disso? . 
Qne m:~l lhe póde vir de sua hombridade no 

exercício de um seu direito soberano. da salvação 
de sua dignidade"! A dissolução "'! • 

humana e da historia '? • 
Senhores, os prrncipios que, estou sustentando 

não são novos, nem alheios desta camara, süo do 
-proprio partido da nobre maioria, foram mantidos 
convenientemente e com a maior eloquencia sus
tentados, não só por muitos illustres membros 
desta mesma maioria, que se acham presentes : 
como por outros que aqui não estão agora, e 
até por conservadores que- se distinguem por sua 
dignidade. 

Não repetirei, senhores, as palavras que foram 
neste mesmo recinto proferidas:' a camarà, as 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:50 - PÃ¡gina 7 de 37

396 Sessão em 25 de Outubro de 1.879. 

conhece bem, e os :muaes as censagram, para 
avivar a memori:~ dos que não Sú queiram lcmb~ar 
dessa pagina gloriosa do partido liberal. · 

Não estava eu presente: a minha obscuridndc 
apenas me consentia que eu de longe apreciasse o 

ue occorria no parlamento. 
AqUJ, porem, estao presentes msusper os es e

munhos, que ouviram e appl:mdiram os discursos 
de Paulino de Souza, de :Marlinho Campos c de .. . ::- . .. . - .. / .. 

... • ... l Lo(. .... .... 

neminal a que se procedeu para distinguir bem 
nesta questão os verdadeiros libcraes, os que de
fendiam as prerogativas dest:~ camara. 

Como é, Sr. presidente, que hoje a mesma 
questão, nos mesmos termos, c quasi pelas me.smas 
pesso:~s, póde ser abandonada, consentindo-5o na 
preteriçiio Yergonhosa desses mesmos princípios '? 

Os principi.:>s, na opposição, !Jerdem o merito 
no poder? 

é 

quanto desgraçadamente vai occorrendo. O abso
lutismo não se atrevia a tanto. 

Em Françn, em :1302, impondo Fclippe o Bello 
contribuições ao povo, e continuando-as no anno 
seguinte a IJretcxto de que fazia-o com consenti
mento dos b<1rões, prelados c seus conselheiros, 
houve uma suhlev~ç:Jo geral que obrigou-o a 
abster-se pedindo perdão a Deus, e absolvição ao 
Papa do vex:ame feito ao poyo. 

s s ro-
vernadores do reino, por alvará de 30 de Outubro 
de :1601, imposto a contribuiç::o ele 800.000 cruza
dos para as de~pezas do rei, oppôz-sc a camara 

e ~~ oa por na o a ver pai a i:; · 
ou procuwção das cid~des. 

O augmento do imposto das sizas, contrn a pro
messa qne havia sido feita, encontrou oppositão 
da cam~ra de Alemquer que allegou não poder<>~n 
ser as sizns continuadas além do prazo pelo qunl 
haYiam sido concedidas : que, portanto, deixnl-as 
de pagar era -um direito. 

No dominio de um governo absoluto o povo 
tinha essa .hombridade, e o rei cedia; hoje em :1879~ 
hoje que todos nos .consideramos sob um rcgimen 
liberal; agora em- lWia situa~,;ão singularmente li
beral, hoje que temos 57 annos de vida indepen
dente, em um paiz onde se diz que tudo é dele
gação do povo, é neste tempo que o sen:1do, este 
esplendido resplendor real, se arroga a autorização 
de im ostos a decreta ão de rendas a crea ão de 
corpos militares, independente de iniciativa desta 
camara I 

A decretação de um orçamento para um exerci
cio, é quanto ·contem esse add.itivo do senado, e 
que pelo governo é agora imposto á sua maioria I 

E' :Jssim que vem do senado o imposto; vem 
do senado o recrutamento, vem do senado a 
despeza. -

Até onde querem levar a paciencia do povo 
brazileiro? Não· admiramos perman~nteme~e a 
abnegação desse povo, ·[tli~s exposto de contmuo 
a mil provações-<? 

Os animos são sempre os mais pacíficos, o 'povo 
paga tudo quanto se lhe exige, presta-se ao sa
crificio de sangue, faz deputados e senadores 
contr:~ sna vontade, obedecendo como cordeiro, e 
sempre atado ao poste do vencedor do dia, seja 
este quem fôr. 

povo razt eiro que :s i si _-o 
passiva, sejam liberaes, sejam conservadores ·os 
que dominem ; o povo que se consern manso e . ~ ·-~ . 

I • 

to é onus publico, o povo que lev~ a sua paciencia 
ao deleixo por seus direitos, não merece, Sr.- pre- / 
sidente, ser assim tratado com tanto desdém : por
que desdenhar as prerogativas da camnra, sua 
imediata representante é desdenhar o proprio povo_ 

Quando a constituição deu á camara a iniciativa 
dos impostos, foi porque sobre esta ma teria a von
tade elo povo devia ser a reguladora. 

E' isto o que agora se offende : é esse direito 
sarrrado ue arrora é de frente atacado_ E or 
quem? 

Por liberacs ! 
Senhores, desde o começ.o desta legislatura e ... . -

o 
quetu lhe <leu seis mezes não lhe daria um anno? 
Porque não o pediu? O governo esperou que o se
nado tomasse a iniciativa na materia. harmo
n!sou-se com o senauo, p3ra o qual é do6il, entre
tanto que aqui vem osteatar o seu rigor ! 

E o q11e é hoje o senado'? Pot·que é que o se
nado deu o orçamento :10 goYerno? Foi pelas sym
pathias quB pode inspirar-lhe o actual ministerio? 

Não, senhores ; um dedo o::culto deLe1·minou as 
causas. A amende luinorable fez alli com que um 
rrrande conservador, um dos mais nobres senadores 
do Imperio, viesse de capa branca e vela accesa, 
ajoelhar-se ante o Sr. ministro da fazenda e pellir
lhe perdão pelas faltas que confessava, e de que 
fôra accusado em :1877. . 

1st~, senhores, tem para mim uma grand~ sign.i-
1 ~ • o -

Milagres da ordem dos desse monstruoso conve
nio do senado, no qual um grande conservador 
sacrifica os principnes de seus comp:mheiros em 
holocausto ao governo, por esse mesmo conserva
dor guerreado de morte ; milagres destes só os 
póde fazer o Todo Poderoso, o que move a seu gos
to as cousas desta terra. 

- . 
O SR. GunrNo DAS NEVES:- E' o lapis fatídico_ 
O SR. SALDANHA MAniNHO:- lia no nosso paiz 

milagres que não se podem explicar de outro modo. 
Ha um dedo que moye tudo isto. 
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O primeiro Imperador soube como fez a sua 
constituiáio, mediu bem o ptesente que fazia ao 
seu Império. 

E' com esta constituição que o actual Impe
rador, si tivesse a franqueza necessaria, nos podia 
dizer sem illlfdir-nos: L'E_tat c'est moi,. 

' . ' . ' -
dos, sem duvida, de dissolução desde o primeiro 
dia de sessão; o Sr. presidente do conselho nos 
~ rcsent u a· tli todas as h othescs e em to as 
ellas temos de ser dissolvidos. 

O Sn. BuAnQu~ DE MAcEDO :-Si eu estou di
zendo, que não espere o nobre deputndo que eu 
venha servir-me desses argumentos ... 

0 SR . ..GAVIÃO PEIXOTO :-Ah! bem. 

O Sn.. C_osTA AzEVEDO:- Fallou com franqueza. O Sn. BmnQUE DE MAcEDO:- Çomo votei em 
outro sentido ? 

presta toda a attenção, ficará exposto á falta de 
orçamento nesse anno de iSSO a 1S81. A camara 
vote contra o nrtigo do senado pelo principio con-
stituciOna ; provoque, como po e, em vista do 
art. 61 da constituição, a fusão, resolvn a assem
bléa geral o que lhe parecer, e fique a quem de 
direi to couber a responsabilidade. 

Assim procedendo, a camara dos deputados se 
retirará, sem duvida, cheia de orguli10 de si. 

Eu, Sr. presidente, tenho feito o meu protesto. 
Não podia, ser-me-hia muitoreparavel que me con
servasse silencioso quando se trata de uma gra-
víssima uestão constitu i n · · -
affectn de IJerto, dircctamente, a grande liberdade 
do cidadão; questrro que se prende 30 imposto, á 
despeza e á força publica ; uma questão que é de 
· ::- . , · :, · ia o, e CUJa i m-
ciativa sú pude vir c1elle, on de seus immediatos 
representantes. 

A canwra só tem um meio de sahir airosamente 
da triste emergcncia em que u collocou o governo 
(.Apoiados). 

A hora de sua dignidade é extrema, senhores ; 
é mister ter a neccssaria coragem do dever. Re
pilla esta aug·usta camara o additivo audacioso do 
:-;enado. 

S.AlllA. MOllllEll QUEl\1 VIV.SU NÃO SOUDE. 

(.llfuito bem; muito bern. O orador é comp~·imen
tado por varios 81's. deputados. 

O_ Sr. Buarque de Macedo :- Sr. 
presidente, o nobre deputado pelo Amazonas le-

r - -

nova nestn casa. 
Já em i873, foi aqui discutido o assumpto sob 

_todas as relações que porventura interessam á 
prerogativa da camara dos Srs. deputados. 

Não espere o nobre deputado que eu, para res
ponder-lhe, venha reproduzir os <lrgumentos a 
que se soccorreram então os nossos adversarios po
líticos, qJle procuraram" mostrar que a camara dos· 
Srs. senadores tem o direito de iniciar uma proro
gativa do orçamento votado por esta casa. 

0 Sn. GAVIÃO PEIXOTO:-Não apoiado. 

O Sn. GAvr.~o PEIXOTO :-Votou c0ntra o reque-
rimento. · 

O Sn. BuAUQtJE DE :MACEDO: -Não fallei sobre 
esse requerimento, porque não hou·ve discussão; 
votei contra, porque entendi que não havia neces
sidade de consultar-se á commissão de. consti

içã e r o res so r e a ma cria. 
O Sn. GAVIÃO PEIXOTO :-Pois eu acho (fue ella 

é inconstitucionaL 
O Sn.. BuAn.QuE DE il!iAcEoe :-V. Ex. ouça-me; 

preste-me um pouco de atlcnção, para não obri
rrar-me are eliro uc dirro. 

O Su. GAVIÃO PEIXOTO :-Presto sempre. 
O SR. Buj_I\QUE DE ~!ACEDO :-Mas desta vez não 

prestou, porque deu-me um não apoiado tão des
locadG~que não era compatível com a attenção com 
que V. Ex. me destingue. 

0 :3R. G.~\"IÃO PEIXOTO :-Tinha entendido mal. 
O Sr. BuAnQue DE lUACEDO:-Eu repito, senhores. 
Eu disse ao nobre deputado pelo Amazonas, que 

';'"' . . ,.. . .. ' ,.. 

casa a emenda do senado, duque se trata, com ar
gumentos que ac1ui formn adduzidos,em 1873,pclos 
nossos adversa rios políticos. 

e o con rano, seu wres, es ou pnrsua 1 ·o e 
que a camara liberal,Yotanuo a emendo. do senado~ 
que_ prorogou o orçamento de 1879-1880 até o 
exercício de i880-18S1, procede de confo1·midado 
com as suas idéas ; nã~ fazemos mais do que 
mog trai' ao paiz: que respeitamos um principio 
liberal, e_rue votamos uma l~i que foi aqui iniciad8. -
· Sr. presidente, o nobre deput:1do, lendo a consti· 
tuição, mostrou-nos que o imposto é de e:-.:clusiva 
iniciativa da camara. dos Srs. deputados, e acres
centou que tambcm a despeza publica. 

Esta iniciativa, senbores, não foi illudida com a 
prorogativa do orçamento para o exercício de 1.880 
-:188:1. . 

Em. primeiro logar eu po~eria dizer ao nobre 
deputado, que o senado, nesta parte, para o exer
cicio. ~e i~80 -. i88:1, não iniciou imposto algum 

prorogado. 
Mas .. como ji1 declarei, não me servindo de ar

gumentos desta ordem, sendo meu parecer que 
este facto não basta (lara salvar a nossa preroga
tiva, faço, portanto, sentir ao nGbre deputado, que 
a iniciativa da camara ·dos Srs. deputados para 
essa prorogativa, para fazervigorar o orçamento 
de !879-!880 no exercício de !880-!881.,- está 
clara, positiva e terminante no a~:t. !9 dos addi
tivos que foram remettidos desta camara para o 
senád0; essa iniciativa já se deu, o preceito consti-. 
tucional já foi preenchido e acatádo. 
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.'I 

_9 Sn.. _1\I.UOEL. PEDRO E oum) Sn. DEPU~Do : -
N ao a p01ado. ~'--

0 Sn. BuAnQtrE DE MACEDO: - VV. EEx.. OU
çam-me; poderq. dar os s~us-não. apoi~d9s-; mas 
tenham paciencta de ouvtr·me ate ao últtmo argu-

O Sn. l\L\.NOEL PEDRO:-Com muita satisfação. 
O SR. BmnQUE DE :MACEDO:-Eu tenho nesta 

t ' , ::s ..... ... 
e outros dos meus dignos collegas, a prorogativa 
desta camara neste mesmo assumpto; e ago~~ 
mesmo não faço mais do que manter. o que Ja 
disse : a camara tem e déve ter effectzvamen!c a 
iniciativa no voto do imposto e da força publlca, 
ainda que esse voto se traduza apenas por simples 
aurrmento. Eu não ~.ceito, nesta materia, as dou
tri~as que- aqui foram invocadas pelos nossos 
3dversarios politicos ,; mas .no assumpt~ .d~ que 

es1á dara,está expressa no ayt.1.9 dos add!ti~·~s ~e
mettidt>s desta camara (apozaàos) ; essa zmcwttva 
jâ se exercitou. 

0 SR. AFFOXSO CELSO (ministro 
Apoiado. 

constitÚiçãÓ do l~fleriÕ ql.la~do dii, que a _inicia
tiva do orçamento e da exclusrva conrpetcncw. desta 
camara. e acrescenta que a receita e despezu devem 
ser votádDs annualmente, diz também, embora 
não esteja expresso, que o imposto é vo~d_o p~ra 
todo o anno, salvo qu:md.o algum~ rc~trzcçao for, 
por lei, 011posta a este artzgo const1tucwnal. 

Nos adclitivos da camara, art. :19, lê-se o se
guinte (lê): 

de Dezembro de :1.880, applicando-se ao '2.0 se
mestre do dito anno a metade das consign:1~ões 
votadas nra os scrvir·os nellas c ntem ados e 
que não estiverem ou n5o forem extinctos. Dus 
taxas annuas cobrar-se·h:t tflo sómente as quotas 
que corresponderem ao referido semestre. • 

Pergunto cu á eamar:t : podíamos nós votar 
este artigo additivo sem ter iniciado o imposto 
para o novo exercício de 1880 a. :1.881 9 De certo 
que n5o. E o que fizemos nós? 

Para que o voto n5o comprehendcsse 3 despeza 
c o imposto para todo o anuo, por disposiçiio ex· 
pre:>sa do orçamento limit~mos o pod('r que tinha 
o governo, autorizando-o a cobrar sómente o im· 
posto })ar& seis mezes. Por este facto aunullou-so 
a inicintiva da cam:1ra? 

Tanto faz, que a iniciativa se exer\~ com essà 
limitação, como que importe o voto do orçamento 
para um anuo inteiro, porque ella se exercita 
sem ue duvid, lia· a. Hou a · · 
çamento de tempo,· de ~ds mezes par~ um anno, 
mas dentro do mesmo exercicio em que a camttra 
já tinha iniciado o imposto. · 
· O nobre deputado, pois, não póde com funda

mento diz.o:, que vamos imitar os nossos ~dver
sario& pohtzcos., e <JUC neste n1omcnto acezt:~mos 
uma lei de orçamento para o exercieio de 1880-
!SSi, que absolutamente não teve iniciativa nesta 
camara. 

_-\inda o nobre deputado apresentou um argu
mento que desapparece diante do facto conhecido-

O nol)re deputado disse-nos, que o orçamento 

ou a prorogativa de 1880-1881, foi votada sem 
proposta do governo. ·· · 

Senhores, o orçamento foi votado nesta casa. c 
remettido para o senado a 25 ou 26 de Ma10 
deste anno ; no entretanto, o nobre ministro da 
fazenda apre_s~ntou em 8 de Maio a sua proposta 

nenhuma incohercneia se nos póde arguir. 
E demais, senhores, é sabido que essa proposta 

não foi mais do que a reproducção da preccde11te ; 
como, pois, dizer-se, que nos achamos na mesma 
situação, no mesmo caso cru que se. ncharam os 
conservadores em :1873, e que neste momento esta· 
mos votando uma prorogativa da _qual não só não 
tivemos a iniciativa como ú qual nu o precedeu pro· 
posta do governo 'P 

E' completamente infundada uma semelhante 
ttrgmçao. 

Senhores, si o senado tivesse votado a proroga
ti\'a do orçamento sem .que essa iniciativa já ti· . . 
com os princípios que te~llo 'sustentado, nfro acei-
tando a emenda elo senado. . 

Por outro ludo s · 
tão muito duvidosa, como sabem os nobres depu
tados, ~sta cnmara jú se tem pronunciado,quer na 
questão de força:, publica ou recrutamento, quer 
na de impostos; embora se discuta ainda si a ini· 
ciativa do senado .limita-se simplesmente á na· 
tureza do imposto o á sua fixa vão e meios de arre
cadação, contest:mdo-se-lhe o direito de· augmen· 
tlir o imposto, eu devo respeitar o voto da cam~ra; 
e não estar a caàà momento levantando duvidas 
sobre uma interpreta•;iio já sanccionada elos re· 
ce entes. 

Mas nem sequer esta hypothese, a iniciativ~ 
do senado para proro~ar orçamento, e que. fot 
\ (. :s , 
}Jode ser hoje invocada pelo no!Jre deputado. A 
inciativa dcu-so aqui c :t proposta do governo 
llreccdcu <lO voto da proroga.tiva. l1ortnnto foram 
respeitados; MS mesmas c~nd.i~õcs em 9.uc o 
proprio nobre deputado ex1gc, os precctlos da 
constitui~ão. 

0 Sn. :hiA:XOBL PEDRO :-Não apoiado. 
O Sn. BUA11QUE DE .MAcEDo :-Estou cita_ndo os 

factos ; conteste-os o noiJre deputado; o publico nos 
julgará. · 

O SR. MAXOP.:L PEDRO :-Será contestado. 
O Sn. BuAnQUE DE MACEDO :-A questão é apenas 

veri1lcar em quG data o nobre mmistro da fazenda 
apresentou a sua proposta para o exercício de 

O Sn. JoAQUr:\I NAnuco :-1!101s não é isto o que 
se cb:nna iniciativa. 

0 SR. DUARQUE. DE MACEDO :-Eu já tratei da 
iniciativa; V. Ex. não estaya na casa. Agora estou 
mostrando, que o n~bre deputado pelo Amazonas 
trouxe mais em apolO da sua censura este argu, 
mento. Eu contesto dizendo, que não é real o 
facto .. que à proposta foi apresentadt~ antes de YP· 
tar-se o additivo da prorogativa. 

O Su. Jó.A.QUIM NAlluco .-A iniciativa é por 6 
mezes. 
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O Sn. BtrAI\QUE DE :i\I.A.CEDO:-Ainda que fosse 
para um mez; mas isto é outra questão. 

O que vem a ser inicial' ? Não é outra cousa senão 
começa,·; ct·ear; e isto fez-se, ainda que esta ini
ciativa se tivesse de exercitar, p0r motivo de qual
quer ordem, para seis mezes (A.partes). 

. O Sn. BU.-\_RQUE DE ~iACEDO: -A questão é muito 
drversa. De1xem-me fallar. Trat:mdo-se de inter
p_r~tar a constituição belga, que consagra dispo
srçao que se refere absolutamente ao caso, a ma
neira por que foi entendido o artigo constitucional
a que me refiro .... 

Não se trata deiniciatíV:l. para um ou seis mezes; O Su. GALDINO D.A.s NENEs:- Vamos á nossa con-
trata- sé de uma iniciativa de impostos dentro de stituição. 
um certo e determinado exercício. Este é o fim 

. O mais são ipl:il~g-ranas, o mais ~ ~uere/Iev;r á tende> presênte ~ n~~s; ~on;títuição, V. ~x. vai 
questão a um extremo, que não resiste ao ra- convencer-se de que esta opiuião, do smado n~o 
ciocinio. · poder 3ugmentar absolutamente a despcza, não é 

. 3 mais seguida. . 
Vamos agora á questão a que se referiu o nobre 

deputado. O SR. JoAQUili N.A.nuco dá um aparte. 
A camara votott, porque entendeu comreniente, O Su. BUARQUE DE 1\L-\..CEDO :-A minha opinião 

que o exercício financeiro coincidisse com o anno já a tenho manifestado nesta casa, é que o se
civil. ' , !J.~d9 ~ão pó de iniciar impostos, e eu entendo que 

O SR. BuAnQUE DE 'MAcEoo:- Foi esta a causa 
que fez proyogar o orçame?to ~o r mais ~ois mezes. 

orê~mento ~-o ta do annualmente e em devido tempo. 
lUas isto não é razão para-contestar a iniciativa ; 

O SR. JoAQUm NAnuco :- Para os seis mezes. 
O Sn. BuAllQUE DE !\!ACEDO:- Pouco importava 

que o orçamento vigorasse para seis mezes ou para 
um anno. 

O SR. JoAQUm NAnuco:- Não apoiado. 
O Su. Bu.AnQUE DE 1\JACED() : - O voto do im

posto nesta easa, qualquer que elle seja, é para o 
.. • :lo • • o .. • • O' 

' iniciado esse imposto para um semestre como o · 
fizemos importa têl-o iniciado para o exercício a 

ne ess~ scmest1·e pertence. A lirnitação só apro-
veita á arrec3 aç~o a taxa, mas nao prCJU ICa a 
iniciação desta. 

O Sn. JoAQUDI N.~nuco d:.í um aparte. 
O Sn. BUARQUE DE 1\'IACEDO : - Isto é outra ques

tão; a iniciativa está expressa na prorNgação que 
fez a camara (Apartes). . 

Mas o nobre deputado não póde com bons fun
damentos sustentar, que em ma teria desta orde~, 
a cam3ra votando este orç3mento, embora por s~Is 
mezes niTo teve a iniciativa do imposto como s1 o 
votasse sem limitação para todo o exercício. Teve, 
não ha questão. 

O SR. G.A.LDINO DAS NEVEs dá um aparte. · 
·o SR _ Bu.A.nQuE DE 'MACEDO : -Sirvo-me deste 
o- ue me arece cabal com leto e ue 

em nada contradiz os nosso~ principias ; isto de 
preferencia a soccorrer-me daq'Çlelles que for3:m 
invocados pelos Rossos adversarws em toda a dis
cussão de :18Í3. 

Eu nãÕvou, Sr. presidente, até ao extremo que 
o nobre deputallo attingiu,allegando que o senado 
não póde nem sequer iniciar serviços que acar
retem despeza; e tenho a meu favor, para a especie, 
autoridades as mais competentes, como 3 daquelles 
que votaram a constituição belga, e que por certo 

· não eram menos liberaes dJ que nós. 
· O Sn. GALDINO DAS NEVES dá um ap3rtc. 

a camara dos Srs. ·dep.utados,' então 'nós :meu
demos aos meios de prover a esse serviço. 

Eis como a questão se define perfeitamente. 
Esta iniciativa que temos para · o imposto n5"o 

vai 80 ponto de cercearmos completamente todas 
a:> attribuiçües do senado em materia de despeza. 

Até ahi não vai o meu liberalismo; nern nunca 
foi entendida diversamente a incompetencia do 
senado pàra iniciar o imposto. 

O. SR. GAL~INO DAS NEvEs:- O Sr. Pimenta 
Bueno diz o contrario. 

0 SR. :QU.A.UQUE DE MACEDO : - Não apoiado. 
Quem primeiro nesta sessão citou, a proposito 
desta questão, o Sr. Pimenta Bueno, fui eu ; e as- . 
$eguro gu.e.e.Ue não diz isso._O Sr.- Pimenta Bueno 

' ~ imposto ; é que o senado não póde augmentar a 
força publica·; mas não diz uma palavra quando 
trata do direito que tem o senado de cr~ar qual-
quer serviço (Ha um aparte). · 

Esse direito de iniciativa, mesmo em materia de 
despeza, foi na Inglaterra uma questão debatida · 
por longos annos, e só em :1.860, por uma moção 
de lord Palmerston, foi que teve uma soluçiio de
finitiva ; ficou então expresso ~o que alli se chama 
constituição ingleza ••• 

O Sa. G.A.LDINO DA.S NEVEs:- Estou falln.ndo em 
materia de despeza. -
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· O Su. BuAnQuE DI:': MACEDO:- E' isto mesmo; o 
Sr. Pimenta Bueno refere-se a impostos e á força 
publica ; isto não quer dizer que o senado não 
possa crear um serviço que se traduza em des
peza. 

O Sn. BuAnQUE DE MACEDO:- Eu resumo para 
lhe ~ar arm~s ~.9m. que V .. !3=x. possa c~mhater-me. 

opinião individual: o senado não pócle nem ini
ciar nem aur;mentar, que tanto importa, os im
postos, nem a forÇa publica. Eis aqui como cn
tendo· a inici::ttiva da cnmi.H·a dos Srs. deputados : 
nem crenr, nemaugmentar; mas o senado pódc, 
crenr qualquer serviço que importe despeza. 

São questões perfeitamente distinctas. 
Assim, ~eahores, se tem entendido em todas as 

conslitui~ões do mundo, r:om cxcepção da ele In
cria tert"<1 inclusive mesmo a daquelles paizes onde 
os senados sito 1erc 1tnnos ou VI ta lCIOS. 

O nobre denutado não me mostra uma só . con
stitniç:ão, cnni excepç~o da de lng:latcrrn, onde,ha· .. : - . . : .. . ~ . ... 

I.;., ' • ._, L f. 

ambas as ~:am.:::r:;s, o que cu estou dizendo não 
seja a yerd:1dc. 

e demais, senhores, quando a c:; te respeito podes se 
haver alg-uma duvi,la, llcsde que até hoje não 
t0mos dado outl'a intcrpretaç:lo ú con~tiluitão, 1Jo
dendo dizer qu~, sem nenhuma cxeepçüo, todos os 
partiuos a. tl:m entendido como cu a entendo ne~te 
momento, quanto :ís attribuiçõcs do sen:1uo na 
parte que se refere a despezas,para que Jnzer iimo
vaçües? 

:Nuo nw· parece qllc seja e:>te o momento mais 
• • .; - .- .. ) • • : • • j .1.- t;: 

I - -
ordem, JlGr um E:xces>o ... 

O Sn. CosTA AzEVEDO: -De respeito á consti-

O Sn. BuARQuE DE ~L-\cEno :-Não direi de rc
spcitn :i constitui~iio, porque para isto nunca ha
veria exce5so : mas por um excesso de zelo, que 
n::io é com p:-.tiYel com a int~!ligencia que até hoje 
se tem dado a mesma constituição. · 

Acho que o nobre deputado tem toda a razão 
rrmndo se occupa da questão da prerog:ativa; 
apena~ divergimos em um ponto diverso do que 
acab<:1 dll tratar. O nobre deput:tdo entende que a 
iniciativa aqui havida, tendo sido para seis mezcs, 
nflo é a i_nicialiva de que trata a constitnigiio para 
todo o exercício; cn penso diversam~ntc. Nesta 
parte o nobre clepulaclo póde sustentar as opiniões 
que entender, c encontrará muitos sectarios talvez ; 
mas quanto á despcza, a interpretação que eu clou 
é ho"e n-cralmentc aceita, poucos me contes-
ta rã o. 

O nobre deputado pelo An1azonas disse que o 
senado não podia augmentar dcspeza:3; que a con
~tituição o prohibin. 

Senhores, quando prevalecesse esta opinião do 
nobre deputado, o facto é que nós, neste ponto, 
:~chamo-nos de inteiro accôrdo, não podemos ser 

-tachados de incoherentes. 
O procedimeato que teve o sonado, com relação 

á despeza do orçamento actuul, qunl foi? Dimi
nuiu cerca de mil contos de réis ll3 despcza Yotada 
por esta camara ! 

. o. Su. JoAQU!ll: NAnuco:- A questão é de espe
crahdade. · 

O Sn. BuARQUE DE ~IAcEoo:-Pordôe-me V. Ex; 
faça mais justiça ao nobre deputado pelo Amazo
nns. 

•a rn 7 rue a nobr d tad l'l 
Amazonas diz que o senndo não póde augmentar 
a despeza '? Não é outra senão por amor ao contri
buinte, porque o augmento da despeza se traduz 

l 00 (. ( . . - • 

Si o senado diminuiu a despeza em :1.000:000·~, 
si não aggravou as contribuições... " 

O Sn. JoA.Qum NAnuco:-Dependc da utilidauc 
das despezas .. 

0 SR. I3U .. UlQUE DE UACEDO :_;_V. Jj:x. não pódo 
fugir dGste terreno; quaesquer que !'-ej:nn ns ra
zões, deslle que :1 dcspeza votnda pelo senado é 
menor do que :~ acei;a pela cama.ra ~os Srs. de-

g o o, a so ntamen e nao a augmen on, em Jora 
em um ou outro ponto o 11ze.~se em partes. 

fsto é log-ico, não pó de ser contestado. , 
t • • •• - 1 

' o ' mas senhores, onde é que se viu que uma camnra, 
como o scn:1do braziieiro, não põde fuzcr uma 
melhor distribuioõo ue despeza (rue muitas vezes 
soJJrevom de um no·v-o estudo ila rnateria· feito 
pelo proprio governo, ou de cirwmstanci~s que 
oceonurmn posteriormente ao voto tlesln c:::mr.ra ? 

}ü:s o certo é que o total da dc~paza do senado 
é inferior ao que se vo ton nesta camara. Logo, 
inda qllanuo o nobre àepútado pelo Amazonas 

• •• •• 7 : 1~ arrrrmentou a des Jeza · 
nós, qu~ndo · aceitassem o principio do nobre de
putado, e eu não aceito, seríamos perfcit::uncntc 
cohercntt:s. 

1~ão c venal e,e ctl c si 1 is 1 ~ , ~ 
a constilui,;ão diga que a inidatiYa de toda e 
qualquer despcza pertença ú camnrn dos Srs. depu
tados. 
. O ~rtigo da eonstitui~,;iío que o nobr~ deputado 
citou nos diz que as propostas do governo devem ser 
apt·csentadas na camara dos Srs. deputados; rr.a..• 
dahi niio !;e segue que essns propostas importem 
ner.ess:n·iamente despezas, c lJUe sómcnte estas 
possnrn ser aprescntuda:s sob fôrma de provost:ts 
do goYerno. 

A verdade é, senhores, que qu:tllfUCr <lDs ca
maras póde iniciar projcctos de lei, com as cx.
cepções unicas que se acham na constituição, isto é, 
com rclagão [t impostos e ao recrutamento. Isto, 
reunido ao direito de emendar que pela cousti
tui<;ão pertence a ambas as camaras, d:i a uma e 
outra a acu a e e crear espezas. 

O nobre deputado no ;.Seu p::tpel de opposicio-
nista intransigente ... 

U)!A voz :-Zela as nossas prerogativas. 
(ApaTtes .) 
O SR. I3u.UtQUE DE 1\iACEDO:- Zela tanto como 

cu, ou. como qualquer dos nossos collegas, porque 
eu não acredito que nenl:mm dos membros desta 
€asa seja . capaz de abdicur os seus direitos,nem o 
governo de vir pedir-nos essa abdicação (Muitos 
apoiados). 
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O Sn. LoURENÇO DE AtBUQt:"ERQUE:-E' intransi· 
.gente, porque é republicano. 

O Sn. JoAQUilii NABuco :-Os republicr.nos não 
~ão intransigentes. 

O Sn. BuA.RQUE DE l\IACEno :-A e:xprcssão <in· 
transi n-ente» neste caso e ui vale -· « ' • 
«Oppasicionista radical», que não se contenta com 
aquillo que é possível obter. E a prova de que é 
intransigente, é que fez ao governo a justiça de 

_· 1 · , oon-
hre deputado denominou, não é mais dó que um 
meio necessario para a premeditada dictadura. 

Onde é que est<i, senhores, a premeditada dieta
dura? Pois é dictador o governo que, aceitando 
uma prorogntiva de orçamento, concedida pelo se· 
nado adverso, vem hoje submcttel-a á approvação 
da cam:m? Não façam cs:;a injustiça aos cava-
lheiros que se sentam naqaellas cadeiras. Este or
çamento não é mais do que um meio necessario 

o· .. • ~ .. ·'I.... .. .... ·,. . 

de meios, isto sim seria dieta dura. 
O Sn. GuDrNo nAs NEvEs:- Porque vnmos ter 

um anno som sessão. 
R.· U.ARQUE DE '.'..CED0·- l'Jilleiramcnte, 

não sei si passaremos um anuo sem sessão. V. Ex. 
salJc q tle si o senado npl)rovar· o projceto de re-

.. • c - - "' • . . . . 
.. ' ..., .. v ....... l .. (. ' 

uma outra será con yo~uda, para o que ha prRzos 
que n:::o podem ser encurtados ; pelo que o go
vemo provaYelmente não poderá reunir a nora 
assembléa a tempo de votat· uma lei de orça-. 
mento p~:ra o exercício de :1880-:l.SSL Eis n ex~ 
plic.:<lção da prO!·ogativa. · 

Pois um governo que ve:u pedir uma medida 
desta ordem é um governo que r1uer arvor(tr a 
dictadnra? 

\. .. .. '- .. 
n este rc~pci to. 

O StL DuARQUE DE i\LI.CEDO :-:N;"io podem dizer 
· u ·::. , , . é Yer auc n . .t . • 

VV. E Ex. podem mar dos nrg-umcntos os mais 
brillwntes; mas nunca h::to de provar que um go
verno que pede orçamento é um governo dictador. 
· Eu já disse umu vez nesta casa, tiUO nunca p<1ssou 
pela idéa do actm1l galJinetc gorernar sem lei ; ar
vorat· uma dicta.dura que, a não ter por 11m snfrocar 
a revolução ou a anarchia, só de~lustraria ao par· 
tido llberul e mais que a este ao príncipe magna
nimo que com t:mt:~ sabedoria dirige o Estado 
( .tlpoiados). . . . 

Ora, si o governo pede orçamento, soccorre-se 
de todos os meios constilucionaes para f~tzer -votar 
as leis de quo carece, como é para que arvorar a 
dictadura? 

Para deiTOC<u· as instituições? E' um simples 
lampejo de imaginação ! 

gumas medidas il!egacs, que foram tomadas 
por força d<ts circumstancias extraordinarias, 
foram approvndas pelo parlamento. Vejn v. Ex. 
que uma camarà r:le advcrsarios, como o senado, 
approvou essas mesmasmcdidas illegaes praticadas 
pelo governo ; logo reconheceu a sua urgcncia c 

. imprescindível necessidade. 
(_4.poiados e apartes.) 

O nobre deputado censurou ainda o goYeruo 
por não ter vindo a esta casa pedir essa proro
ga~ão de orçamento ; mas o nobre depntac1c·deve 

A. 51,-TO::UO Y • 

attender aos factos que aqui se passarum e no se
nado. 

O governo entendeu, de accôrdo com· u commis· 
são de orcamento, que era conveniente fazer 
coincidir ó ~nno financeiro éom o anno civil. 
Neste sentid'? pass~u nesta cas~ p.ma medida que o 

Era necessario votar o orçamento pnra o exer,... 
cicio de 1880-!881, não havia mais tempo de o 
fazer passar or todos os tramites n~sta casa. 

n ao o que .ez o governo? Aceitou a proroga
tiva do orçamento de 1879 a :1.880, que já tinhn 
sido iniciada na camaru para o exercício de 
:1880 a 1881. 

Estou persuadido de que si houvesse tempo, o 
governo traria a esta camara esst: prorogntiva pan 
o 2.0 semestre do futuro exercício ou mesmo por 
todo o ex:ercicio. Assim acabariam todos gs escru
pulos quanto a iniciativa. 

Entretanto hoje pede-se ::trrui a rejeição do . . .. . . . . .. 
c.: .... ' (. • (. 

rogativ3. E' isto uÍna simples arma de opposiçllo, 
porque a· rruest~o n5o pó de ser resolvida, rr.jei
t::~ndo an - ·. ' · '"' ,; ·-
silr.o im:onvcnicnte. 
- o nonre deputado, :lQ_ concluir o seu discurso ,r e.:._ 
fcrfnclo-se ao convenio.fcito pelo no!Jre ministro da 

_ • ; ã s u a i éa o mesmo convemo, 
achou aceilaYel; mas admirou-se do p1·ocedimento 
que teve o senado nccitnndo as modiflcarues propo5-
t~ls pelo nobre ministro da fazend;1, qtlO, por sua 
parte,e-cdcu de algumas das suas medidas. O nobre 
deputado acreditou que tudo isto fvi obra de um 
dêdo occulto ~ Nüo sei a quem o nobre deputado 
se refere ;mas posso asseverar á camara, que fni 
testemunha da m:-tnelra por que o nobre ministro 
àn fazenda aceitou a idéa desse convenfo, que c1a 

.. • .. . .. 4 

< • L 

da commissii~ ele orçamento dÕ senado. 
Em ceder o ministro dealgi.mws das suas medidas 

ou das ue a cumara r.do )tou em lll<lteria do im-
posto, nuo wuvc dezar. 

Si votamos os impostos que o senado teve di\ 
examinar, foi urgido sómen t() pela necessidade 
desde que, pela revis:io da rec:ei la, em presença d~ 
doc;umentos que não existiam <tinda ~o tempo crue 
a camara confeccionou o orçamento, verificou-S'J 
que se podia abrir mão de alguns desses impos
tos; seria }louco patriotico insistir nestes. Ficaram 
os necessal'ios; e pela nossa parte. estimaríamos 
que não ficasse um só, assim fosse isto possi\el. 
Tambem teve o governo de reconsiderar a des
pezn, augmentando-a em parte e diminuindo no 
que foi ainda possível. 

Isto era tunto mais praticavel, quanto o se- · 
nado offereceu ao goyerno -dar-llw os credites 
supplementares, medida de alta confi:mça, que o 
governo nem :;equer pediu, e antes supprimin nu 
sua propos a. 1 'CID a cnmara nem o mmistro ce
deram definitivamente de suas opiniões, nem 
foram forçados a aceitar o impossível. 

o nobre ministro n:io teve por fini senão con
ciliar o interesse gernl do Estado, cedendo na 
occasiüo em uma parte, já que não era possivel, 
lutando com uma cmnara de adversarios, obter 
toi.las ns mcuidas que por S. Ex. foram nqui ado
pladas,e nc1n mesmo h:lVia mais neeessidade disso. 

Não hOU\'O intervenr;ão oceulta, como allude o 
nobt·o depul<ldo, absolutnmcnte nenhuma; foi ape
ms n olJra do patriotismo. Querer attribuir a om 
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mcwel pouco confessaYel a.approvação dessas me
didas no senado, é de.: certo uma imputação injusta 
e infundada. . 

Embora não adhira. nem me ache aclstricto a 
todas as idéas e medidas que o senajlo inoculou 
neste or~amento, devo dizer que o procedimento 
do senado, adoptan 0 o convento nas ctrcum
stancias em que nos achamos, e não tendo ·por 
movei senão o patriotismo, só é digno de ser lou-

Acredít:mdo:que a questão excede os limites ~da 
situa ção presente, e que é necessario que cada 
membro da. camar'a tenha a coragem de aceitar 
tmblicamente as grandes responsabilidades que 
:1ssume, si transform:~r a grande bandeira das li
berdades publicns em facil ta~te, por onde cami-
n am co. e:; · · · 
elo segundo Impcrio, julgou do seu dever la-vrar
em primeiro Jogar-o _seu protesto ~ontra.tão ousadQ; · 

Tenh.o concluído. (Jlluito bem, mj.(,ito be1n.) teria. 
O goyerno fede hoje it camara, com todo o appa--

O Sr. Ga-.dão Peixot.o diz c1ue a ca- rato dos grandes desfallecimen tos, a confissão fria, 
mara não desconhece a importancia do orçamento categorica e tristemente fatal da sua fraqueza, ou 
e das ementlas que se estiio discutindo. antes do seu abati:~cnto, em fuce do paiz admi-

Si a mataria é j:i por si de summa rclen1ncia, rndo, ante o espectaculo de tantas contrudicções 
~drp.1ire ainda mni;; subido relevo tratando-se de repugnantes e desanimadoras. 
crear c nugrnent:~r impostos, em uma situat:.ão cri- ·A camara é testemunha dos esforços emprega-
tica c cheia de difficuldades como é a nossa. dos pelo governo para tornar lei o projecto do 

, , •• , : . . · t · n c· n o 
depois de larga discussão nesta camara, passou por jnl)ilêo lilJeral pela Dbundante derrama dos im
variadas mutações, até que, depurado nas retortns postos. Acompanhando o carro trimnplml do ga
de um accôrdo uasi nwstcrioso, ou lelos menos binete, sem embargo da triste posição dos contri-
mcspera o, chega a cnmara pnra que ürme o so- um es, a m i ria :s e · 
lemne abandono de suas mais caras prerogüth·as. mais de uma vez fazêl-o em nome da necessidade 

O orcamento foi prorogado pelos mand.atarios vi- publica. 
- .. • • \,. ) ( :l 

(. o,.; { ,, " .. ' '" b .. 

menos doesse o calcul;tdo abatimento da camar~ · recia inteira confiança e apoio, o illustre· relator 
qu~~ o tinha apoiado. da commissão do orçamento, apezar d:Js francas 

A Constituirão é expressa ; o senado não póde explic~ções dadas a proposito da rcducção de des
prorogar orcamentos ~em que a camara inicie a pezas, Julgou-se inhibido de afastar-se d<~s opiniões 
medida. ' do Sr. ministro da fazenda, orgB:o especial do go-

A: assembléa geral compete, conforme o art. :15, vern? nesta ma teria. _ , 
em seu iO §, fixar annualmente a despeza e re- POis bem, o que nao pode obter a camara dos 
partir~ contribuição; mas á camara dos deputados, deputados, aceitaudo a tremenda e fatalissima 
conforme o art. 36, §Lo, e 3í ~. 2.0 , a iniciativa responsabilidade dos tributos a granel, consegúiu 
~ - · " ;; • · • ·, · • 7 - sem custo a!rrum o senado e devemllo'e sanccià-
postas feitas pelo p0der executivo. nar os mesmos que tiveram a condescendencia, 

A prorogação do orçamento é uma prorogacão Iev~1dos pelos princiiJios de confiança lJOlitica, de 
do imposto e uma prorogação da despeza, e, si o firmar com o seu voto aquella monstruosa pro-
atrei o e prorogar nao em tml e no empo seu~ . .. ·:::,.=-'!i 
a necessidade, o senado, que pro roga por seis Qual é, nesta infeliz. emergencia, a posição da 
mezes, pócle prorogar por um anno, o que quer camara e a posição do governo? A's interrogações 
dizer-adquire por meio de prorogação o direito nacionaes o que poderá a c~mara responder, si 
de iniciar impostos e de impedir qne comecem na por mais uma. vez sellar com o silencio ou com a 
C[lmara as propostas do poder executivo. palavra a transacção financeira que triumphou na 

A doutrina que· 0 orador sustenta n~o póde camara vitalicia, .ve;fdadeir.a e~criptura publica, 
5ofl'rer duvida; porque os arts. 170, :1.71 e :f.í2 da na qual U~:.l mmorw par~1darw acastella.da no 
con:;tituição não fizeram mais do que dar vida ao senado p~opoz a ex~utoraça_o dos representantes 
"'rnnde pensamento nacional. tem]JO!'tlfiOs do pmz, aceiUmto o contrato do 
" • , " . . . Sr. mm1stro da fazenda? 
. ~ na ..,a~ara ~os deputad9s, o m~1s prox1mo No exercício do sagrado m:mdato que foi confe-
13~110 da ~oberama, qu~ _resJd~_o pnnc1pal ele- rido á camara, esquecem-se, porventura, os ·seus 
mento da força .P~P.Ul~r, e por .1:sso que lhe per- membros de examinar com a necessaria meditação 
tence tambem a mictat1va sobre 1mpostos e recru- as propostas de sr. ministro da fazenda? Não viu 
tamento. tambem o governo os inconvenientes dos impostos 

J?' ~o seio das camaras ,que surgem os miJ?.iS- que desejava. e repentinament~ descobri~-.os ás 

' ' ' que principiem as propostas do governo. 
- A mesma natureza das attribnições exclusivns 
. do senado, que se prendem á permanencia da in-
stituição, demonstra que ao mandato vitalício não 
póàe competir a iniciativa na prorogação dos or
çamentos. · 

Seria em ultima an.alyse inverter o destino â.as 
duas instituições, e entregar a direcção da política 
do Imperio ao senado brazileiro, constituindo a 
camara dos deputados apenas dispendioso e inutil 
co~selho privado de ministros omnipotentes deste 
pa1z. • 

de hoje c as diffi.culdades de hontem? Em que 
ficam os protestos ministeriaes tantas vezes repe
tidos em nome da salvàção publica? 

Pois tudo mudou n'um instante, e por milagre 
de subita e inesperada transacção ! ? 

Nas aguas baptismaes daquelle Jordão milagroso 
por que segredo da fortuna festeja-se ao mesmÔ 
tempo a subida do Sr. ministro da guerra, parti
daria da intervenção do senado na reforma con
stitucional e a transacção do Sr. ministro da fa
zenda, reformador das finanças e valente · susten ~ · 
ta dor do cambio ? Tão valente que, facto ~nunca 
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_ue segre os sao es es a na ura. • 
Exigem da camara mais uma con!lssão.de fra

queza, e, regenera dores do systema representativo, 
os ministros liberaes descobriram um meio espe
cial' de honrar a camara, obrigando-a a succcssi
vas retractações. Já não têm conta as ordens que 
SS. EEx. transmittem á camara por intimativa 
do senado ! Podia registral-as em todos esses cre
ditas emendados, e voltando a ·este recinto com 
acquiesccncia de um governo, cuja existencia não 
po erw exp tear-se egt rmamen ~em r 
cimento de forca da camara e de suas idéas. 

Este pro~edlmento . parece quasi um luxo. o_n 
... "' n- ., ,.. rr 

' ' . com os seus proprios amigos antes de transigir 
com os advcrsarios. Si a tr:msacção era possível 
lá or ue nflo o seria no recinto da cumara dos 
deputados? Si não so rem os mteresses pu 1cos. 
com as novas cmendns do senado, por que soifre
riam, alterado.na camara o svstema do Sr. mi-
nistro da fazenda? • 

No entanto a que mísera attitude condemna o 
governo a camara ! A transacção ministerial signi
fica ainda em linguagem vulgar; que nós queria
mos carregar o povo de impostos sem uecessidadc, 
neq e o senado, e ainda para não parecer apaixo
nado, alijára o peso dos impostos que desejára 

. í . 
A camara é o algoz dos contribumtes, o senado 

o protector da bolsa do povo, por declaração official 
· :- · ~ lemne ! 

Feliz situaçüo esta qne vai tirando a pouco e 
pouco as ultimas consequencias do seu principio, 
-que é não ter princípios l · 

Na ordem política, ella pro0lama a rcstricção do 
direito, como a ultima victorin. da democracia 
agonisante; na ordem financeira, ella proclama o 
imposto multiplicado por si mesmo, como a sal
vaçüo da patria, e constitue-se depois ré de sua 
mesma impenitcncia ! Para chegar a seus fins pre
cisa viver ele duas apparencias e de uma rea1idade 
só; apparenCia de um ministerio e de um parla
mento, mas a realidade de um. poder, unico, abso
luto, despotico e invencível-o da Corôa f 

O desenlace da comedia ou do drama nüo tarda, 
e parece mesmo adiantar-se de subi to com a ultima 

· organização ministerial. 
n r ministro da n-nerra é o decimo terceiro 

dessa lista de successões inexplicaveis; o numero 
é fatal para certos espirit0:::, como de bom agouro 
parn outros : doze eram .1:S aposto los, que reunidos 
no Christo faziam treze, mas foi nesse.numero que 
ao mesmo tempo viveram Judas e o Salvador. 

Não sabe si o nobre ministro salvara o governo, 
porém entra em ma occasião : traz as costas o or
çamento emendado e annuncia-nos a reforma 
constitucional sem emendas de mais. Não crê que 
o partido liberal deva esperar de S. :Ex.. o beijo ue 
Judas Escariotes, e por isso mesmo espera que não· 
se esqueça de Pilatos e da guarda que prendeu a 
Christo. 

A situação marclHl talvez para o seu occaso si é 
que se P9de chamar auroraessa vida, vivida e' pro
longada a custa do abandono dos mais sao-rado~ 
princípios liberaes. " ' 

El~a podia ser. o reinado d~ idéa popular, o re- , 
nas.c1mento da liberdade polltica, e não tem sido 

tes de socego e al~umas horas de glorüi-=- ephemera ~ 
qual a sua bandeira ? Quaes os seus principias e 
cFwes as suas praticas de g-overno ? 

Dividiu os programmas à vontade e descobriu os 
programmas de sessão como poderia tee adiado os 
de leg-islntura. 

Fez da reform~ eleitoral. uma negaça á populari
(l~de.que lhe f~g!a, e por 1sso mesmo pediu a con
stltumte com l1mrtes para excluir as DlaSS[tS activas 

{ . 7 . . .. ....·O" .. • ::-

com o sello constitucional l 
Devia toroor um:1 venlade os orcumento" e 

clles são hoje o que sempre foram e estnmos p~·e-
sen~1an o n(ls emcnc as que 1scu unos . 
Co_m~çn-se pelo fal~ea~ento do voto parlamentar, 

conti~ll:n-se pela confusao dos creditüs _extra-orça-
,.. iN .., 

- '' provadas! 
A economia é uma vã palavra ; os desperdicios 

c0ntinuam os mesmos, e os contratos lesiYos aos 
cofres publicos espantam n consciencia da naçfío ! 

Qual é, port~nto, o partido representado no 
tloder? O liberalisrue do imposto e da exclusão do 
Yoto político? , 

Realmente, si tal é o partido liberal de hoje n~o 
é o partido Iibcrnl do passado, com suas glorÍos~s 
ra rçues e co~n as generosas aspira~oes a sua 

graudc bandem1. 
Qua~to ao ?rado!, soldado firme desse estand:~rte 
l ' '(. o .... :!i -

t~d.orc::: o que mais ou menos em referencia no seu 
partido e a snus idéns dizia um grande orador da 
tribuna_frnn~eza. 9 nosso principio é. o principio 
rcvolncwnano, nao esse que utemor1;;a c destroe 
na violencia de sua luta e na impaciencia da sua 
colCI·a, mas e~se que prophetisu na calma sublime 
dos seus pensamentos e na fé immorredouru de 
sua victoria. 

O nosso principio é a. organização sempre mais 
. completa e mais-desenvolvida da soberania do povo, 
entendendo pela ]lalavra -povo-'- todas as classes 
porém todas as classes sem privilegio como seu{ 
degradação p:.:tra ninguem. Nossa crença é que 
inventavam -se os governos para fazer avanear as 
idéas. a intelligência e os direitos das na"cões · 
acreditamos que a intelligencia, as 1déas e os di: 
r i os :s - • • ·, , .: ~ -
cracias ou aos reis-.; e que, si nfío querem éllas ser 
const:mtemc~lte negadas, trahidas, f?lscadas, en
cndcadas, ndwda3, confiscadas e desviadas de seu 
!im, é preciso que reinem por si mesmas pelo 
povo e para o povo. 

O governo a c tua 1, ~bastardando pela sua re
forma: o principio da soberania do 'povo, .desco
nhece-o ainda neste momento, pedindo á camara 
. do~ deputadps~ ramo _ temporario do poder legis
lativo, e mms pro::ama representação- do povo 
brnileiro, mais uma confissão de seu abati
mento. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:50 - PÃ¡gina 15 de 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40~ Sessão em ~5 de Outubro de '1879. 

Depois de têl-a a.presentauo á naçüo, que a ele
geu, como pouco zelosa da bolsa do contribuinte, o governo exige hoje a conassão qualificada de 
facto, para instruir e qualificar a sua tr:msacção 
ilos a.nnaes historicos dos tristes dias que atraves
samos. --

luz do dia, em nome Cla liberdade. 
A lei quo vai sallir desta casa não é lei: as cme:c.

das que estão em discussüo nüo podiam ser sub· 
mettidas ao juizo da camura. Não podinm; porque 
conforme preceito expresso do regimento do senado 
estavam ·sujeitas ::t uma 4.• discussão, da qual fo
rmn ob e subrepticiamentc ::trrancadas, pela indi
recta e opportuna consulta sobre a sua a dopção de 
envolta com a materia principal, quando deviam 

· , · ' i ~7 vot ão. 

regimentnes depois de uma hora, não tmha mãni· 
festamentc em seu poder, ao meio-dia, os papeis 
que lhe deveriam ser enYiados, e portanto declarou 
a ordem do dia tambem contra o regimento da 
c amara; 

O accôrdo vai dando os seus fructos. Nem ::to 
menos respeitam-se as fórmas legaes. O senado, 
que. pela experiencin, pelos annos e pelo elemento 
que representa, devia symbolisar o supremo res
peito pel~ santidade da lei, é o primeiro a dar o 
verg-onhoso exemplo do contrario atirando pela 
janella fóra, depois de tanto protesto que vai 
resgatar em fumo como em papel-moed:.~, até 
os preceitos mais claros e cathegoricos de seu 
regimento. 

E essa lei qu~ ~ispensa as fórma? ~egimcntaes, - ~ - ~ -
~erno. sob a condição do sile!lcio, e imposta pela 
1aidude pueril de um ~homem ú fraqueza senil 
de outros ; essa lei é prorog-::~da pelo senado bra
zileiro como s_i o triste pnpel da camara nesta infe
liz e csteril actualidade fosse apen::ts a de testemu
nha muda, di~ntc do sncrilicio desdenhoso da sua 
mais importante iniciativa. 

E' muito, mas é ainda pouco; de envolta com 
a dignidnde politica. desse· grupo de homens que 
se chama o partido conservador no senado, querem 
tambem enterrar os brios dn camara dos depu
tados r 

Não creio que haja a comgem de fazêl-o ; mas 
si é nece:::sario este ultimo episodio da brilhante 
situação para eterna gloria dr~ idéa libeml, que ao 
menos separem-se as duas sepulturas, para que o 
arrependimento de uns não seja a vergonha dos. 
outros. 

._ ( '(. f.l 0 

dtws extensas sessu·3S legislativas, ora-proximas 
ao seu fermo. Entendo, com os princip:1es mestres 
do direito pàrlamcntar, que nos governos de ga· 
binele incumbe ás maiorias numerosas e ·rortes· 
manifestar com o seu voto a adhesão que dão ao 
governo, e a este a clirccç:to dos tralwlhos parla
mentnres e a aetiva intcrycncão dos debates. Tenho 
para. mim, senhores, que o ~i_lencio àas ~naiq_rias, 
sig-mficando a grande :nccessiaade da npphcnçQ.o do 

1 • - • ' • rr c a mais clor uente rov::t 
elo apoio que ciias dão aó ministerio, cuja g-lorm· 
é sua, com que 11artf!ham as responsabilidades do 
poder os seus erros c desgrnçns. 

l ws. sen10rcs. :1 ns ., . · L , 

que a. mim mesmo me llaVia imposto desde que 
entendi dever ::tpoiar a situacão inaugurada a 5 de 

· • · · · ;; ar eaes do 
systóm~ representativo está em jog-o, porque uma 
das idéns clominadoras desta fórmn de governl) 
acha-se lancnda nn tela do debate, e contra ell::t 
as hostcs :icliantadns manifestam-se energicas, 
pedindo em nome da escola liberttl que é a de 
nós todos o luto para a bandeira que 'se quer ver, 
mais uma vez rasgada e cspedaçada. . . 

Senhores, é por certo, nos paizes constitucwnaes, 
a iniciativa dn cttmara dos deputados uma das 

ai rrlorios~s- victorins da democracia : foi em 
nome della que a In):ilaterra conqms O!l, uma I 
uma cssns grandes liberdades qnc hOJC sorpren
dem e maravilham o mundo c que todos os . . . ~ 

p . < < ' • 

foi na n-ranue base da decrctnç;ão do m1posto, do 
,sangue"' e do dinheiro, pelos eleitos t~o i~OYO que a
revolução f:-anceza bnscou seus prmc1paes ele
mentos de forca e pôde legar ús sociedndes mo-
dernas esse àimgelho dos princípios d~ 89. . 

E' por certo, senhores, na decrelnçao das_ le!s 
de meios que está o primeiro e~cmento ~e Vlt~h
dade dos povos livres ; e é n::t mtervençao act1va 
e primordial do ramo temporario quando se_ trata 
da lei de meios que estti tambem uma das form~s 
da preponderancia do elemento popular no regi-
meu representativo. . 

Mas, pergunto, porventtp::a es~es 12_e.ngos, esses 
terrores que se afi o·urnram a ImaglllaÇUO doS nobres 
opposicion.ista2, e que n1io ~eriam demais se hptt
vesse a violaçao da prerogat1va ~odcm ter apphca-
;- (. l .. .. do 

tratando-se deste orçamento ? Onde, senhores, pe
rig-a a inicintiva? Em que foi ella violada"! Em que· 
foi ella atacnda 9 Dizem os nobres deputados: • E? 
nessa emenda que do senado partiu c é atit:ada á 
camara dos deputados, prolong::tndo por mats um 
exercício~ o orçamento ora ~m Eiscussãa; é nessa 
emenda que importa !l.appl}caçao da despeza .PU.: 
blica "[;)ara um exerCIClO drv:erso do que aqm~ foi 
discutido, e que importa a conservação d~s ~~
postos so decretados annualmente, que esta a m
vasão por parte da camara vitalicn sobre as nossas 
regalias e privilegias. 
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' como as especiaes e inclusivas de cada um dos 
seus ramos. 

E' assim que podemos dizer quo pelo nosso co
digo político, ha para a assembléa · geral funcções 
cumulativas e para as camm·as funcções privativas 
a cada um:J dellas, e f\mcções c nttribuições em 
que só a prioridade do exume é exclusiva. 

·As funcções c:J.mulutivas são aquellas qne o 
nrt. i5 ennumera nos seus :1.7 paragraphos. 

Ora entre essas func ões cumulativas :lu v e· o 
com pendia da a segumte: Compete cí a.%embléct geral 
fixar annualmenle as despezas publicas e 1·epa1·ti1· 
a contribuiçüo directa. 

amnem VCJO cn re e as a c esta e ecer meios 
eonvenientes para o pagamento da divida publica. 
· Vêm porLanto os· nobres deputados que as leis 

de meios e mesmo as de decretação de impostos 
não são leis privativas da caniara llos Srs. depu
tados, mas fazem parte do conjuncto dos poderes 
da assemblé~ geral. 

Como disse, não temos uma assembléa unica, 
quo.fôra para desejar, mas uma assembléa divi
dida em dous ramos, que collaboram e cooperam 
activamente para a couffecção dos actos legisla-
tivos, entre os quaes está a lei dos meios. __ 

Essas são as funcções da assembléa geral ; mas~ 
co lado dellas cada uma das suas grandes divisões 
tem fnculdades proprias e privativas. E' assim 
que~ rall!ara dos Srs. d~_putad9s, por Jsso mesmo 

' que tem logar a accusação dos ministros e secre-
tarias de Estado, sendo parallelamente privativo do 
senado julgar dos delictos de responsabilidade dos 
ministros, conh~cer dos delictos individuaes da. 
familia _imperial, dos senadores e deputados, etc. 

São estas :-:s funcções privativas dos dous r:J.
mos do poder legislativo, e a respeito dellas notai 
a maneira por que a constituição, se exprime, de
finindo-as. 
. No art. 38 declara-se: é da privativa attribuição 
da camara decretar que tem lo&"ar a accnsação dos 
ministros e secretarias de Estauo, e em relação ao 

senad:) emprega-se a phrase: é da attribuição ex-
clusiva do senado. .-

Estas drws phrases demonstrnm cabalmente que 
assiste a cada uma das camaras faculdades exclu
sivas, restrictas, improrogaveis, cujo exercício Zl 
ellas unicamente erten:ce e ue ellus não odem 
a ienar. 

:Mas não é tudo : além das faculdades communs, 
exclusivas, ha as faculdades de attrihuições de 

. " . . .. . 
' o constituição, filiando-se ::ís verdadeiras normas e 

aos princípios cardeaes que regem o systema re
presentativo, dispoz que certos assumptos, embora 
communs, embora do conhecimento de ambos os 
ramos do parlamento, só podiam ser iniciados n-a 
camara temporaria, o delegado mais immediato da 
soberania nacional. · 

O art. 36 a este respeito é expresso, declarando 
que é privativa da camara a iniciativa s0bre im-

pto, mas sim dá a preferencia para o e:x.:1me ao 
ramotemporario. Eu me explico : A camara tem 
a faculdade improrogavel de decretar que tem 
logar ·a accusaçiio dos ministros de est::~do ; mas 
clla tem a faculdade não exclusiva, mas upenas de 
priorid~do, de dispôr e deliberar em mttteria de 
impostos e recrnlamento. · 

Essa é a grande norma da suá compctencia, im
portante distincção que não devemos perder de 
vista neste man-no assum to. :Não se tratn nu vo-
t:wão da lei dos meios ele uma t:~.ttribuicão exclu
siva da camara, mas sim de uma faculdádc de ini
c!aç?o, de começo, c isso c o que quer dizer ini-

'sendo assim,é fóra de duvida que na elaboração 
deste orçamento,U.csta lei que vai reger dous exer
cícios salvamm-se todos os princípios, e as attri
buições constitucionaes desta augusta cumara não 
foram gol1Jeadas. 

Senhores, não esc1ueçamos (c é este um argu
mento que aiJ.lda não vi ser apresentado), não es· 
queçnmos crue esta camara te\•e duas sessões suc
ccssivas, uma apóz outru. 

Tinha-se,portanto,de decretar,não um orçamen
to para o-exercício de :1.879-:1.880, mas tambem o 
de :1.880 a i88L Era orçamento para dous exer
ci cios financeiros, não era em l\faio do anno pro
ximo, como se--pensou aqui e se disse,deviamos de 
votar2." orçamento, mas sim nesta 2.a sessão, que 
ora se finda. A prova está na t:~.prosentação das 

O a 0 0 n , O a á . -
são do orçamento do Imperio já aqui iniciada e no 

-estudo coinparatorio da elaboração dos orçamentos 
passados. 

Mas, por uma economia de trabalho, e porq1_1e 
as duas sessões foram unidas e porque os argu
mentos apresentàdos contra o orçamento votado -
seriam os mesmos contra o orçamento futuro, 
sendo o mesmo o estado da sociedade, determinou
se que uma só lei regesse os exercícios. O facto 
de ter sido a emenda originada no senado não 
offende a nossa iniciativa e nem ataca a consti-
tuiçiio. · 
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· Gomo bem disse o illustre relator da commissão, 
'foi inniciado na cnmara o orçamento para o exer
cicio de 1880 a :1.881; a sua attribuição foi desta 
urte respeitada, e assim não posso ver onde e como 
foi violado· o principio salutar da prorogativa da 
camara só porque ao semestre addicional acres-

pertencemos ha um nome que não póde ser re
pellido, um chefe que não póde ser suspeito ao 
liberalismo o mais adiantado, e cujas opiniões 
foram sempre a mais pura expressão da Lheoria 
liberal. 

O Viscon~e de Souza Franco, pelos seus grandes 
conhecimentos fin:mcciros, pela sua alta capaci
dnde de homem de Estado e suas adiantadas dou
trinas, era por certo um dos nomes queridos do 
partido liberal. · 

Durante um largo periodo elle collocou-se á 
frente da nossa causa : foi um dos nossos chefes 
mais distinctos, um daquelles cuja palavra consti
tuía um arg-umento, quasi um dogma. Pois bein, 
senhores, foi justamente nessa memoravel sessão 
de_ :1.873, em qu_e ~ma questão parecida c~~ esta 

. ' pela primeira vez no senado brazileiro se ventilou 
a com eniencia da a:mpliaçiío do orçamento, que o 
velho chcfe.liberal não duvidou subscrever a dou
trina, cujo constitucionalismo é aqui contestado. 
Eu invoco a attenção da camara para a sessão do 
senado de~ de Junho de :1.873. Nessa sessão, foi 
apresentada uma emenda, determinando que a lei 
de orçamento vigoraria não só no ex.ercicio de 
1873-187~, como ainda no <~.e :1.87~:1.875. 

Pois bem_, entra os siguatarios dessa emenda, 
signatarios sem restricções e sem votos vencidos, 
figura o Visconde de Souza Fmnco e bem ossim· 

o Sr. conselheiro Paranaguá, cuja opini1'í0 eu não 
citarei hoje porque faz parte do ministerio, mas 
que naquella occasião fazia parte da meÍnoravel 
pleiade que tanta gloria deu ao partido -liberal du.
rante os duros períodos de ostracismo, em que 
quasi _e!_!.a ~ó mantinha a nossa band.eira .. E essa 

mentar brazileir:;~, firmou com seu voto o direito 
que tinha o senado de ampliar e prorogar o orça
mento. Ainda mais: um nome querido, um dos 
mais quer1 os o par r o 1 era , aque es que 
eram tambem nossas esperanças, em quem nos 
iamos inspirar, o Sr. conselheiro Saraiva, deixou 
manifesto o seu voto neste assumpto, quando na 
sessão de 5 de .Julho, discutindo-se a faculdade da 
pro rogação, elle declarou: que votava contra a 
prorogação, porque isso importava confiançn no 
governo. Não fez cabedul da iniciativa da camara, 
não viu ferida a constituição com a rtinpliação ; 
só!n~nte. negava o seu voto por não confiar no 

~ ' ' correram com o seu voto, e palavra para a praga-
ção do orçumento de :1.87'k-1875, em que aliás não 
havia a circumstoncia de que fallou o illustre 
relator, isto é já ter a camar::t amp Ia o a co rança 
de impostos durante o L o semestre do exerci cio. 

Mas não é sómente o precedente parlamentar 
crue ampara o a c to do senado: a i udole mesmo da 
nossa organização, os proprios artigos da consti
tuição, d~ndo o pOde·r legislativo ás duas camaras, 
dão a entender de sobra que o senado tem direito 
ele intervir na elaboração do orçamento, modifi
cando, alterando e ampliando-lhe o pr::tzo, sem 
offensa das reroo-ativas e rivileo-ios da camara 
temporaria. 

Ouvi hontem a voz eloquente do nobre deputado 
or Pernombuco, uma das mais disliuctas intel-

ligenCJas esta casa, evan ar-se para com o cos
tumado brilhantismo e di:;cutir a importancia da 
iniciativa; mas S. Ex. buscou elementos prin· 
cipalmente na historia 110litica estrangeira no re
gimen parlamentar inglez, belga e f1·ancez e não 
na nossa constituição. S. Ex.. esqueceu-se de que 
tínhamos ao lado da camara dos deputados um 
senado com poderes iguaes para legislar. Si a 
camara dos deputados fosse unicn, si não hou
vesse a divisão dos dous ramos do poder legisla~ 
tivo, conviria perfeitamente com o nobre depu-

.. tado em toclas as suas proposições. :Mas, senhores, 
a que fic::tria-reduzido o senado, pela argumentação 
da opposição? Apenas a um mero referendatario 
do que aqui fosse vencido? Esse não é o papel 
que :J .constituição lhe distribuiu quando o c.on-
stituiu um dos ramos do poder legislativo e quando 
eu a assemo ea gera , e nao a camara os 

puta dos sómente, a faculdade de dar ao poder exe
cutivo meios de governar. 

E nem se diga que dest'arte offende-se e receia
se a preponderancia que no parlamento tem o ramo 
temporario. 

Essa preponderanciu está justamente na inicia
tiva, e no facto de lhe competir .a direcção. polí
tica das situações. 

Oriunda do povo ella representa a opinião na
cional e, no exercício das suas faculdades ·j_}oliticas 
de responsabilisar os governos~ e de dar ou negar 
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impostos, é que estão os elementos da sua prepon
derancia. 

Si á cainara inc11mbe a iniciativa dos orçamen
tos, é porque e !la· se inspira no povo que com o 
seu trabalho e-riquezas dá efi'ectividade a esta lei 
d~s leis, .sem a qual não têm vida os governos. 

,.., ' 
dos e nesta faculdade de iniciar o segredo da sua 
prcpondcrancia. · · 

• • 1 • • ini-
ciativa, surge inteira a iguaiO...tde entre as du::.s 
corport~~;ões-senado e camara-que constituem os 
dous ramos do poder legisl~tivo. O senado , 
porém,. tem o direito de emenda e este direito é 
absoluto. 

Si pudessemos chegar por deducções mais ou 
menos engenhosas dos textos constitucionaes, de 
que ao senado não assiste a faculdade de :mgmeu
tar impostos, não se poderá dizer que elle não tem 
o direito de diminuil-os .ou modilic&l-os, quer na 
or~1a a co rança, quer no mo o e sua app 1-

cacuo · 
. S_enhores, a prorogação do orQ_ament~ nestas con-

.. . .. ~ 

< 

ofrensiva de .nossas prerogativas, porque compre
hende perfC!tamente a camara que o senado não 
ronunciou a ultima alavra na c uestão. E' uma 

emenda que formulou, essa emenda é diseutida 
neste recinto e,cnso a sabedoria da camara a repu
te inacei.tavel, o seu voto se manifesta e o recurso 
da fusão ahi está para fazer prevalecer o que mais 
acertado fôr. 

Nem reputo que se possa encontrar embaraco 
no pretendido direito de negativa da fusão. · 

Agora não é occasião de discutir esta questão, 
mas parece-me que pela maneira por que está re
digido o art. 61 àa constituição, o senado não 
so nuo em irei o e re usar a ã , 
meios efficazes de cot~gil-o v. collabo1·ar em com
mum comn?sco no exame d~ uma lei, cuja utili-

Senhores~ ainda o art. :1711 da constituiçTio é 
ex:;lresso ; tratando dos me.ios para prover· ao pa
gamento du divida publica e aos diversos serviços 
do Estado declara (lê) : 

Niio trata por cousequencia este artigo pura
mente da camarn mas sim de ambos os ramos do 
poder legislativo, porque são elles que constituem 
a assembléa geral. · . 

Sendo assim, não me parecem razoaveis as ob
servações feitas pelos. nobres deputados da oppo- . 
sição contra a doutrina do. direito de ampliação 
J)elo senado, doutrina que já não é nova, porque 
foi iniciada em 1873, sendo então interpretado o 
texto cons-titucional. 

O senado pronunciou-se sobre um orçamento 
organizado pela camara dos deputados ; elle não 
m ro uzru no proj c o imp s os o os, em a e
rou o nosso systema tributaria.; apenas, eu o 
repetirei, deu vida por mais tempo a uma lei toda 
nossa, a impostos de que nós exclusivamente cogi
tamos. 

E' evidente qlie a nossa iniciativa está salva. 
Não vejo de que tenham de assustar-se os mem

bros adiantados do llberalismo. Nenhum dogma 
do nosso evangelho está em perigo. . -
, Não é o governo actual nascido do partido libe
ral que ha de contribuir para a quebra das nossas 
prerogativas, nem esta camara em cujos princi:eios 
eminentemente democraticos todos devem confiar, 

porque representa as grandes legiões do stlu 
partido e é o· echo das aspirações úacionaes a 
causa unica da solu~:ão de 5 de Janeiro, que ha de. 
com o seu voto silencioso embóra, mas bem ex
pressivo dar tristíssima prova de condescendencia · 
no .anf!.iguilamento de uma das suas mais nobres 

~ . 
. ~J?.t~ndo que a questão foi deslocada : não é de 
micra.tlva que se trata: a questão é :puramente de 
manc o em commum das armas onfiadas ao )O e 
leg!sl~tivo, e quer a camara quer o senado tenham 
o d1retto de prorogar o orçamento por mais um 
anuo. (J1fuito bem, rnuito bem.) .,. 

O Sr. Joaquim Nabuco:- Senhores, 
ha cinco mezes o nobre ministro da fazenda par
tiu desta camara para ir vencer o senado. 

S. Ex. foi acompanhado pelos desejos da grande 
maioria desta C<\Sa, de que a sua victoria fosse com
pleta, e :pela nossa parte, levou todos os n9ssos 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda):-
Nunca estive em perigo. · 

O Sn. P.U..\.NAGUA (ministro da guerra):- Tem-
se. dado lá perfeitamente. · 

rante todo o tempo da sessão, conservando-se em 
frente do exercito conservador inimigo, comman
dado por dons grandes generaes que tinham ainda 
as cicatrizes dos combates que haviam travado 
c.om a opposiç-ão liberal, levantou a b~n:d~ira que 
tmha levado desta camara~ a bandeira dos im
postos ; e de nada se preoccupou tanto como de 
ter as suas communicações sempre intactas com 
este recinto; no qual :ficára o grosso do seu exer
cito. 

De repente porém qunn o se pensava que o 
nobre ministro, apoiando-se na confiança desta 
camara e, certo do principio da fusão obrigatoria, 

. por parte do senado, désse a grande batnlhn cam
pal, e viesse buscar a sua maioria para levai-a á 
victoria dos impostos, o paiz viu o nobre ministro 
assignar um convenio :com um dos chefes contra
rios, e, seguindo o principio-dividi(para reinar, 
-alliar-se com um dos seus inimigos- para bater o 
outro, e estabelecer:-uma maioria governamental 
no proprio campo dos seus ad:ve.rsar~os naturaes. 

E' por i::so, senhores, _que não houve no senado 
sómente um v:encedor, houve dons; e quando hoje 
o nobre ministro vem receber as honras do 
triumpho, falta a seu ladô o nobre Barão de Co
tegipe. . -
- Nunca fui dos que se associaram á campanha 
que parecia destinada· a fazer desapparecer o nobre 
Sr. Barão de Cotegipe_ da nossa scena politica; e, 

o 
talento têm uma vitalidade que resiste a todas 8S 
provações quando não têm oífensa em sua honra, 
eu sabia que o nobre Barão de Cotegipe viria reto
mar na po!itica do paiz o papel qae· lhe compete_ 
Devo felicitai· o, porém,· por vêr que elle acaba de 
receber de uma camara liberal e da imprensa li
beral, ou antes-dos entrelinhados do governo-, 
as homenagens que hoje lhe são prestadas pela 
grande victoria que S. Ex. ganhou com o nobre. 
ministro da fazenda. 

:Mas nesse convenio assignado entre o nobre 
ministro da fazenda e o Sr. Barão de Cotegípt?;, 
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sem querer apurar nos dous pratos da balança o 
que t'ada um obteve do outro, de quem foi a victo· 
ria? Seria do nobre · ministro da· f::tzenda? Não. 
.Foi do nobre Barão de Cotegipe. 

O Sn. llfAncoW.\'O MounA:- Logo nfto desnppn-

O Sn. JoAQUnr N.ABuco:-0 orçamento que tinha 
sido pedid~ a· esta ~asa, q_ue tinll.~l sid~ h:1Plorado 

' '" ~'. 
esses impostos que seriam a ruiua do paiz ..• 

0 SR. AFFOXSO CELSO (ministro da fazenda) : -
Implorado, não. .• 

OSn. SOUZA c.urrALHO:-Apoiado. 
O Sll. JoAQum K-\nuco : - Implorado politica

mente. 
O nobre deputado dispens:.t·SC ãe dar o sen

a oiaclo-, porque não lw censura nenhuma nas 
ll1llllUS pa UVT~lS. 

O orçamento que a maioria voton; que foi levado 
ft pia liaptismnl pelo nobre relator ua com missão; 
CJ iu · ~i~e ~ · .e· 
cucüo, certamente tr<trh1m grande impopularidade 
vaút o nobre ministro da fazenda, porque eram 
• .. • .- -. ""I C'\ "" ,. -·" 

o fisco "penetrar até ao inlcrior do .lar domestico ue 
cada um, c que cahiriam como uma verdadeira 
calamidauc desconhecida sobre a nossa ropulação 
infelizmente nté hoje somente habituada aos im· 
postos indirertos ; es~e orramen to que foi dn ca · 
mara no senado nessas condiçües, e que o nobre 
ministro da fazenda poderia defender palmo a 
Jlalmo, snm aLandonar um só imposto, sem elimi
mr uma só verba de despeza, v-o!ton-nos transfor
mado com J!etamente · niio é o mem10 · o nobre 
relator nlio pódc mais reivindicar pnra si a pater-. 
nidade delle; é outro, inteiramente Llivcrso à o que 
o nobre ministro tinl1::t organiza.do nc~ta c~n1Wl'tl, 
c. ~ '-.l .l ~ a ' - ' • •l :::> r.. ' Ç L. ~ 

n~o tanto uns toncessues feili:S ao no!Jre ministro 
dr1 fazenda, como das conqt1istas do Sr. Bnr:ib de 
Cotegip.:. 

O Sn. B:rAnQUE DE MACEDO :-Nunca se fez qucs· 
.tão dos meios. 

O Su. JoAQüi:ll ?ü.nrco :-Pois bem, senhores, 
em ·u.ma fórma de goveruo como a nossa, quando 
é um chefe consern:dor que dá ao orçamento, 
que é :.~ lei geral do paiz, que é a lei nn qual se 
reunem ou se resumem todas as aspira~ues nacio- · 
n:~.es; quando é um chefe conserV<ldor, dizin eu, 
que dá no orçamento a sua organizaçüo definitiva, 
que Imprime a essa lei o seu cunho, que a refaz 
de novo, c toma-a em tudo diversa, e isto no se-
nado, em uma situação liberal, em tudo diversa 

< 

putadcs, não é evidente que se dá exactamcntc 
isso que nós t<mto censuramos, que se verificam 
os nossos receios de que o eixo da política tenha 
passado da camura popular para a vit:~Iicia, de 
que n nossa iniciativa seja exercida ]Jelo senado? 
Mas essa é a verdade ; o orçamento, em vez de ser 
o resultado do voto da camara temporario, em 
vez,de ser feito na camara, é o resultado dos con
venios, e é feito nas commissões do senado. Está 
isso de üccurdo com o governo representativo? 
· Devo, portanto, repetil-o, senhores: o nobre 

ministro da fazenda, que daqui partiu com os de· 

sejas de muitos, que o seu orçamento passasse 
triumphante e que S. Ex:. encontrasse no senado 
um campo de luta que lhe fosse favoravel, em que 
elle pudesse bater-se com a coragem, com o de
nõdo e com o brilhantismo que todos nós lhe ~~d
miramos,-o nobre ministro volta, mas não VPlta 
como consu rmmp 1a or, razen o a raz e si 
os reis inimigos que clle venceu; volta como o 
satrapa~ quero di::;er, com~ esses generaes q.ue, . ' 

O Sn. G.\LDINO D.\3 NEYES : _: Até devemos 
louvar. 

O Sn. AFFONso CELSO (ministl'o da fnzen:la):
N~o, senbor: nem censura, uern louvor; não tenho 
UDda com isso. 

0 Sn. GALDINO D"\S NEVES :-Pai::; eu louvo (lUso). 

0 Sn. AFFOXS•J CELSO (ministro da {aZ('nda):-!.Ias 
n~o losso ~·ccilar. 

O Sn. G.\.Lnrxo D.\.s NEVEs :-Eu cá sou sincero: 
gostei bem (llilaridadc). 

• .i. ... u ... ... v -
que se prende :i. viUa intima do partido conserva
dor e que, por conscquencia, não 110s tliz respeito. 

Tambem não tenho qrre accusar n o!m1 que 
resultou ·desse convenio do nobre ministro da 
fazenda com o noure nariTo de Cotcgi[1e, senão em 
alguns pontos, porque, Sr. presidente, o orça
mento que nos vew do senado, ú parte (cu depois 
direi porque c orçamento que nos vem do senado 
não é iutdramente melhor do que o que foi da 
camarn), ú parte essa tabella B,-em cruc os cre
dites supplcmentares, que o nobre deputado por 
Pernambuco quiz restringir ao stricto nccc::;sario 
da vida do governo, foram alargados, for:~m am
pliados e constituem um Ol'Çnmento no argu
mento ... 
. O Sn. BuAnQ\JE DE :MAcEDO :-Foi uma medida 
de confiança d~1da ·ao governo. 

O Sn. JoAQUI1t NAnuco :-•.. é certo; á parte 
essa m.:ldi11ca:;.~o dos impostos oce.itos pelo ~e
nndo, para :1 qual elle não tinha direito, e, a 
violação evidente da nossa iniciativa pelo voto de 
um segundo orçamento para 1.880-1881 ;_o or\)a
mento -do senado; que afast~ tantos Impostos 
pesados, tantos impostos onerosos, é melhor do 
que o orçamento que lhe remettemos desta ca
mara. 

~Ias eu auizera que essa daria pertencesse á 
cam::tra dos' depulados; eu quizera que o nobre 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:50 - PÃ¡gina 20 de 37

Sessão em 25 de Outubro de 1879. 409 

Bariío de Co~egipe não pudess~ fali ar, como fallou \ da nossa renda, e da p~ogr~s~ão verdad~irarnent..: 
no outro d1a no senado, a lmguagem de Robert assombrosa em que vara d1v1da do Estaao. n 
Peel, quando disse: • Accusam-me de incohe
rencia, mas todos aquelles que iam ser vexados 
pelos impostos, cuja rejeição obtive; ~o pobre que 
ia ser affligido pelo imposto oncrosissimo do sal ... 

O Sn. GALDINO LA.s NEvEs:-Este imposto é do 
Sr. ministro de estrangeiros. 

S. Ex., porém, apresentou ao senado um cal-' 
culo_ ~efeituoso. da nossa divida, porque disse que 
a dmda pullllca em 1879 era de. 580. ~H:OOO§, 

ciosa de todas :1s dividas e a mais o110rosa p~m1 
todos nós, subia ella em Abril deste anuo a 
786. H6:000,-~000! 

O Sn. AFFONso CELSO (ministro da fnzend!t) :
Si quer comternplat toda a dividtt, sóbe a muito 
mais. 

O Sn. JoAQüil\1 NAnuco :-Eu tomei os alga-
rismos de V. Ex. - . 

meu nome; as famifias necessitadas que procuram 
os sulmrbios da côrte por não poderem habitar 
nos bairros centraes da capital; aquellcs que iam 
ser perseguidos' com o imposto da renda, que ia 
fazer o fisco p~netrar uns suas familias, terão por 
mim um certo reconhecimento; e o total dos im-
postos que cu eliminei com, a minha incoherencia, O Sn. AFFONso CELso (ministro da fazenda) :-
os 6.000:000,5 que poupei aos contribuintes do nias eu re[eri-~11e ú divida fundada. 
Imperio, h~o de ser a minha unica defcs::t! Esta é 1 
a linguagem que eu qnizera que o nobre ministro O Sn. Jo"~QüDI_ NAnuco:-Y. Ex. quiz referir-sL-

:l • '!' • .- • - ~ •• -

a azenua etxasse a camara uos cpnta os era preciso abranger a dividà toda. 
fallar. 

O Sn. BuAnQu'E nE ?tiAcEno· :-Uns a commissão 
o sena o eu ao governo outros recursos. Nos C) Abaixo transcrevemos esse::; qmtdros do dis-

não tin!wmos empenho em crear impostos. curso do Sr. mirüstro da fazend:1, no senado : 
O Sr.. JoAQum N.muco :-Eu creio )Orém, se- • Si a este res• eilo ainda odcm hayer duvidas. 

nhores, que o nobre Barão de· Cotegipe não olJteve c Ui: s desappurecerão, desde que rcilectir-se um 
a reducçiío dos €i.OOO:OOO~ de impostos senão pus- momento nu relação, que guardam entre si,~ 
stlo:eiramenle. contar de 1810, o crescimento da renda do Estado, 

E' exacto que clles não estão contemplados no a~sim como o da sua divida, e uinda os rcspeciivos 
presente or(.'ameuto, mas é infelizm<mte certo por juros. 
outro lado que o exemplo que deu o. senado, o • Por considerar muito imporL:mto este ponto, 
ex~mplo de, <.i uJtima _hora e aJJrcssadumonLe, lo- pede licenca para chamar a atlenrão do :scnn,lc· 
gul!saros actos d!Ctalorw.e~ do governo l!a de d~ntro sobre os sefr.uintos algarismos. · 
em po_L~co ~-l~er ~ popul::~ao pagar mULto nlals do I • A receita o tt despeza do Estado apresent:Hn ; 
que c~.cs ::-OIS nu! conto:s · I . ,.. · . ma ·cha n s decennios u . lccorrcm d( 

Receitct. Despcza. 

~ ' ~ ... 
futuros orç:unentos, ft~zer a população pagar muito :l850-185:L... . 32. G9G 3:3 .2~'~ 
mais do que esses seis mil contos ele impostos que o :lSGO-:lStH.... . 5:3 .rí7i 55. i'Ji 
nobre Barão de Cotegipe tem orgulho de ter-lhe 1870-1871. '.... :10L3~3 :l03.Gn 
poupado no presente. :i8i0-:l880..... 101.000 H:i.OOO 

Julgnndo o orçamepto no todo, a àespeza :111c • Os alg-arismos rcrercntc.5 ao ultimo exercido. 
nos YCm do senado c menor do crue a que fo1 da ou deceunio incompleto, são os do rülatorio d··· 
camara, e ha um s~1ldo de :l.4:00:000,;,ooo. I nobre ex-ministro d:.1 fazenda. 

Porque este saldo? ~' nm sald_o que re5Lllte • Arg-umenta com elles, porque, n~o est<1ndo 
porvent;tl'a da. comparaçao _da re~e1ta com a _dcs- conclui do 0 orçamento, não se sabe ainda quae~ 
pezE- '? Nao; ~ u~1 saldo arrthp1Cl1co, de escr1ptu- serão a receita e a despeza votadas. 
raça o mercantil; e um saldo, Simplesmente porque . . .: d · d ,. d -
o nobre ministro consentiu que nf:o se consignasse \ • A recei!a sew, ~eJ.!l ~yr ~· au"menta a, maz: 
como verba de despeza 0 resgate do papel-moeda sem embarco, fic~ra 1n.f~no~ a despeza, o que ~ao 

, lançado pelo gabinete 5 de Janeiro. altera as conclusoes a tuar·~e d?sta c~nf~onta~ao. 
Ora, clesde que se tira da despeza uma somma de • Temos, p~rtanto, que a :,ecmta au_.,m~ntou. ,. 

2.4:00:000$. é facil crear um saldo na receita; mas I'! o L o decenmo de 18~0 a 18<>0, na raz11o de 7_3,30 '/& . 
esse sn uo e ctww, e so po e serv1r para a neces- r . · " , ~- ~ • _ 
sidade que tem o nobre ministro da fazenda de No 3.0 de 1860 a 1810, na razao ue 80,1.1 " 
fazer novos emprcstimos em condições favora- 1!Ias, no_,, de 18i0 ul880, desceu 
veis. na razao de. .. . . .. • .. • .. .. . .. . . . . . 0,34:8 > 

Senhores, ha umas palavras do nobre ministl'O • ~ d}fferen~a ~e~tre o priDf~iro e o ultimo de-
da fazenda que a camara não levará a mal qn13 eu cenmo e de 43<>,3<> /o para ma1:s · 
I'epita para mostrar a gravidade da nossa situDgão « A despeza, porém, subiu mais aceler;ldamente, 
financeira, e perguntar si, na medida das nossas porque a differença . -
eircumstancias, o nobre ministro com o presente No :1 o decennio de :l84,0 a 1.850 , foi de.. 4:5,61 % 
orçamento procurou' de alguma rótma allivial-a. No 2: o • ae :t85o a 186o: foi de.. 67,94 ,, 

S. Ex:. apresent0u um quadro da marcha pro- No 3.0 de 1860 a :l8i0, foi de.. 85,89 • 
gressiva da despeza publica, da marcha demorada No 4:. o de :l870 a iSSO~ foi de.. 39,86 • 

A.. 52.-TO~O V• 
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Eu quer0 d<Ir uma idéa muito mais completa do renda, de sorte que o deficip annual· é sempre 
que 0 nobre ministro... preenchido por novos emprestrmos. Quando che-

garmos ao limite do nosso credito, senhores, 
O Sn. Arrox5o CELSO (1ninistro da fazenda}.:- quando .não houver mais quem nos empreste, es

:.Ias então não diga que ·a minha informação foi taremos fallidos. 
defeiluosa. A h::tbilidade dos nossos minist;ós da fazenda 

O Sn. JoAQUI~r NABUco:- no re mm1stro nao 1 cons1s e, nã·, ·~ ·::- · , 
fallou em divida publica fundada, ainda que só I o f~lt?-ro, em torl!-ar facers ?OS seus succe~sores as 
se referisse a ella-fallou em divida publica. con?~ções finan.cerr~s do pa1z, mas em realizar em· 

'R. FONSO ELSO 1lUI!tS 1'0 a a.oe . . 
P'rdão fiz até 0 calculo de J·uros. Os saldos servem par~ Isso; o saldo que se drz 

~ ' ' . _ J haver, neste orçamento, e para esse fim, porque 
• O Sn JoAQr;nr NA.nuco.:-Eu n<tO estou accusaE;~O com esse saldo ainda que licticio os nossos fundos 

\·. Ex. ; estou me apowndo no calculo de V· ~x. 1 em Londres hão de subir · o nosso credito ha de 
A nossa divi~a em Abril era. d~ 786 mil contos. I ffrmar-se e será menos difucil qualquer novo em· 

Con: o emprest.JffiO do_ nobre lnlUIStro e H a deye t~r prestimo nessas condições do que ]Jnra preencher 
snb1do. a. nm~to m::t.lS. Temos por consequenwl o àeficit. Sendo assim é para entristecer-nos, e 
uma d;v1da c.e ma1s de 800 mrl. COJ!.tos, q~e 1:o: não para lisongear-nos, o orçamento do nobre 
~ma forma ou por outra nos rmpue s~~~·,ficio~ ministro da fazenda. E' um orçamento em que · 
iguaes a mP-tnde da nossa renda. Esta dt'\' 1da vm a receita ublica n.'uma é oca em ue metade do 
5empre augmen an_ o, _porque _em.os or a Imperio vive á custa da outra meta e, e e eva a 
de clespez~1 que nao sao compat1vers com a nossa de :100 a H7 .000:000$, nos qnaes entram os im

posto~ da exportação que oneram a ~oss~ pro,-

• O augmento elo primeiro para o ultimodecennio 
!'oi ele ~35,63 °/o, ou mais de :1.00 que a elevação 

' > 

« • .\..divida publica teve este progresso: 
Em :1.8~0, era de ; . . . . . . . . . . . . 77. 738:000;5000 
Em :1.850, era de............. :1.08.022:000,SOJO 
Em :1.860, era de............. :1.02.757:000;5000 
Em :1870, era de............. 35:1. 760:000;$000 
Em :1.879, era de............. 580.7n:000;$000 

• A divida, portanto, augmentou 
:X o :L o decennio de 18~0 a :1.850 .••.... 
Xo 2.• • ·_ · de :1.850 a :l.860desc~u. 
' o. o 

Xo 4::0 • 65,09 • 
•A ditferen~,;a entre os decennios primeiro e ulti-
é :J:i, o 

• Quanto aos juros e amortização, pagavamos: 
Em 18~0................. .. •. . 4:.000:000~000 
Em i850. . . . • .. .. . . . . . .. . . . . . . 8. 4:79:000,$000 
Em 1860. . . . . .. . . . . . . .. . .. • • . • 7 .296: 000;$0 00 
Em :1.870. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 23. 4:8(1.: 000;$000 
Em- :1.879 a 1880. • . . • . . . . • . . . . • • 37.727:000,5000 

« Os juros e amortização .cresceram, portanto: 
Xo l. 0 decennio ..• ~ ......... ·*·.. .. . :1:1.1,97 Ofo 
Xo2. 0 • •••• - ................... :13,95·· 
·);o 3. o » • • • • • • • • • •.• • •. • •. • • • • • 221:,87 » ,. 
?\o 4:. 0 • • • • • • • • • •• • • • • • • • ••• • 60,6.4: • 

• A differença entre os dccennios extremos é de 
8(J,3,:1.7 Ofo. . -

• Assim, pois, em 39 annos apenas, que repJ;"e
sentam momentos na vid::t. das nações, as nossus 

esp zas L· ,. . · "; 
no5sa divida de 6(1.7,029 Ofo, e pagamos de juros .e 
amortização mais 843,:1'1. 0 /o do: que paguvamos. 

'Entretanto, a receita, que de'Ve fazer face a tudo 
isto, caminha com passos mais lentos, pois avançou 
apenas 4:35 o;o, ficando muito <iqu,em dos compro-
missos do Estado : · 

' Ora, não snbe que hajn quem; amando o · seu 
paiz, não sinta-se tomado de. serias ap:p~ehensões 
diante destes :~lgarismos, mais eloquentes que todos 
os discursos, e não deseje .ver melhorado seme
lhante estado ele cousas, que é, sem duvida, muito 
para temer-se. • ~., . .c:.:c .. 

' (. " ' xando-se de parte a extraordinaria dos creditas, 
que constitue sempre um deficit progressivo. 

1 • o - rst ma dos nossos. or a-
mentos passados ·e ·do actual ; por isso sempre 
que tenllo fallado sobro as nossas finanças não 
tenho feito senão chamar a atten~ão da camara 
para esses. saldos orçamentarios, óu deficits, é a 
mesma cousa,-no fim é sempre deficit,. para o 
modo pelo qual se fórma a nossa divida fluctn::mte; 
para a necessidade que sentem logo os ministros 
da fazenda de fazer· desapparecer essa divida 
fluctuante, conver~endo-a em papel-moeda, cu 
de tornal-a menos ameaçadora para o thesouro 
con;;o 1 an o-a, e orma que n.sc1cncw nan
ceira, entre nós, consiste em saber augmentar a 
divida publica e ·em fazer emprestimos. 
- " ' .. menta votado para dous annos, cujo uespeza sobe 

muito além dos nossos ·recursos, em que a taxação 
não póde deixar de ser pesuda ú producção doEs· 
todo, não sei que haja realmente motivos para se 
levantarem essas saudações de vit:toria ao nobre 
ministro da fazenda, porque a muior gloria a que 
S. Ex. póde aspirar com orçamentos destes é fnzer 
operações de credito felizes, mas que, por mais 
felizes que sejam, não podem deixar. de aggra'\"ar 
as nossas finanças com juros excessivos, nem im· 
pedir que a nossa divida .auO'mente sem guardar 
nenlmma proporção razoavel, ou com o augmento 
da nossa renda, ou com o da riqU;eza publica .. 

Senhores, deixando de. lado o estudo geral do 
orçamento, porque nesta curta apreciação a camara 
vê que o, orçamento que vai ser disc11tido, ainda 
qe, . ,-
grande progresso.. comparado ao orçamento . que 
votnmos; por outra, si me parece nma.l>ase mais 
segura para emprestimos futuros, emprestimos fe· 
lizes, não é por fórma nenhuma um passo no ca
minho das economias, -e nós não poderemos fazer 
as grandes op~rações financeiras, a qu"e C? nobre 
ministro da fazenda- tem alludido, senão no dia em 
que fizermos descer a despeza ao limite da renda 
do Estado ; deixando de lado, digo, o estudo geral 
do orçamento, porque no seu todo e no seu com
plexo sou-lhe opposto, eu vou apenas estudar 
aquelle ponto, no qual o senado invadiu uma attri· 
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ponto; prefiro a argumentação franca do nobre de- fim?. Para que a nova camarn que se reunisse em 
putado por Minas que aceitou o precedente, dizendo • :1.880 iniciasse o orçamento do unno de 188!. 
unicamente que elle tem o voto de homens como ' 
Saraiva, Souza Franco e Zacarias, que nesta ques- O Sn. Bu..t::QUE DE 1\IAC.Eoo:- Certamente. 
tão estav.am do seu lado, á do nobre deputado por · O Sn. JoAQum NAnuco :-Logo, a iniciativa da 
Pernambuco, que hoje esgotou as subtilczas da sua · camara dos deputados com relnção ao semestre 
imagin~ção para achar dilfercnças que n~o existem, de Janeiro a Julho de 1881 ficava intacta. e o se-
differenças imperceptivcis, que escnpam á nossa nado não podia usurpa l-a. · · 
vista, entre o que se nos pede hoje e o que se fez em 1873. O Sn_. BuARQUE DE 1\'IACEDo:_-l\Ias nós tratavamos 

O SR. GALDINO DAS NEvEs:-E' que elle estudou 
O calculo differencial (Riso). 0 SR. GALDIJS"O DAS NEVES:- E' O simul esse et 

A UBI NAnuco :-Senhor a ca ra non, esse (13.iso). 
seguindo uma suggestão do nobre ex-ministro da O SR. JoAQuur NAnuco:-Não se prestava, se
fazenda, desejando pôr de accôrdo o anuo civil nbores, portanto, a iniciativa tomada condicional
com o anuo financeiro~ não só votou o orçamento m~nte pela camr..ru para um semestre á emenda 
e ,_ , · · _ , c • 

orçamento fosse prorogado até Dezembro de :1.880, · é applicavel ao facto de 1.879 _ .. 
para que de então em diante, isto é, desde Ja
neiro de i881, porlesse coincidir o anno financeiro O Sn. BU..I.RQUE DE MAcEoo:-Penso que não. 
e.om o anuo civil. Nós levantamo-nos~ impu- • . O SR. JoAQUm N,1..nuco: - ... mas em parte este 
gnando em nome da constituição essa violnção, ultimo é ainda peior, não só por t:.u· o senado,
que nos parecia attentatoria do direito e do dever .. depois de haver desprezado o plano financeiro para 
que tem o parlamento de votar orçamentos nn- cuja realização a camara tinh?- estendido ~té o fim 
nuaes. de 1880 o orçamento,-amphado a um :::eme~t.1·e 

O Sn.. BGAnQUE DE 1\fACEoo:- Isso é outra ques- · ma_is um v,oto que era c~n~~cional ; com~ por~JUe, 

violação do principio dos orçamentos . annuaes. A 
camara, porém, entendeu que valia bem, mesmo ú 
custa de um principio como este, pôr de accõrdo o 
anuo civil com o anuo financeiro. Ha pouco tempo 
o nobre ministro ela fazenda e a commissão de or
çamento iniciaram nesta camara,-c por ta.l fót·ma 
que cu me LeV'antei para perguntar si era uma dis
cussão seria., ou uma formal\dade,.....oa discussão do 
orçamento de :1.880-:1.881, dizendo que nós niToti
nbamos .nada com o que se tinha votado na l!fl.
mara, p0rque o projecto ainda não era lei do Es
tado, c que era l)reciso cliscutirmos o orça- · 
mento do anuo futuro, em obediencia ao preceito: 
onstitucional. : 

Mas o senado não levou isso em conta, e, em vez, 
de reconhecer que a. camara só tinlw estendido a . - .,., ~ . . ... 

zemhro para .fazer coincidir o anuo financeiro com· 
e civil ; em vez de dizer lealmente ao governo : a 
camara só vos deu esse semestre, mas com essa 
condição, para obter esse resul!ado; nós Ii.ão quc
remos,porém,que essa innovação se faça, e portanto 
só tereis orç:J.monto até Julho ; o senado por uma 
emenda votou para outro exercido, de 18!:!0-1881, 
o orçamento de l879-i880,e hoje o nobre deputado 
por Pernambuco vem dizer-nos : « a iniciativa da 
camara jú se tinha verificado, o sena:do a respei
tou! • 

O Sn. Bu.-\.RQUE DE 1\L-\cEDO dá um aparte. 

~ • . . . ;:; - n 

no re epu a o por ernam uco, re a or , c n -
missão, foi quem apresentou esse noYo orcamen-
to, que se achava em discussão. • 

Em :I.Si3, o senado l)rorogou por um nm :lllno o 
orca.mento que havia ido da camara dos dc
ptitndos. No dia 30 de Julho as emendas do se
nado vieram parn esta camara. Deu-se cntfío o 
mesmo que se deu l10jc: pediu-se primeit·o a dis
cussiio englobada. 

Esse systcma de fazer ])assar. um orçamento, á 
ultima hora, em uma emenda, e o mesmo que na 
sessão de :1.877 foziu clizer ao nobre ministro da 
fazenda, que então pertenCia á opposição desta casa, 
conforme se vti de uma excava.ção feita hontem por 
uma das folhas políticas dest3 capital : • Este pro
cedimento da ·camara dos Srs. deputados é a an

lai im ortante reroo·~tiYa do cor o 
legislativo. • Depois disso, senhot·cs, o honrado 
Sr. Martinho Campos, impugnando o precedente 
de admittir-se a uma discussão unira· um orça
mento trazido, pelo governo, do senado, sem as 
condiçoes legues, que nno tinha p:1ssado pelos· 
tramites da iniciativa constitucional, para ser vo
tado, sem parecer da commissão, sem discussiio 
ampla da receita e da cle§peza, o nobre deputallo 
por l\Iinas, o Sr. 1\Iar-tinho Campos, fez o seguinte 
requerimento (lendo): . 
· · « Requeiro que as emendas do senado sejam 
remettidas á commissão de constituição e poderes 
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afim de dai." paí·ccer sobro n legitimidade da 
~menda prorognndo o orçamento até ao exerci c i o 
Jc 1874-1875. c decidir si tal emenda é conforme 
::, constitui~uo ·do Imperio c <is prcrogntivas desta 
~amnra. • . -

O eminente Jarhunentur cu·a auscncia sobre-
tudo nesta occasião.: .. 

O Sn. G.ttnrxo DAS NEVES :-E' muito sensível. 

... QL • .:. • t..: • -.... "'' " 
perda para o pequeno grupo quo se esforça, por 
sustentar lloje os mesmos principias que ellc tão 
brilhantemente defendeu então (apoiados), por 
su;:.trntnr que a prerotiatiYn dcst:t cam::tra consiste 
em mandar no senado um orçamento com}Jieto, 
iniciado por ella em tod;~s as su:;s lJartes, c nã(l 
.!llc pennittc receber elo senado o r0sultado de um 
eonvenio, para votar n'uma assentada ; o eminente 
p:dam~ntar, na sessão de 6,de .Agosto, viu o seu 
~ -..;· .11' '1 ., " i."' :l"' 1 :) r> (I' ' 

a camar::: que é minha intenção applica.r :.i. actual 
maioria desta casa us expressões, p.or de mais 
apazxom1das, e estou certo, demasiado injust~s, que 
erarn dirigidas ú maioria conservadora. Quero 
apenas mostt·ar o modo pelo qual o partido liberal~ 
dssassombrado da acção do poder, não encon· 
ran o o o s acu1o c um mnus erto que c e tem 

mêdo de pôr por terra, pensando que pó de com clle 
cahir a situação, e representado pela sua imprensa, 

· ·(.) . • ... · . r· :"" .. - õ • • 

UU CU!l;Ura tcmporaria, que hoje SC lhe pede que 
sanccwnc com o seu voto e consagre com a sua 
abdicarão ' 

'f<lnlhüm niío é meu interesse mostrar que a 
politica n~o é senão esta mudança de scenas, a 
repetição no poder de tudo o que se combateu na 
opposição . 

Vou lêr o que dizia o nobre deputado por :Minas, 
o Sr. Cesario Alyim, redactor n~quelle tem1~0 da 

qu0 ell••s se Inndcm; mns o no!Jl'c duputndo por I quando, algucm drzcndo quo nj,o havw um so depu-: 
.M:nns teYe uma consoh10ão, a rJual foi Yêr que tado que n5:o estives:;c convencido de <iUC a emenda 
n:··w grande pn·te do partido conser1ratlot, e desses do senado era uma usurpação dos direitos da 
n:e:mos, qGe hoje, ~e diz, indin<llll :'C a t1110iar o I emuara, responllia lhe um membro do gabinete 7 
c.·.m·cnio do nobre ministro ua fazenda, represe!l- de 2\Iarço: • Veremos na votação. n O nobre depu
iarlo::: p•·k• Sr. Vaulino de Souza, <leu ao .;cu tt:do por ~finas intitul~va o seu artigo • Veremos. 
tertnerim.:·nt.-, n m~is illimitnda approYação. na vot:1ção ~ c escrevia (lê): 

\"ou h• r o rtue dizia o Sr. PaulitlO de Souza (lé) : • Sirvam-nos hoje de epigraphe as memoraveis 
" Smh••J'ü:', n5o inll<-1g'O :1gora si esta cnmara palavras do honrado Sr. ministro da jus.tiçn, pro

tkrcrin d:tr qu.1nto deu ~lO gorcrno; podin porém nuncwd::ts honte1~1 com toda a solemmdad.e em 
d:~!' quanto lllc deu: votos de cOtlfJ:mça, autot·iut- aparte Lla!lo ao emJUent:~ parlamentar o Sr. :1\Iar
~úe;; sem co11ta, dinheiro <is mãos cl;cins, arbilrio llnho Campo?, quan!lo orava sobre u.s emendas ao-
3oL•t·e nrbilt"io em t.uuo e r•ara tudo. o c1uc e lia orçamc1~to Ymdos do sennd?. 

.... . - . - " 
,,l t.:f.,~ t. ' ·~~ o 
prkd:~tk sLw, :1 :tltribui(;~O 11Ue llw foi conJ'eridn contrafdto c glac.ial da maioria ante a extranh:t 
\llil'~' SCftttl'an•::~llus libt.•rd:Hlcs publie:1s. patrimonio innoYarão dü vir da c::1mam vitalicia a iniciativa 
·t···n ., L) e 1 [i, 1 ,, 1s 3 • • ~ de prorog•1ç~to da lei or0amenturia ·)ara o cxercici(} 

-tt;uillo tjnc está em nos~:~s mfios como um dqJo- e lSi<-:lt>í~, qu:lllc o foi mterromp1 o pe.o mi
•it" .~:,g-ra•lo, segrmil•J a phruse iuci~iva do meu n.istro com a obserYnç5o tfUC deixamos con
bPlll'l!do :11nigo, doputatlo pelo P:,ran:·, •. Era o sr. stgnada. 
C•:ttTda. •Niio podemo~, s(•Jlt tr·:~llir o nosso m:m- • Qnc a maioria acompnnhaY:t mentalmente a 
J:,t•) entregar ao governo o que :1 nneão conliou á opposirão nos amargos reparos !'!!i tos ú rcsoltll)ão 
00~~u honra o ú nossa lealdade. Esta";tUgustn ca- nttenlalori:.l das prcrogativas parlamentares da ea
m:Jra não póde sem incorrt.!r nu ex.ect·arão puLli- mura tempor:tria i1co11 p::tcntc pelo discurso llo 
.::~, <ljocllwr-se hoje aos pGs tio nobre presidente ex-mini:::tro de estrang-eiros do uctu;.ll gabinete, c 
Jo con:;eHto para sul.Jmissa receber em cheio amigo qtte aindn não mereceu, como um elos re
no coração o ultimo golpe em swt prerogatira. presenlan.tes de 1\línas, o qualificativo de -inde
(A.poiados, muito úem, 'ilWíto bem.) • pendente-o qual, vivamente apoiado por quasi toda 

So diu· ti lle Agosto, com e!Teito, o requerimento a camara, fez sentir a incompetcncia do sena.do
:1o nobre Sr. Martinho C:.1mpos, apoilldo pela pe- para iniciar tão importante meilida legislativa. » 

que1w, mas dcciilida opposiçiio liber~1l fJUC haYia \ o srr. BuARQUE DE 1IAcEDO : - Súmente n:Io telll 
neste recinto, e SLtstentado pela minoria dissidente, applicnção ao nosso caso. 
foi sujeito a uma votnção nominal, que deu em 
resultado ser 0 mesmo re neritnento repellido. . O sn: SALDA~II.\ 1Lmnmo:- Oh! oh! 

S•io quero lêr os nomes dos 36 deputados que · J " • • ' ' • ' ~ 
30 levantaram em frente de um !:!·overno conser- proro;-artdo o orçamento poi' um anno, continuou 
vador, {)ara m:mter as prero::rntiva~ ele_ sta cnmara :. a sr:~· discutida na camara. c era ti:io sincera. tão 

~· I cYCrdndeira. como G neste ní.omcnto a llOS~a. a· dàr traiarei de ler á c.anw.J'<l :tlguns artigos publicados -
])el;l Be{ornw.. dos parl:ui1ent::~rcs que viam a camara sà esbu-

llwda de um direito sett em pt·oveito do senado_. 
· O Sn. GALDIXO lHS NEvE;;:- E' hom recr.rdar. I que o illustrc chcft! d.a opposição consen'adora 

O Sn. Jo.\<~tml NAnuco :-Ao lCI' estas pagin:1s do u Sr. Paulinu uc Sonz:1, propôz ao governo um 
or;ão libei'i1l daquelle tempo, csrript:.1s por disti11- I accurdo; dlc comtn·om~ttia-se a fazer llassar, sem 
0tos colleg:1;; nossos, n5o 11ensem os nobres depu- ' que os seus amig-us dissc;;sem uma palnvra, nem 

1 l~d'i" que eu q neira, ou p:\1-oscDl contra dicção com- tão vouc0 a op[Josi~ão liberal, em uma sú sessão, 
3Jgo mesmo3, ouobler fJUC SS. EEx.s. desta vez dêm um projecto da camara em tudo igual á emenda 
1 seu voto n•; mem10 s;;ntido; nuo pense tão pouco do senado, pa.ra salvar o principio da. iniciativa ; 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:50 - PÃ¡gina 24 de 37

Sessão em 25 de Outubro ele 1879. 4i3 

a oppos1cao offerccla ao nobre Visconde do Rio 
Branco o" orçamento que lhe dera inconstitucio· 
nalmente a camara vitalicia. 

O Sr. Paulino de Souza dizia (lê) : 
• Concedo assim o que talvez não devesse con-

r ch ..,. P.S a i· S. Ex. : cons4nta 
que a camara salve ao menos a sua dignidade 
{apoiados), e possa apparecer, sem alJaixar a Cilbeça 
per:mte a nação que representa. (Apoiados ; muito 

O Su. GA.tDINo nAs NzvEs :-Vamos propôr 
tambem isto, jú crue cstnmos no convenio. 

O Sn. BuA.BQCE DE MAcEno:- Actualmente não 
precisamos 1lisso. A dignidade estit salva. 

O Sn. GAtDINO DAS NEVES :-Está bom: tout 
est perdu lw1·s l'honnaztr, não? · 

O Sn. BuABQUE DE lVL\CEDO :-V._ Ex., com .call!ln, , . . 
verdadeira. 

O S:a. GALnrxo nAs NE\ES :-Estou perfeita-

O Sn. JOAQUIM NAuuco : -Na sessão de 11 de I 
Ago~Lo .P.assou :~,..~me~~~ .do ~enado .n~s.ta ~::u:1ara, 

p;ssou, pOl'C!llC ó governo fez della questão. 6 go
vcxno núo hesitou em ·exigir de seus amigos o sa
crifieio de uma convicç5o, que cert:Hnente estt.va 
no espírito de quasi todos. 

O Sn. GALDINO DAS NEYES :- )I:Is é que neste 
paiz o governo 11uer mostrar sempre que é go· 
verno, e que n cauwra não vale nadtl. 

o SR. JO.I.QUHI N.I.UUCO:- o noht·c ueputado pelo 
:- ., • 'I Íl11 .., rra. ( Uú Jl'CSlOU llC:'SC 

jol'llal t:io a:;$ig-nnladü~ serviÇo:;, dtn·antc Inrgos 
~unos, ú causa liberal (apoictdos) • •• 

O Sr.. FELICJO nos SANTO> :-Bastn ser ministro. 
O Sn. JoAQUJ~I N.1.nuco:- ... dizia, comment:múo 

nquclla vol:u:;ão em ludo i gnnl :i cru e se exige 
Jes ta ctww w . .. 

Senhores, já o disse: não quero que mesmo 
de lons-e, parcon que estou applicando C'ssns pa· 
]avr~ts a maioria desta cns::1. Cada um dos nobres 
deputados salJe o respeito e a consideração que 
ella me merece. 

O Sn. BUAnQUE DE l\L\cEno :-Todos estão certos 
de que a hypothel'e é inteiramente diversu. 

o SR. JOAQUIM NABUCO (lê) : - • Os rastos pilrla
mentares, dizia o Sr. Joaquim Serra, regi~ trarão a 
vot•l ão de Iwntem na camara tem 10rar1a como 
uma dessas submissões vergonhos;1s que assi· 
gualam certas épocas. 

" Parece incrível que indivíduos, que se dizem 
representantes immedi:.ttos do povo e que jurar:.tm 
defender a constituição c as leis, velassem a esta· 
tua do pudor, n~o duvidando sncrilicar no governo 
os seus direitos, os sons devcre5, a dignidade 
-pessoal c as prerogativas da camara em qne havi:nn 
tomado assento como eleitos. __ 

• Cubram-se de luto a constituiç5o e a moral, 
porque neste paiz o governo é tudo. Humi-lha 
caracteres ; dissolve partidos; reduz a nada insti· 

tuiçües. Tem as graças, as pensões, os f~v9res. de 
toda a especie ; empregos, contratos, pnvilegJOs_, 
emfim tudo o que serve para amansar diver
gencias e adormecer consciencias. 

• Trat:mdo-se da prerogativa da camara tempo
raria, ~uspeitavamos q~e o. govern~ não seria bem 

• v 

paiz o patriotismo houvesse desapparecido em tão 
larga escala, ao J)Otito de ser mcrcadejada na 
cabala ministerial a rü ria reron-ativa da ea-
mara dos deputados. • 

No dia seguinte, para dar mais um golpe na ca
mara que havia abandonado a sua prerogativa, o 
nobre deputado pelo .Rio de Janeiro, o Sr. Fwle
rico Rego, escreria aind<.l na R11[orma, tamberu sob 
a sm< assign<~tur:.~, um artigo do qual destaco estas 
palavras (lê): 

« A principio o assombro e depois a indignnção 
invr.dirm1 naturrilmente o paiz ao saber que a 

• • o 

'" '" ~ t. o< 
· no g-overno, que a condemnou u apresentar-se hu
milhada di:J.ntc dos eleitores. como scntincl!a ador· 
mecida no ')Osto em frente iio inimirro. 

• Nilo era possível que uma camara honrada. 
pelo mandato popular deixasse-se despojar inde
fesa, ou o que .é maJs, _fosse entregar-se suppli· 

"' •• J(. • 

« Nüo são legítimos os representantes que 
mercam os favores do governo com o sacrificio de 
seus proprio5 privilegias, cedidos sei:n esforÇo e 
sem combate. 

• Ainda uma vez mais justificam esses homens 
que elles slío os dtlsignados do executivo, e agra
decem ao seu creador pelo modo que podem. 

• Uma assembléa livremente eleita repelliria se
melhante usurpaei'io, obstando que a emenda do .. . . . . -

. ' .. . 
dos impostos. · · 

• . .:\. cama r a dos comm uns na InglaletTi.t é tão ciosa 
deste import:.tnte privilegio, que sét concede a dos 
or s o po er c reJeu·ao, nao permt m o, como 

diz Blackstone no seti. Commentario das leis in
gle::as, que os lords façam a mais ligeira mudanoa 
ou emenda no modo de taxar o povo pelo money
bill. 

• Mas a nossa legislutur~.temporaria tem justi
ficacão na sua origem, e sómente o governo não 
ten1 nenhuma possivel. • 

Todos esses extractos que acabo de fazer do or
gão liberal daquelle tempo mostram que, em situa
cão inteiramente identicn, o partido liberal, não 
se julgando obrigado, como· hoje, n sustentar um 
ministerio, de cuja queda póde resultar a da 
situação, do que muitos estão convencidos, ainda 
que eu não o estejil, não hesitava em considerar 
um attcntado a usurpação, por parte do senado, da 
ini iativa constilucional da cnmara dos de utados. 
Hoje, porém, o 1~artido acha-se collocado entri3 o 
governo e os princípios. .. 

Senhores, hontcm, neste recinto, não ataquei o 
senado, nem quiz redtlzil-o á posição humilhante, 
á qual poderia parecer querer eu coudemual-o, si 
se tomassem no pé da lettt·a as palavrns dn res
posta que se ~igno~l dar-me. o nobre minis_tru_ dn 
g-ucrrn. Eu d1s~e, s1m, c reptto-o com couvLcçuo: 
A constituit:5o nos deu dons privilegias ; no seu 
art. 3ô, ao iratar da cilmara des deputados. depois 
de ter dito no art. 35 que clla ·seria electiva e 
temporarin, a constituição acrescenta t Zé) : 
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u E' privativa dll camara dos deputados, a 
inicia ti v. a : 

" I. Sobre impostos. 
• II. Sobre recrutamentos. 
u III. Sobre a escolha da novu dynmastia, etc.» 

' hinar na sua concepção um parlamento que pu-
desse chamar-se verdadeiramente representante 
ao ovo o legislador constituinte entendeu ue 
bastava ar~ lhe a iniciativa dos impostos e a ml· 
ciativa do recrutamento, para pôr do seu lado essa 
força politica, essa supremacia que deve Tesidíf 
na camara dos deputados e não no senado. 

Não se diga q_ue o 1egis1adqr constituiu!~ 9~iz 
dar um desmentrdo a esse proJecto de constJtUJçao, 
que foi formulndo na primeira assemlJléa soberana 
do Brazíl; mas que, pelo contrario acllou tão. clara 
e tão terminante a disposição' do art. 36 quanto á 
iniciativa, que julgou-se dispensado de acr-esceu: 
tar-1 e o que os egts a ores a pnme1ra constttm
ção entenderam mais .prudente lançar no pacto 
fundamental. 

Eis o que dizia o _projecto de constituição (lê : 

~ Art. 80. E' privativ-a da sala dos deputados a 
i i.tLivu: 
" Dos projectos de lei ~obre impostos ·; os quMs 

não ·podem ser emendados pêlo senado, mas tão 
sónuint1.1 approvados ou rejeitados. • 

O Srr. CA.NDIDO DE OLIVEIRA:-Este argumento é 
contra V. Ex. 
' O Sn. SouzA CARVALHO :--E'. 

(Ila .otttJ·os apa1'tes.) 
O Sn. JoA m:~r NA!lt'co:-A constituicão in"'lcza 

nfro tem em nenhum dos seus artigos c1ne a ca
mara dos lords não poderá emendar os biUs de 
meio:::, os bills de imposto~, ~l!_e u:es silo ma21dndos 

' ·"' o " (. nenhuma dessas di~posições da nossa que se que-
rem interpretar, e que •todos os dias são interpre
tadas, nuo com o esriirito geral da constituição, 
que é lib-eral, mas de ·accurdo com um. ou outro 
termo de que se possa lançar mão llara contrariar 
esse grande espirito. A constituírüo ingleza nuo 
tem disposição nenhuma que impeça a camara dos 
lo1·ds de emendar os bills de meios mandados pela 
cama r a .. dos communs; mas quando pela pnimeira 
vez a cam:n:a des lords quiz emendar um .desses 
bills, .a .cama.ra dos communs, representante da 
soberania, levantou-.sc toda ;para protestar. lia 
muitns annos, . senhores, desde o tempo em que 
John liampden recusou-se a pagar .qualquer ta:xa 
,que não fosse votada pelos communs, a maxima 
cardenl, o principio fundamen.tal, sobre que es~ 

" esse poder ,dictatorial que élla tem sobre .a fortn.na 

Os impostos são um presente de uma liberalidade 
voluntarla dos éommuns sómente. Em ma.teria de 
legislação os tt·es poderes do reino são igualmente 
interessados, mas o concurso dos pares e da Corôa 
para o estabelecimento de um imposto, só é.neces
sario para lhe dar fórma de lei. • _ 

o1s em, quan o ·eu, recon ecen o, como re
con11eci~ os direitos iguaes da camara ·dos sena
<!ores _e da caro-ara do~ ae_put~dos, sóment~ t'J.U~ro . :. " .) . 
fazer politica, os poderes essencialmente politicos, 
de votar os impostos, de votar a -forçu publica, 
por acaso reduzo o senado a essa posiçiio humJ
lhante? 

·da via um grande poder, e o sena-do ·está arm:.l'do 
até aos limites da consliLuiç~lo, do direito de rejei
tar as leis mandadas pela camara dos deputados, 
'O que mnis quer eiie? Quer ter a inkiativa em 
materia de impostos e de recrutamento? Pretende, 
por exemplo, o senado .dar um t()l'Çamento mais 
vantajoso, ou :um exercito maior, a um governo 
que se inspire c apoie na camara dos deputados, 
gue possa obter da camara es~es meios? E notai, 
senhot·es ( u >m n s c; r <: • • - •• 

Yel um gabinete que se ap-oie na camara. (~ipoia-
dos e apartes.) . 

Senhores, ha uma questão constitucional tão 
• < • · :. a, que se a c 1:1 nas -en ran 1as 
deste orçamento, ou por outra que resuHa dos 
discm·sos com que este convenio foi atacado c de
fendido no senado. 

·O no.bre ministl1o da -f-azenda ha de arrepen
der-se do que dis~e, e, si não arrepender-se, pelo 
menos ha de explicar-se de modo satisfactorio. 

Quando fallava o honrado .Sr . .Silveü·a da :l\Iottn, 
o qualprótendia mostrar que, se., -de•um lado, o a c" 
-eôrdo estava garan.tido, ;porc]'Ue o nobr.e Bm~ão de 
Cotegtipe eslilV.:l certo ,(}e :commandar -um pequeno 
contingente eonservador, que junto· ao do nobre 
ministro ganharia seguramente a batalha, isto é, 
si estava garantido o accôrdo pelo lado conservador, 
porque o nobre Darão ·de Co tegiJ?e esta v a certo do 
senado, pelo lado do nobre mmistro S. Ex. não 
podia .hypo~h.ecar o voto ,da cama~a dos. d~putado~, 

- -como garantia do accôrdo. 
O Sn. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE contesta. e o sangue de cada cidadão inglez_, dos quaes só

mente ella pó de dispor. .. · 
E com effeito, senhores, eis o que -dizia o pri- · O Sn. GA.LDINo ·DAS .NEV!ES .-Dei:te 0 ministro 

meiro William Pitt, que pela sua eloquencia e pelo falia r que sabe melhor como a ·co usa se passou. do 
seu genio :representa o que a camara dos -communs que o senhor (Risadas). Quer .ser mais realista 
alé llo.ie tem possuido de mais popular, de m~.is do qu,e o rei? 
formidavel, de mais sobranceiro, o homem que não O Sn. JoAQum NAnuco :-Espere o nobre depu
queria ir :i Curte sem que pudesse .levar oam·sigo a tado; eu estou convenciao êle que a lealdade é 
constituição (lê): ,nece:5saria nas discussões, .porque a vicêoria per-

• O estaheleéimento ·d\ls impostos Blio faz 1mrtc lence sempre á l-ealdade (.4poiados). Para ter o 
do poder governante nem do poder legislnH-vo. • pra:zer -de fazer uma objecção ao no1Jre ministro 
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eu não citaria palavr::ls q. u:e S. Ex:. • não tivesse J O :SR~ SouzA CARVALHO:-Não havia de entender •. 
dito,. nem as interpretaria. n'um sentido, si podes-· 0 . . :r· • • r.-· . • . 
sem favoravelmente ser interpretadas: em· outro.. . Sn. JoAQUilr N.muco .-:-Nao .havia de entender, 

diz o nobre deputado! Mas deixe-me formular a 
· . O Sn. Arroxso CÊLso (m.inistm da fazenda) :- hypothese pelo menos ; nós ainda não chegamos 
Tenha a bondade de lêr. · ao ponto. de não s~r possivr,l formular~se. uma. hy-

' ~ um lado, pelo outro não o estava, porquanto o nobre 
ministro não podia responder· pela camara dos 
deputados" Eu leio o trecho (lê):· 

« O Sr. Silveira da ~fotta :-O voto do· senado 
collocou a commissão na mesa das conferencias, 
em frente de V. Ex. como ministro informante; 
não póde ser outra cóusa. V. Ex; é que quer o·· 
papel de plenipotenciario da camara dos Srs. de
putados, e nisto põe-se em um risco muito grande. 

negociador. 
« O 81·. Silveira dct Motta :- Então o contrato 

não era bilateral.. . · 
• O 81;. Affonso Celso (ministro da fazenda)~

Era, sim, senhor. 
«O Sr. Silveim da 1lfotta :-... pprque obri

gava o senado e não obrigava a camara. 
« O 81·. Teixeimdunio1· :-0 contrato não era 

bi-lateral, porque o trabalho· da commissão obri
gava o sen-ado, e o .voto.de V. Ex.. não obrigava a 
camara. 

• O Sr. Affimso Celso (ministro da· fazenda):-

n. OAQUBI r .ABuco :- 1 a camara os epu
tados recusasse o accôrdo, disse o nobre ministro 
então, em ultiino caso, haveria a dissoludio. H~ 
apenas. um meio de explicar favoraveln1ente a 
S. Ex. esta phrase. 

S: Ex., no primeiro momento, como .ministro 
parlamentur que é,. disse que si o accôrdo não 
passasse demittir-se-hia, e acrescenteu: em ui-· 
timo caso. ha a ilisso!ucão. O nobre ministro sal
varia a súa rcspoilsªbilldadé, demittindo-se; mas o · 

,.. . • .· ~ • . T-· 

. ' .. . -
est<í claro, senhores, que este accôrdo não era só 
g:uantido pelo nobre Barão de Cotegipe, de um · 
lado· e. elo noJ1re ministro da fazend~ do t · . 
que· era garan,tido·.por um poder. muito.mais alto, 
que é o depositaria da prerogativa da dissolucão, 
Qela. ~o rua. (Ap~iados). • . • 

. . ' . ' s 
deputados neg<)sse o accôrdo, o governo, .iá que o 
noJ)re ministro' da frizenda se pôria de lado,: como 
hlinistro parlamentar, o govarno para manter 
este accôrdo poderia fazer intervir a solução 
annunciada, isto é, a dissolução ? Nós tocamos 
em uma. questão constitucionaL da maior illi})Or
tancia. O ministerio governou um anuo sem 
camaras .. Eu. pergunto: si o ministerio se 
achilsse . em condições d~ não P.oder d!ssolver a 

eu u'J.e demittiria. ' que cons 1tue ass1mo pr1me1ro 1re1 o a oroa . 
• O Sr: Silveira da llfotta:-Mas iss·o serià mais· O SR. CA.NDIDO DE OLIVEIRA :-Tem um limite. 

uma cala'midade, e nós não quereríamos conduzir; O Sa •. Je.~QUL'\1 NADuco :-Tem o mesmo lilnite 
V. Ei. ao perigo dessa calamidade. que tem,;, por exemplo,. o da escolha senatorial, 

• o ·sr. Affonso Celso (ministro d:.i'f:izen.da) ;- que é precisa que o escolhido seja homem de reco-
s. h · nheciua probidade. Esses lúnites são meras palá-Im; sen o r;, ea se1_ · 6 · 1 · 1 d · d :18c,r. · d 

« , O Bi·. Si:lveim" da 1Jíotta ;~V~ .Ex .. está. r eco.. vras, que . s :um egls a o r e .-<J: mtro uziria na Iei, acreditando na sua effi.cicnci.a. · nhecendo commigo a procedenchL do meu .. argu.- · 
I . Mas• eu. quero. seguir um:t discussão calma e des-

men: o .. · · d t A c· . t 
«O ·sr. AlFonso Celso (rilinistrod~· .. fazend.<á)>:"- apau::ona a peron e,a,camara. . oroa. em, como 

u' sua primeira attribuição, como .a mais importante 
Perdôe-me~ absolutamente não·.· das suas prerogativas,.,o direito de.dissolver a 

« O ·sr. Si'l?:eim da JJfotta :-..• pois que· era· cama:ra . dos deputados. !lfas eu. p~rgu.nto: póde a 
possiv:el dar-se. esta hypothese. Corôa diSsolver a camara, indépendentem:.ente.·das 

• O Sr.. )Jfendes de .• Almeida :-E .. o. trabalho do. condições que. são necessarias · pt~ra funccionar. o 
senado::flcaria •. p~rdido~ . re"'imen r~presentativo? O· honrado Visconde de. 

« O Sr. Affonso · Cels(}. mmzstro a {azen a :-· , v , ,. 

Não ficaria, porque em ultimo. -caso podia.dissol,..- que eu. fui: encontrar nos annaes, palavras que, si. 
ver-se a camara. hoje não sãO . de actualidade, podem um dia sel-o, 

I - d · e muito, porque. eu estou certo que em tod::t a parte. 
• O· Sr. Silveira da' M&tta:..,;_Disso uçao, a c~~. do mundo, onde existir' a monarchiá,. um.dos pçmtos: 

mara por causa de um accôrdo da commissão !· • sobre os quru:s . surgfrãó. as grandes divcrgencias,. 
Senhores. estas. palavras no nobre ministro· pre- é exacta.mente o direito de dissoluç~o, o privilegio. 

cisam de explicaç~o: da dissoru~.ão que pertence á p:~;eroga.tiva, do sobe., 
· · Si a camara. dos deputadós no uso da sua attrí- rano ; estou certo de que, em to.das as, monarcb.ias, 
buição. constitucional;~ do seu direitô de ·vota·r ~ este direito de dissolúção, que. illimitado~ . como 
receita e a despeza .conforme as for~-as ·taxav~is: é entre nós ainda,. é um resto do poder al:Jsol1:1to de' 
dos contribuintes, eu tendesse que o accôrdo fetto outr'ora, e serve para escravisar o povo tão. só
não era contrario aos interesses do paiz. .. mente, ha de ser substituído por um regimen que 
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não consinta que o imperante possa, a todo o mo· 
mcnto e sem responsabilidade, dissolver a 'camara, 
sempre que ella se oppuzer á sua politica. 

O Sn. C,\XDIDO DE OLIVEIRA.:- O direito de dis· 
solução não vnle nada, desde que tivermos elei· - . -

O SR. JoAQUillt NAnuco :-Em hypothese seme
lhante a esta, o nobre ministro da fazendá diz que, 
em ultimo caso,o accôrdo estaria gm·a.atido pela dis
solução. S. Ex. avan~ou a revelação de um plano 
que, si foi aconselhado no Imperador pelos seus 
ministros, não o foi de accôrdo com os venbdeiros 

~ prmc1p10s o systema represen a IVO, porque c 
O Sn. JoAQCm NABUco:-~o futuro, e não em um ~ este um dos c~sos em que n5o deve intervir a 

futuro muito remoto, o direito de dissol uçlio ha de i dissolução. 
ser pel.o menos regulado pelas leis, senão f&r pelo ' , . . . . A • 

mento que dure o tempo da constltmçao, 1sto e, 7 i 0 Sn. GALDI?iO DAS NEVEs : _ E'-o crê ou 
anuas. . . . i mo,rre; a 1~olitica sarra~ena. Pois dissolv~ quando 

O 8a. JE!\ON:t:\to SOD;;tg: E H a C3m~r:l cstnrer ! qmzer, s:Jhircmoc: daqm com a c;;tbeca muts alta. 
em . opposiç5o ú opinião do paiz, qual é o cor- I (lia outros apartes.) · 
rectlvo ? 1 · . _ 

e ~ .,. · "r ,.. l , · 9 •1 O Sn. PRESIDENTE: - Attencao! t:;r.. JOAQUBl ...,ABUGO: 12ua 1J O corrcc\!VO . • . 
Senhores, em um grande paiz, os Estados-Unidos, j O Sr.. JoAQUUI K\BUCO:- Quando em 18Gí, 
m.nitas vezes a cnmara está em opposic::ão á opi· , Disracli, que tinl}a siuo du.'ls vcz~s h~ILido na 
niiío do paiz ; qual é o correcti\'o ? I quesl5o da igreja 1rlandeza, annuncwu .a canwra 

E' o curto período da legislatura, silo Iegisluturas I dos commuus que tinha obtido o assenltmento da 
de dons anuos. . . 1 rainha para dissolver a camara ao menor obstaculo 

o Sn. Loun.E~ço DE ALDUQUERQUE:-Vivia 0 IJ:J.iz 1 que ella Ih_? cre~sse, U!ll velho lib~ral, o Sr. '._Vh i t-

I 
breatl. nao llOdú dmxar de dizer-lhe: :Nunca 

semrn·e a fazer eleições! · · d ' · t - pensei que os mímstros a coroa viessem a es a 
O SR. JoAQVDr N,\uuco:-Exprimo sümente a 
· i ·-:-- Eo o 1 1 r5twdido de c ue o recurso 

· cusa collocar- se <llriis do throno ! • 
Ha muitas hypotl1cscs de dissoluções p::1ra estn 

da dissolw;ão ha de ainda ser regulado; o nobre 
ex-ministro do imperio o Sr. Leoncio de Carvalho 
tinha em ~eu prognumna essa atipirac.;ão. 

Ia eu, porem, citar o nobre Sr. Visconde c ta
}Jorr.hy. 

Objcclava-sc a uma resolução de S. Ex. crne u 
Coroa auc tem o direito de dissolver a camara fica
~ia, oú sem lei de orgamento ou sem o dircilo l1e 
dissoluçao, si a resolu~~ão pnssasse; que n'um caso 
scrin cll:.t ol1ri~·ncla a assumir a dictndui·a. e no ou· 
tro fi~aria pri y~1d:1 de um à.ireito proprio, c o Sr. lta
borahy ·respondia: 

q Si a resolução limita a prerog:ltiva da Corôa 
de dissolver a camara dos deputados, esta prcro
gativa está limitndu pela constituição e pódc sel-o 
iJelns leis ordilwring. l'ling-uem mais do que eu 
respeita as l}rerogativas da Corôa. Reconheço 
quanto elbs são iudispensaveis para que nossas 
iustituicões funccionem regularmente c produ-. . 
rlnr : mas tambem não reconhcco poder abso
luto~ :,faculdades sem limite, Oll·restricção nem 
mesmo na Corôa. Emquanto não lla lei que au
torize a cobrar os impostos e fazer as despezas pu
blic,.'ls.a Corôa deve attender a esta circumstaucia, 
quando tratar de resolver si as camaras devem 
ou nfio 5cr dissolvidas. procurando assim conci
lbr as ui!Tcrcntcs di~posiçõcs da constituição para 
uão·cxcrcer ag sua=- prcl'Ogativas com ofTcnsa das 
prerogati.ras da nação ou de seu~ rcpre~elllan
tcs. • (Séssão de :22 t11• Maio cl1' iSGG.) 

O Sn. GALDI:\O DAs NEYES :-~Ilüto IJcm. 

camara, que ja conhece o seu · es mo ; nao c a 
weciso mais tlstu, no caso de rejeit:n· ell:~ o nccur~o 
do ~enndo. em nome da sua prerogattva constt· 

A camàra me de~culpar;i, senhores, o tempo 
· que lhe roubei a discutir estas questões, que se 

prcllllem intinwmcntc ao orçt<mento. No orça
mento, a princiJlal questão fin:mccira é a que se 
coutl!m no quadro que aprcscntéi, conforme o 
nobre ministro tln fazendt1, do au::;mcnto da nossa 
divida. dn necossicl:Hle llc crnprcstimos repetidos, 
do cstácionamento ua nossa renda, a qnnl :se quer 
fazr.r chcg:n· ú somma progres~ivu da nossa des· 
pezu ordinaria, sem. fal!~u· do aby?mo í~sondavel 
dn despcza cxtraordmarw, por m~w do 1mpost9s, 
que conforme a rcp0rcussüo qnc tiverem no parz, 
tnlvcz rctardem,em vez de acelerar, n marcha dn 
riqueza publi~a. . _. . 

Nõ.o e de hoJC que reconhece que a d1scussuo do 
orcamento é uma discuss5o política, o orçamento 
·: · · · ·· · llase 
re~tunem todas as outr~ts- ; hoje, porém; a dis· 
cussão é mais essencialmente politica, porque se 
exige que em uma sessiío sómcnte :1 camara vole 
um orçamento que ella não fez, que ella nao 
conhece, que não teve tempo de estudar. 

O voto deste or~.a.mento é um simples voto ~e 
confiança, e ellc deve ser d~scutido com relnçao 
üs tendeneias do actual gnbmete. 

Com a entrada do nobre Sr. ministro da r;uerr~ 
·nós não pede mos ter a felicidade de pôr. termo a. 
opposição que fazemos ao nctual ga_bu~ete, de 
depor as <~rnuls t.le combate, porque comcrde com 
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a entrada de S. Ex. a aproximação do lermo fatal 
da politica do gabinete, da politica das dissolur.ões 
consecutivas. E' porque estamos em vesperas· de 
sermos dissolvidos, e a siluação em Yesperas de 
entrar no desconhecido, que não podemos aban
donar uma só das resistencias que temos crendo á 
politiea do <rabinete. ual é senhores a lit" 
que o act ual governo préga aos seus amigos, o 
principio em nome do qual clle quer ser acompa
nhado_? E' e opportunismo .. Ne~!huma palavra 

E' preciso comprehe~der o que é o opportunismo·. 
·• Gambetta é considerado o mpresentante ou antes 

o creador desta política opportunista, que consiste 
em transigir, em virtude lle um principio, com os 
obstaculos que· se lhe op]loem ; mas si Gambetta 
é opportunista hoje, quando entende que a repu
lJlica adiantada deve modera.r seus passos de fórma 
a não assustar a grande maioria da popubção fran
ceza, dló rião era opportunista quando linha diante d> . . • . .. 
perio, quando combatia a Napoleão II( (apoiados), 
quando não transigia com a democracia imperial, 
c sustentava que era preciso a todo o transe fundar 

wa em • rança pota os . 
O opportunismo,por~anto,nãb é incompatível co:11 

curtos princípios, sobre os quaes não . se aclmitta 
' 7 Cl' • _. "' ... • . .: ' fazermos a concessão que se nos pede, como re-

presentantes do partido liberal, de obter resultados 
de verdadei.·o progressõ para o nosso paiz, si ti
vessemos de chegar, atravez de trnmacçõcs dolo
rosas, ao principio que temos em vista, ainda po
deriamos atravessar o deserto acompanhando a po· 
litica do actual gabinete. 

Uas, senhores, não é par~ o liberalismo que nos 
leva e_ssa _politic~; ella não s~ funda hoje sobr0 

tos na opiniiio, ella não acredita senão ·no poder. 
Dir-se-bia que todas c5sas forças que nós tinham os 
Cl'eado durante a OJ'posiç::io, como outros tantos 
pon os c aporo e e reststencw, a nnprensu, a 
tribuna, a opinião, o partido, vistos de cima, do 
alto do poder, são como. as nevoas da pl:micie que 
se desfazem aos raios do sol. 

Os Srs. GALDINO DAS NI,VES E ZA~u. trocam 
apartes. 

que estão privados da justiça, com a experiencia 
de r:.m rei habituado durante longo5 annos á pra
tica dos homens, e quo por os conhecer os des; 
preza, habituado ao isolamento do goícrno abso-
luto. · 

E' uma scena em que Felippe II ofi'erece ao 
ô\ ... •,. ,.. • - • 

' . 
cusa 5em fazer um appello ao monarcha em favor 
da liberdade dos seus subdilos, sem pedir-lhe que 
rr.nuncie nessa deifica ão ue os ani ui lia sem· 
mostrar- 1e que a propria natureza é toda livre
ainda que obedeça á leis eternas- porque o Crea
úor nella se ~scond_e e ~e occult~ tão p_et•feitamente 

' .I ' " de\rem ser uma homenagem muito maior para 
elle do que a. devoção do crente! 

Eu não quizera que os nossos estadistas fal
lassem semelhante linguagem ao Imperador, que 
a. não merece; não c1uizera que os estadistas libe
raes, nestas grandes conferencias em que se de
cidem os dcstiuo!': das sitU<lÇões, fallassem a lin
guagem aHiYa do Marqucz de Posa ao soberano do 
Br~zil, po~que clle não é um Félippe 11 ; mas cu 

' ' ' aquelles que estão apparccendo,-só prestassem os 
seu~ J10mbros, para sobre elles erguer-se, á ho· 
mens de verdadeira coragem, convencidos de ue 
o nos::.o pmz pu e am a ter grau cs cstmos, mns 
sómente si souber fazer uso da sua vontade, de 
que em torno de nós temos uma luta de suprc
mucia de raças que se prepara, porque é preciso 
reconhecer que, si até hoje, por c:mm da anar· 
chiu, as republicas agitadas da America 1\leri· 
dional niio se têm desenvolvido, começa para ellas 

Senhores, cu fallo sempre com o maior respeito uma vida nova., resullante da constante emi· · 
das pessoas que oceup~m 3 .bancada dos ministros; gração que lhes fórma c acccntua o caracter, de 
reconhero quo nessas cadeiras se tem sentado, não tal sorte que não poderemos guardar a nossa su
só hoje, mas muitas vezes, mas sempre, homens perioridndc na America do Sul si nao appcllarmos 
de uma dignidade pessoal a toda a prova; mas eu tambem para a liberdade, que é a verdadeira for
devo dizer : parece que as alturas do poder mudam madora do caracter nacional. Eu quizera que os 
os pontos- de vista, ou po.rque se chega a uma partidos . dessem toda a sua confiança á homens 
comprehensão, como dizia ha pouco o nobre de- desses, que soubessem rcc usar o poder, e que po
putado por Minas, mais realista, eu talvez mais dessem dizer ao Soberano <fUP. o futuro deste Im
ox:act~, da forç« relaliYa dos factores sociaes deste . perio é muit~ maior do que o seu reinado,;;_ainda 

iz, r q .,o erno en a~ em s en a- em ., · . • 
çücs. O certo é que o programma doministerio rido para r, :·rilisaç1io do paiz e se tenha. inspirado 
nunca é o programma da· c.pposiç1io, e já não fàl-· em sentimentos de liberdade, porque o Imperador 
!ando do progmmma, mas do espirito, o espírito do nuuca se esqueceu de qu{) dous milhões· .de seus ··· 
goYerno nunca é o espírito da opposição.. subditos siio escravos. . 

Pois bem. O genio de Schiller immort<~lizou, E por isso, senhores, emquanto cu tiver .que le-
n'uma destas scena.s em que ficam par•l sempre vantar a minha voz neste recinto, será para diier
perp~tu:tdas ~s ~mbições e cs sentimentos huma- vos: Não abandoneis a menor das prero~[ativas 
ncs. em uma scena de D. Carlos, a lula de um ho- qu~ a constituição vos tanba conferido; nao re-

. mein cheio de aspirações nacionaes, querendo negueis um só dos princípios do vosso programma; 
realizar em torno d~ sr a fe:licidade dos seus seme- deixai-vos, pelo contrario, levar sempre por esse· 
lhantes, tendo a ~mbiç.ão de levar o direito a todos- 1 espírito de lii.Jerdade que existe dentro de cada 

.\. 53.-TOll:O V. 
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um de vós. Sim, senhores, todos nós carregam ds a 
nossa pedra pura o futuro do paiz. Pois bem, le
vantemos com ellns um edificio, a cttja -sombra se 
1)0Ssa abrigar um povo livt·e, em vez de uma gr:mde 
pyramioe. que sü pôde scrrir para tumulo de uma 
grande dynaslia l 

pelle ou moc1i!1cn de qu~lquer fórmn os projecto~ 
que lhe envia a camura vitalicía. 

Portanto, pretender que taes modificações se 
não fizessem, importa desconhecer as prero~ativas 
e :lttribuições daquell:J. camarn, tão legitimas c 
respcitavcis como as da ramara temporaria. 

1 mncrosos apoza os. (Calorosos applftusos; palmas nas galerias.) 
E tal pretcnção, Sr. presidente,. não quadra 

O Sr.,Atro~so Cels~ (ministro da {a__- 1Jen! aos illustr~s ap~stolos do systema consti· 
,..; ~ ... "" ' 
putado por Pernambuco para deixar em p<~z Senil
ler, Cnrios V, Phílippt3 li, Gamhetta, mortos e 
vi\"OS, e de parte tambem n dissolução, espectro de 
que S, Ex. tanto parece arreceiar·se ... 

() Sn . .ToAQurl\t NAnuco :-E~ exaeto. 
0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {itzrmda) ... 

. p:wa trntt~r sómeulc do objecto em discuss5o-as 
emendas do senado no projecto do orçamento ela· 
1 ·la c·1 a 

O tempo mge, senhores, e é preciso aprovei
tal-o, sem divagar pelos domínios du historit:t e da 
imaginação .. 

dignidade foram desrespeitadas pelo senado, com 
a complicidade do ministro da fuzenda, que. a 
tamanha etllpa junta a de ter sido incollerente e 
contradictorio ! 

E a minha inceherencia consiste em gue, 
pugnando na ca.mar.i pela adopção ele cet·tos im · 
postos, concordei no senado _com a sua eli~inaçfío, 
c aiiHla com algumus despezas que anteriOrmente 
com lJ<~ têra. 

Senhores, G absolutamente im rocedente a ac· 
cusaç5o; facil e completa ser<t n de esa. 

Em primeiro Iogur, observarei aos nobres depu· 
tt\dos, que se julgam os defensores unícos dos 
p~ece1 os constz ucwnnes, os p~ :l mos a ver· 
dade do systema representativo, que semelhante 
censura, em ultima analyse, é a negação formal da 
doutrinu, que dizem susteutnr, c em cujo 120me 
julgaram-se autorizados a fulminnr-mc e ao g:1bi· 
nete a qu~ llertenço. 

O Sa. JoAQuat NAnuco:-E' um direito quo nos 
dá a constituição. 

O Sr-. AFFOxso CeLso (ministro da fazenda):
Tendes, senhore~, sem. duvida o mais amplo di
reito de censura. mas para exercei-o com razão c 
justiçn, e não cómo agora e pelo motivo expos!o 
(Apoiados). 

Para qu.e voltasse o orçamento do senado sem 
nma palavra de mais, sem uma -virg~.la de menos, 
inteiro, intacte, fôra mister que o !'enado não ti-
vesse o tre1to e me ltca -o, como em sutt e
doria lhe pàrecesse mais conveniente aos interesses 
do pai.z. · 

Assim porém não é. 
A tlxação · da receita o despcza publica não é da 

competoncia desta ou daqueUa camara, mal':, na 
})lll'llse da lei, da assembléa geral, que compõe-se 
de ambas ns casns do Parlamento. 

.~ssim, o senado, ao deliberar sobre uma propo
sição da cauwra do; Srs. nepntados, póde am
phal-a. ()U 1·o~tringit-a como julgnr mais acert\!do, 
com~ mcsmií li!Jcrdade com que esta .aceita, re-

Os cinco mezes ·decorridos significam que os ele· 
mentes de que dispunham. as dutls camaras erttm 
diversos, assim como as inform:1ções ou esclareci
mentos por que se guiarum, devendo por isso 
chegar a resultados ~té certo ponto tamlJem di· 
versos [.Apoiados). 

Quando o governo elaborou a sua proposta de 
urçamento, que seuiu de bnse ao trabalho da ca
mara, niío era conhecida senão uron pequena }Jarte 

e it xe cicio anter·o não ossuia ninda 
o thesouro informnções, que delJOis obteve, o 
fornm presentes ao senado. 

Estas informar.ões :llteraram grllndemenLe o cnl-.. .. . .. . . 
se ia legislur, c que ao principio se julgou não 
exceder de 101.000:000~, subindo, no cmtanto a 
muito mais. 

Tornei bem scnslvel este facto, Sr presiàen.tc ... 
em um dos discursos qne proferi no senado 
dizendo: · 

• Em mais de um topico do parecer se falia em 
rectificaç1ío dos algarismos da receita, taes coma os 
calculou já o thesouro, na proposta do governo, e 
já a camara no projecto enviado no senado. 

« Dalli poder-se-hn .concluir que, tanto o the
souro, como a camara, errar:J.m em seus calculos. 
pois muitas verbas da receita foram, com razão, 
alteradas para mais pela illustrada eommissão. 

• A explicação desse facto é simples, e vem da 
di erenca. das é ocas. ' 

• Quando cO governo elaborou 3 SU3 proposta C ll 
earnara o seu projecto de orçamento) não eram co
nhecidGs no tb.esouro esclarecimentos mais tarde 
recebidos .. não estava concluida a ultima synopse, 
documentos importantes, que a llonrada commis
são teve á sua disposição. 

• O Sr. Antão:- AIJoiado. 
c O Sr. Affonso Celso {ministro da fazenàa.}:

Não houve, JlOis, erro do thesouro ou da camara, 
que no sen:~.do se corrigisse ; os elementos de I{_Ue 

· servia-se este, foram fornecidos pelas estaçoes 
competentes, que os não tinham em Março e Abril, 
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porém mais tarcié os co!ligiram e forneceram com 
toda a lealdade e promptidão. 

• O Sr. Visconde do Rio Branco:- Honra S(lja 
feita a todos. 

• O Sr. Affonso Celso (ministro da fazenda):-

As circumstancias permittiram ali i via r esses 
impostos, minorar os sacrificios que se ia exigir do 
paiz, e os nobres dept1tados censuram o ministro 
que para isso contribuiu I 

Sempre declarei, Sr. presidente, que não fazia 
quest:io de meios, mas sim do ec uilibrio do or a-Honra e·a it • 
men o, compromettcnuo-me solcmnemente a acei

Sr. preFidente, cumpre não esquecer que o tar quaesquer alvitres, que conduzindo ao mosmo 
intuito principal da camara, como do governo, rGsuitado, se mostrassem· superiores aos qúe en 
foi sempre ec uilibrar o o r amento elevar a receita · · · · -
ao mvel a espeza, pondo-se assim um paradeiro Ora pr~vado qrie ~ receita .possfvel do exercÍcio 
ao regin_1en dos deficits, que tantos annos vigorou seria superior á que anteriormente se calculám, 
entre nos. porque não me contentaria t:u com menor numero 

O-SR. l3UARQUE DE 1\L\.CEDO :.-;Apoiado. de impostos novosdo que ao principiotinllarecla-... . . . I mado? (Numerosos apoiados). 
~ Sn. AFFO!i'SO CE~so (mz!mtJ·o da fazenda) :- . Sr. presidente, não me.agradf.l!llretal~açües, prif!.-

P_ara consegutl-o, vn~·se e::. ta camara na neces- CJpalmentc_conlra correlJgionarJOs, ~enao mostt·aria 
std~de de augmentar Impost~s, que preenchessem J que incoher':!ntes são os que hoje clamam contra as 
a d1ffercnça .entr,e a r~cetta proravel c a despeza invasões do senado,esquccidos de qae,não ba muitos 
fi:xad~ (Apoza(WSJ. mezes. a 1 Je!Iavan n • ~ 

, a se aesemr1e- intcrvcnl)ilo, como unico meio de se verem livres 
nhou com ener·gia e coragem patrlotica:;, as quaes, ào gabinete que hosLilisam, embora se apoie na 
Sr. pr_esidente, si fornecem pretexto . para .rasgos grande maioria desta camara, de quem ha recebi-

• --· t · • s c. a 1esao e con ança. 
tiU.ão de quantos reflectem maduramente sobre as (Numm·osos apoiados·, muito bem,· 'muito bem,· ap-
consas do paiz, dão-lhes o devido valor e sabem l 
que não se concerta In finanl.-as com figuras de· P ausos que cobrem a voz do orado1· ·) 

ori.::a. 
0 Sn .• BUARQUE DE :rtf..-\.CEDO E OUTROS SENHORES: 

-Apoiado; muito bem. · 
0 Sn.. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :

Quando o senado a seu turno começou a exami
nar o orçamento, já as informações recelJidas di
minuiam a distancia -que entre si guardavam a 
receita e a despeza provaveis, distancia que foi 
diminuindo de. mez para mez, como é facil vêr .do 

a in· 

' - ten-tando-se com os recursos que os factos de-
monstraram serem suffi.cientes para os encargos do 
Estado. 
Lon~e de censurar-me por isso, os nobre depu

tados devium louvar-me, porque, nllnal de cantas, 
quaesqner que fossem as razões. do meu procedi
mento, conformei-me com as opiniões e votos 
que SS. EE:x:. manifestaram na tribuna. 

Os nobres deputados clamaram contra os im
pt>stos, contra a derrama, como lhe chamaram, 
assegurando que deixariam o contribuinte em pelle 
e osso. 

da politica nacional. 
Perdoem-me os meus illustres censores, mas no 

seu procedimento é que se nota iucoherencia in
justificarei (Numerosos apoiados). 

Hontem fniam votos pela intervenção do sena
do no que lhe não pertence, e pediam-lhe que 
solvesse a si Luação, derrubando o rninisterio, hoje 
não querem que elle use de suas prerog-ativas, e 

- , • • • r: 

apoiados). . 
Sr. presidente, no additivo que mandou vigorar 

o orçamento em mais de um exercício viu-se tam-
em uma mvasão as prerogativas da camara, a 

quem pertence a iniciativa em toes materias. 
Por mais que attenda para esse ]JOnto, não en

xergo a pretendida invasão: a iniciatiYa da ca
mara não foi prejudicada. 

A camara adoptára uma innovação, cuja utili
dade nüo 'póde ser contestada, senão por um ex
cessivo amor aos precedentes, pelo culto da ordem 
de cousas estabelecidas, que em alguns espíritos 
::tctúa com muita força. 

Essa innovar-ão foi a coincidencia dos exercícios 
financeiros coin o anno civil, o que coaeorrerá 
para facilitar · a confeccüo dos orçamentos e aper-
feiçoai-os. - · · ·· 

Convindo prover sobre o modo pratico Ih tran~ 
sição de um re~;imen para outro, estabeleceu a 
camara que o orçamento que acabava de elaborar 

o i~ c 1 exercício, is o é, _ i · 
de 18i9-1880. corrente e o primeiro semestre do 
de :1.880-1881. · 

Foi, portanto, da iniciativa da camara ~ idéade· 
ampliar-se a oJn·igatoried::tde ou. effectividnde do 
noro orçamento, além do prazo ordinill'io .d~ !2_ 
mezes (Apoiados). . .. '· ··' ·. _ .. 

Segundo o seu voto esse orçamento deVIa .. reger 
durante · i8 mezes, pelo do senndo vigorárá por 
mais 6, isto é, por 2~, em dons exercícios. -

O que fez o senado, pois, foi desenvolver, 
ampliar o pensamento da camara, e não· usur
par-lhe a iniciativa (Apoiados). 
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os nobres deputados quizeram achar-me em con
tradicção, recordando uma declaração de voto, 
que em nome da opposição liberal de :1.877, de que 
fui o mais obscuro memllro, tive a honra de apre-
sentar nesta casa (Ncio apoiados). · 

c Entendendo com os seus honrados collep;as da 
opposic!io que a camara dos Srs. deputados firmou 

... 63 .. • • • • • ~ 

" e sem discussão, emendas importantes e que mo-
dificam completamente o orçamento ; pensa!ldo 
que é sobretudo perigosíssimo o facto de m::mdar-sn 
vigorar por uma cmencla, tambem apresentada á 
ultima hora, em um exercício, a lei cliscutidn. c 
votada paro outro, c isto dous minutos antes de 
ser apresentado o requerimento para encerrar-se 
a discussão; vendo neste procedimento da cn-
marados Srs. àeputallos a annullação da mais 
im rtante rero"'ativado cor JO lc()'islativo muitos 
apoiados), manda á mesa~ em seu nome e no de 
seus collegas da opposkão, uma decloracão de 
voto, q~e pe~e ao Sr. Jlrcsidente hoja de receber 

Já não posso, Sr. presidente, hoje estranhar que 
meus correligionanos políticos peçam aos adver
sarios comri:mns inS}Jirações parn accusar-me. 

Devia eS}lfl.tar, porém, crue fossem mais fieis 
mais escrupulosamente ex:actos na exposição dos 
factos, e não os truncassem, oecullando ou dis
farçando circumstancias importantes, e signifi
cativas, para dahi deduzirem argumentos. 

O SR. BuARQU.E DE ~LI.cEoo : -Circumstancias 
que tornam diversa a hypothese. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro ela fazenda) :
Exaetamente; como n camara vai ver. 

Expostos os factos com toda a fidelidade, ver-se
hia que a inculcada contradicção só existe na mente 
de· uem m'a attribne e im uta. 

A discussão do orçamento de :1.8i7, na qual se 
empenhou toda a opposição IiJJeral, que aqui tinha 
assento, foi longa e brilhante. Posso dizel-o sem 
imniodestia, porque confesso j:í ter sido o mais 
obscuro de seus membros (Não apoiados). 

Na sessão de :I.Ó de Agosto, como se pó de ver dos 
. annttes, que aqui tenho, foi, entre outras, apresen~ 
tada pela commissão de orçamento uma emenda, 
mandando que a lêi em discussão vigorasse em 
mais de um exercício. 

Não se tinl1a até então f aliado em semelhante 
cousa; foi uma verdadeira sorpreza. 

Tão depressa se fez a leitura dessas emendas~ 
como levantou-se o digno Sr. deputado Borges 
Monteiro, e requereu o encerramento da discussão, 
logo votado. 

Foi então, que em meu. nome e de meus distinctos 
coll~g_as prof~ri as palavr~s já mencionadas, e 

' . ' de meus proprios censores, e pergunto-lhes si o 
facto contra o qual assim protestei tem ao menos 
wridade com o ue actualmente se fez'? .tl oiados). 

Então tratava-se de uma emenda oprcsentn a 
á ultima hora, poucos m-inutos antes de encer
rada a discussã~; h~jetrata-se de uma cmen-

t. ~ " • " f ' 

nmpliada no senado c alli tam!Jem largamente 
discutida e approvada (A.poiados). 

Então tratava-se de uma sorpreza, ue uma reso~ 
lução inesperada ; hoje trata-se de uma idéa. 
que vingou nos tramites regulares e prolongados 
da discussão nas duas êasas do pnrlamento. 

Não ha, pois, contradicção (Apoiados). 
Senhores, consenti-me dizel-o com uma certa 

ufania: é diillcilimo aclJar-me em contradicção, e 
~ . 9 

As opiniões que emitlo são sempre o fructo <le 
conviccões radicadas por muita renexão e exame; 
penso ·mnito, antes de pronunciar-me. Quando 
enten er que estou em erro, et e con essa -o 
francamente, -dando os motivos de minhas novas 
opiniões. 

O SR. GALDINO DAs NEvEs :-Não se tratava de 
V. Ex:. 

0 SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) : 
-Sr. presidente, ouvi hoje as mais singulares, 
as mais inadmissíveis theorias acerca do nosso di
reito constitucionaL 

Ouvi, com pasmo e estranheza o meu velho
amigo, deputado pelo Amazonas, sustentar que o 
senado nada póde augmentar, nem diminuir em 
mataria de impostos ! 

1\las então a que pretende S. Ex. reduzir· o se
nado?. Ao referendaria de tudo quanto a cãmara 
resolver '? · - . . . 

' ' < o nobre deputado por Pernambuco, é manifesta-
mente erronea (Apoiados). 

O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:-E' uma dou
trina estranha. 
- 0 SR. AFFONSO CELSO (minist·ro da fazenda): O
nobre deputado quer reduzir o senado a simples
mente approvar quanto fizer a camara dos Srs. de-
putados acerca de impostos. · 

Senhores, esta doutrina vigorará tnlvez no fu
turo, será a de outros povos, mns não ó a nossa 
(Apoiados). -



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:50 - PÃ¡gina 32 de 37

Sessão em 25 de Outubro de 1879. 421 

Em Jogar de eitar-nos legislações e estylos 
estrangeiros; em Jogar de soccorrer·se da opinião 
de Gambetta e de exemplos de Schiller, devia Jêr
nos a constituição do llliperio •.. 

O Sn. GALDINo DAS NEvEs:..:.. Elle leu, e até com· 
par~u com o art .. 80 da primeira constituição. 

1 r e am e a; o que enus o 
0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {azenda):
Não cóntesto que podia f a !lar em quem quizesse; 
" • . 1 , app 1caçao em 

ao assumpto e que nos occupumos. 
0 Sn. MANOEL PEDRO : - P~ço a palavra. 
O Sn. AFFONso CELSO : - (ministro da fazenda): 

- Sr. presid.ente, nn constituição o que vejo é 
que, á parte a iniciativa, que não é mais do que o 

~direito de prioridade as attribuiç'Qes do senado 
ácerca do o1·çamento, como das leis de força, são 
perfeitamente iguaes ás da camara dos deputados 
A oiados 

Senhores, si o senado quizesse iniciar em ma
teria de impostos, não o faria com a minha acquies
cencia, mas a despeito da minha mais viva e tenaz 

-. â • 
Prorogando, porém, por mais seis mezes do 

exercício de 188~- 1.88i o ~rça.mento que a ca-
.. 1 .. O' .. ... .... 

mesmo exercício, o senado nada mais fez do quo 
exercer o seu direikl de emenda, crue compreheu. 
de o de ampliação ou restricção de qualquer idéa 
aqui aceita ou approvada (Apoiados). 

Este ponto ·foi perfeitamente liquidado, fJUer 
pelO' nobre deputado per l\Iinas, quer pelo nobre 
relator da commissão de orçamento. 
N~o houve, portanto, offensa alguma das prt>

rogativns da camara" dos Srs. deputados. 
Sr. residente disse· se uc deixei no senado os 

meus principias ! 
I\Ias, rruaes princípios alli .deixei? pergunto eu. 

Quaes '? 

O accôrdo que alli celebrei é condemnavel, ac
crescentou-se. 

Mas, porque é condemnavel '? inquiro eu ainda. 
Dig-am-me: o que tem de inconveniente, o que 

tem de indecoroso o accôrdo que celebrei com a 
maioria do senado, representada pela illustrada 
commissão da orçamento daquella camara '? 

O Sn. JOAQUIM NAnuco:-V. Ex. está se referindo 
a mim, que não me servi de nenhuma dessas ex
pressões'? 

O Sn . .AFFONso CELSO (ministro .da fazenda):
Neste ponto não respondo a V. Ex., mas sim ao 
nobre deputado por S. Paulo, que não podia deixar 

't. . ·- ~ 

· mais da sympathia com que me distingue, e a qual 
eu correspondo com muita usura. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES :-Pois é muito dis· 
tincto o Sr. Gavião Peixoto. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (mini.~tro da fazenda):
Nem eu o contesto, Digo apenas que S. Ex. não 

·perde occasiõo demanifestar-me a sua sympathia, 
· á qual eu retribuo. · 

· O Sn. GALDINO DAS NEVES:- Nisso se vê a sua 
bôa vontade. Repito, o Sr. Gavião Peixoto é um 
cavalheiro muito distincto. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) : :
:Mas, senhor, se eu n3:o o nego, a que vem isso? 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs:- V. Ex. trata de 
quem está ausente. 

O Sn. Ar~oNSO CELSo (ministro d0 fazenda): -
' . 

' ' < pessoa. 
Sr. presidente, o nobre deputado Jlor S. Paulo 

perguntou-me qdal o movr,J occulto . ue a ~i 
conver era em a w os inimigos irreconciliaveis 
da v espera? 

Responderei que esse movei, que S. Ex. não 
conhece, foi o patriotismo (muito bem), a conscien
ci:l do dever, que approxima quantos o comprehen
dem e permitte que se entendam em tudo o que diz 
respeito aos interesses da paiz (lJiuitos apoiados). 

O Su. ÜLEGAmo-Foi um facto muito honroso 
}lnra Y. Ex. (-~luitos apoiados). · 

da fazenda, procurei entender-me com a commis
são do senado sobre o melhor modo de organizar 
o orcamento. 

ão se tra an o e mater1a poliLica, porém da 
mais importante de todas as leis, qual a de meios, 
em cuja" confecção todos 9s cidadãos são igu:~I-

.. .. ' (. . -
viamente a opinião daquelle ramo do corpo len-is
lativo, ou melhor, dos adversarios pbliticos que 
alli têm assento. 

Acreditava que nesse terreno neutro era possí
vel chegar a um accôrdo, conveniente e util para 
o paiz, poupando-se nas discussões um tempo pre
ciosc, que poderia ser empregado na solução dos 
multiplos e graves problemas sociacs, economi
cos c políticos, que solicitam a attencão dos pode-
res ublicos A'TJOiado • 

Dirigi-me, pÕis, francamente <Í commissã'o. do 
senado, c pedi-lho. umt~ conferencia, na qual ex
puz as minhas vistas. 

· · i _, .ra a o, mas respon-
deu-se-me que a combinação era impossível, que 
melhor seria fazer cada qual quanto julgasse mais 
acertado, com apropria responsabilidade. _ 

Voltei para o seio da camara, e, conjunctamente 
com a sua illustrada com missão, organizei o orça
mento, que foi aqui discutido, estudado, emen-
dado e remettido para o senado. _ 

A respectiva commissão alli.. após um acurado 
estudo de mezes, apresen_!ou o. seu parecer, que, 
sa!YO alguns p0ntos secundar10s, traduzia com
pleto repudio do trabalho da camara. 

Conservei-me no meu posto, e ao chegar·me 
a vez de pronunciar-me a respeito. fil-o com 
toda a franqueza e sinceridade. · 

E comec;ara apenas a expôr as objecções que o 
• , rrrr • · · • 

. zado orgão do relator da· commiss1ío, que é ao 
mesmo tempo chefe eminente do partido adverso, 
fui convidada, á face de todos, a suspender o debate 
para entabolar negocinções, no sentido de chegar 
a um accôrdo. · 

Aceitei promptamente, discuti com toda a 
sinceridade e animo desprevenido, fiz as conces
sões qne julgei dever .fazer, obtive outras, que 
me pareciam indispensaveis, e por fim cheguei ao 
accôrdo·que o paiz conhece, e que prevaleceu em 
sua integralidade, e não com modificações; como 
disse a mesma folha a que já me tenho referidO: 
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Este nccôrdo está expresso nas emendas hoje su
jeitas á delibera vão da cnnw:ra. . 

Procedi bem, ou mal? 
O Su. Bu.mQUE DE III.-~.cEno E OUTROS SEN"HOUEs:

Procedeu perfeitamente bem (Apoiados). 
. .. .:. .. . 

verdadeiro estadista (.Apoiados). 
O Sn. IaxAcro l\LmTixs : ~ Prestou um assic-na-. ~ 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ntinist1·o da {azenda):
A rninha consc:iencia diz-me que, c.omo governo, 
ou simples homem politic1, cumpri rigorosamen
te o meu denn·. · 

Outros mais haJJililados, ou mais felizes que cu 
poderiam utlvez conseguir mais; t1sseguro, porém, 
que obtive quanto me era possivel :~lcançnr, 
assim co.mo niio fiz reservas do que podia ceder 
sem pre.iui!-o do serviço public? (ilfuito bem,)_. . 

~::, ' ' o '" .. , 
portancia c cou"VCniencia estava e estou conven
cidó,mns pn:ra salv~r outras q_uc reputava de maior 

l\Ias es$a desistenci:t não quer dizer repudio de 
minhas inl~J.\~Ões, senão sjmples adiamento, até o 
tlia em que, )fendo maioria nas duas casas Iegisla-
1Vas, possa z :.tt. i ,:~ e i u c. 

Do mesmo modo. ns concessões que obtire da 
commis:;iio e uo senadCT ·não signi11cam. que. hou· 
vesse alli abjuração,_mas apenas que, como eu 
comprehenderam <~n1bos que, em· m~teria desta 
oL'dem é forçoso transigir com as opiniões da
quelles cujo voto e interfetencia se não póde 
dispensar (11fuitQ bem). 

Tonni, Sr. presidente, aquelles compromissos 
autorizado pela conuança que me tem sempre tes-. . 
camara dos Srs. deputados. 

Espero. 1~ortanto, que o voto de meus amigos 
virá em breve demonstrar aue tinha razão. con-
tando previamente com a sna :mnuencia e appro
v~cão Wuitos apoiados). 

Fallou o nobre deputado por S. Paulo, si bem 
ouvi, em não sei que vantagens resultantes desse 
accôrdo. Pena foi que S. Ex. não se expressasse 
de um modo menos enigmatico para ter a devida 
respost<~. 

Dir-lhe-hei, todavia, que essas vantagens apro
veitarão sómente ao paiz c ás su:;s instituições, 
raz~o pela qual devia eu esperar que todos :ap
plaudisscm. . . 

Sr, presidente, quanto ao cambio, que aliás tem 
subido, :t despeito das previsões e negativas do 
nobr~ deputado, não me occuparei t!elle pelo 
mesmo motivo por que não me envolvi com os 
per:;onagcnes estrangeiros tr:~zidos para o recinto . . 

Não ha tempo para cuidar destas questões, que 
:;ão presentemente inopportua:Js. 

Sr. presidente, nuo concluirei sem que desta 
camarn, onde me vejo rodeado dos immcdiatos re
presentantes da nação, cujo concurse. dá ao gabinete 
força e coragem para levar ao cabo sua missão, 
a qual elle desempenharâ a despeito ·de todos os 
obstaculos, sem que daqui onde os governos devem 
eahir c erguer-se, agradeça á illustr·ada commis
são do senado, e á sua não menos illustrada 
maioria, o patriotico exemplo que acabam de dar, 
e que ha de ser fecnndo em resultados proveito· 

sos para a marcha regular do svstema represen
tati~o (3fltitos apoiados; muito bém). 

Expressando, pois, o meu reconhecimento do alto 
desta nobilissima tribuna, me é grato tambem 
senhores, dar pleno testemunho dos sentimentos 
elevados c extremes de unes uer interesses 
a 1e10s a causa do paiz, que sempre re-velaram os 
adversarios distinctos com que tive de bater-me, 

. conferenciar long,amente_, e afinal c_stipular, e com 
L t> L 

idéas antagoaicas que professamos. 
Por ultimo pedirei a came1ra me releve a Yehc· 

meneia com que fallei, porque ouvi hoje arg-ui· 
ções que sinceramente acreditava nunca scri<~m 
lcvantad,1s por meus co-rclig-ionarios. 

Sr. presiclente, voltarei ú tribuna, si for preciso 
dar quacsqucr outras informações. · . 

(Muito b:!1n; nmito bem. O Sr. ministro é viva· 
memente felicitado e comptim.entado.) 

-
O §r. Buat•que de lllacedo (pela, or-

dem) requer prorogaçuo da sessão por mais uma 
hora. 

E' approvago este requerimento. 

O Sr. ~lanoe! Pedro não tomari:J ;l 

pa a ra em a ã a a ~ i -
dispo~içi:io physica em que se acha, si não fosse a 
ne~e~sidade que sente de não deixur sem protesto 
as J)aJavras do nrbre ministro da f~zenda. Não 
comprehcnde e lamenta a maneira pela qual S. Ex. 
acaba de exprimir-se. 

O nobr.3 ministro da fazenda, alludindo abri· 
lhante peroração ~o nobre del,}utado por Pernam
buco (o Sr. Joaqumt Nabuco) falleu com desdem 
das fignras de rhetorica, e. disse q~e se _tratava 

cnus<J liberal no· paiz; mãs pêdc permissão para 
diz.:r·lhe : a rhetorica do nobre deputado por 
Pernambuco encontra echo no paiz, que vG nelle o 
digno herdeiro de um grande nome e acima de 
qualquer juizo desdenhoso~ cstuo as manifesta
ções que despertam su::1s palavras no coração do 
l)OVO brazileiro, que, embora ab~tido, ainda tem 
applausos para os que se dedicam à defesa de sua 
causa. 

Como se êxplica essa attituue agg-ressi i' a do 
nobre ministro da fazenda, attitu(le que contrasta 
com a amabilidade de suas maneiras nas relações 
particulares? S. Ex. entra no recinto da camara . 
orgulhoso com os louros da contestavel -victoria 
que obteve no· senado ; a pequena opposição da 
cam~r~ não conta, naquelle momento, financeiros, 
' ' . deve ter encontrado na outra camara ; mas essa 
Oj)lVJSi(tnO, embora modesta, não transige como 
transigiu a oppositão conservadora com que S. Ex. 
se entenden. 
. O nobre ministro_ fallou na dissolução e disse 
que nós nos preoccupavamos exclusivamente eom 
ella: engana-se, si entende que o orador e seus 
comp:mhciros temem essa dissolução tão promet
tida. ·Os deputados Jiberaes que hostilisam o mi-

. nisterio · de que S. Ex. faz parte não se illudiram 
sobre a posição que tomaram e as consequeneias 
que essa 110si~ão lhes traria. ~ 
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Dissolva o governo a camara quando lhe aprou
ver ; mas não creia que com essa arma que póde 
oh ter da Corôa conseguisse,· ou conseguira intimi
dar um momento a consciencia da opposição : o 
orador sabe que aquellas cadeiras não pertencem 
ao povo brazilciro, e sim ao_governo, que dispõe 

perdcl-as. 
Deixando de lado essa parte do discurso do 

· · · • 1e tão de 
que se trata está sufficientemente discutida. Não 
trata de interpretar uma disposição equivoca da 
constituivão ; trata -se de defender um principio, 
que é a base do governo parlamentv.r a inich\
tiva da carnara dos deputados na 11x:ação da lei 
de meios. 

Quem contestou quo a lei de meios precisa de 
ser votada pela assembléa geral~ O que se diz é 
que unw das duas : ou essa iniciativa é uma pura 
form:tlidade, cuja suppressão não alLeraria ern 
eousa a1guma us con 1~oes e nosso regim n, ou 
a camara dos deputados tem direito, em virtude· 
do. art: 36, a mais aJguma f?Ousa que a discutir em 

... o " . 
O addiLivo do senado prorogando o orçamento é 

inconstitucional. A camara não exerceu a sua 
iniciativa como retendo o nobre deputado, o 
Sr. Buarque, nem essa iniciativa se re uz a mna 
pura cortezia da parte do governo em apresentar 
sua proposta primeiro á camara, do que ao se
nado. ficando a e~te livre o direito de crear uma 
nova' lei de meios. Mostra que em todos os paizés 
que têm on aspiram ter o governo parlamentar, a 
conquista do direito para a camnra popular de 
votar o imposto e a força, de marcar aos governos 
a quantidade de meios de governar é o objecto 
de seus incessantes esforc·os. A luta na Prussia 

o .. • - ,. 

( \. (. ... 
não os esforços do governo para illudir esse di
reito, e os esforcas da nução para exercei-o. 

· • ra 1 ibéral 
nem se devia discutir semelhante principio. A dis
cussão só por si parece suppor que ha duvida so
bre esse principio, que é a alavanca com que os 
povos livres tem adquirido e sustentam o governo 
da nação por si mesma. A camara deveria respon
der ao ·senado, repeli indo semelhante pretenção, 
dizendo que não descia n discutil-a. 

O orador diz que o que elle quiz, o que quiz a 
opposição suscitando essa questão, foi lavrar um 
protesto que destruísse o precedente que se quer 
estabelecer e deixasse ás camaras futuras o direito 
sulvo de assumirem a primeira de suas preroga
tivas : graças a esse protesto não se dirá que a 
carnaru. de 79 foi menos liberal do que a conser-

.. vadora de 73. · 
Conclue dizendo que lamenta que o nobre mi· 

• -f • • . 

imciando na camara uma resolucão prorogativa, 
tivesse preferido submetter seus atnigos a uma 
dura provação. · 

Si o senado quiz se vingar de alguns ataques 
que tem soffrido desta tribuna, é força confessar 
que sua vingança não podia ser mais cruel. Não 
conhece um supplicio.mais atroz do que forçar a 
m::tioria que votou. o paracer de 3 de :1\faio, que 
tantas· vezes denunciou a conslituiç.ão viciosa da 
Camara vitalicia, que protestou tantas vezes con
tra o que clamava a olygarehia do senado, não se 
pódc imaginar um castigo mais completo do que 

9brigar essa maioria a votar a emenda que se lhe 
xmpoe. 

O Sn. AFFONSO PENNA. pede n palavra. 
··O Sn. SouzA C,\Il.VALHO (pela o1'dem) requer o 

encerramento da discussão. 
O Sn. BuAnQuE DE 1tL-\CEno rerjuer que a votação 

das emendas seja feita englobadamente. 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE submette o requerimento á 

votação e dá por epprovado. 
O SR. JoAQUIM NAnuco : - Entendo que não se 

póde votar emendas tão diversas englobadamente. 
UliiA voz :-Já foi votado o requerimento. 
O SR. JOAQUDI N.Anuco :-E' contra isto que 

ueria reclamar, porque entenuo que o regimento 
é expresso a este respe1to. 

Requeiro, portanto, que se separe na vota cão· 
das emendas do senado a da ue diz res eitó á 
do orçamento de i880 para :1881. 

E' approvado o requerimento. 

Posta a votos em seg-uida a emenda prorogando 
o orçamento 1880 a 1.88:1, é tambem approvada. 

O projecto e as emendas são remettidos ú com-
missão de redacção. · 

O SR. PRESIDE:'iTE:- A camara em sessão de 
homem resolveu celebrar sessão amanhã domingo, 

ara se discutir e votar o orçamento ; mas como 
esse motivo desappareceu com n v o taçuo que eve 
lo gar, declaro que a ordem do dia é para segunda 
feira. · 

DECLARAÇÕES Dl!l VOTO. 

Declaramos ter votado contru a emenda do se
nado prorogan:do o orçamento de i879-i880 ao 
exercício de i880·i88i, por envolver manifesta 
violação da prerogativa desta camara, quanto ao 
voto dos impostos e á discussão da lei do orça
mento .- Joaq"im Saldanha llfm·inho. - Joaqui1n 
Nabucõ.- Galdino das Neves.- Affonso Penna.
Costa Azevedo.- Manoel Pedro.- Gavião Peixoto. 

Votei contra o additivo desenado que manda vi
gorar no exercicio de i880-i881 o orçamento 
iniciado na camara para o exercicio de i879-l.88Q . 

~ 

Ignacio li'Iartins. 

O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 27 : 
Vota~ão do parecer n. iO E sobre a eleição de 

Carapebús e Neves .. 
Continuação da 2,• discussão do projeeto sobre. 

secularisação dos cemiterios. · . 
Continuação da 3.• dita· do projecto n.1H sobre 

posturas da camara municipal da Cõrte. 
2.:. dita sobre. o valle de Xingú. 
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2. a parte (ás 2 hol'as). 

3." cHscussão do contrato n. 29~ sobre a illumi.
nnoão a gaz da cidade do Rio de Janeiro. 

2." dita do credito sobre a secca do Norte. 
Levanta-se a sessão ás 4: 3;4: da t:n·de. 

<AAJ'I:P.;P.:Fo,;A:r 

Ses~t.~ e1n ~7' de Outubro de 1.@79. 

PI\ES!DENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

SUlniAitiO.- EXI'EDIEXTE. - Projecto.- Parecer. - Apre
sentação o discussão da rcdacção '!_o orçamento ge:aJ do 
Imperio. -- Nomeação de deputaçao. - D~claraçao de 
,·oto.-PltlliEinA PARTil DA onDEli o o DIA.-Yotaçao do parecer 
n. 10 E.- 2.a discussão do projccto n. 82-B sobre sccu
la.rizar.ão de ccmiterios.-OIJscrYaç~es dos Srs.Sa.ldanha Ma
rinho,' ThcoJoreto Souto c ~rcsrdcntc .-Encc~ra.mento e 
YOta.ção.-3.a discussão do pi'OJCCtO n. 82 D.-DISCUI'SO do 
Sr. Thco!loreto Souto.--szGt:XDA P.\nTE D.\ onnEli o o nu.-
Continuar.ão da 2.a discussão do projecto que npprora. o 

~ ~ ~ • • :; rr - • • • 

Alvim, Alves de Àraujo, Beltrão, Buarqne ele !Ia
cedo João Brigido, Seraphico, Almeida Couto, M:'l
noel 'carlos Antonio de Siqueir~. Barão Honrem 

. de ?,Iello, Hygino Silva •. eaqmm .avares, avar~s 
Belfort, Rodrigues .lumor. Ignac1o Martms, Baruo 
da Estancia, Viriato de :Medeiros, l\rello · F1:anco, 
Souza Linia, Galdino, Joaquim Serra, Can~1do d~ 
Oliveira Gavião Peixoto, LarayeLte, Olegano, Jose 
Basson 'Abreu c Silva, Ribeiro de Menezes, Ilde
fonso de Araujo, José Caetano, Jeronymo Sodré, 
ESl)indola, Zama~ Da~In, Aragã~ e Mello, ~ranklin 
Doria Sald:mha 1\Iarmllo, l\Ioremt Brandao, Costa 
Ribei{·o Ueira de Vasconcellos, Corrêa Rabello, ' . . . . zam · . , 
Penna e ~Iarianno da Silva. 

Goi:npareceram depois da cl!amada os Srs. SinvEl, 
• -~, ' c... ... (. , 

Bezerra Cavalcanti, Souza Can'alllo, Bulcão~ Pom
peu, Joaquim. Nabuco, Liber~to B~rrozo, Il~rros 
Pimentel, Frettas, :Monte, Lmz Fehppe, Andrade 
Pinto, Epaminondas de Mello, Pedro Luiz, Theo
'ohilo Ottoni, Ferreira de Moura, Malheiros e Theo
d.omiro. 

Compareceram depoi~ de aberta a sessão os Srs. 
Manoel de ~ragalllãcs, Lima Duarte, Sergio de Cas
tr<:', Manoel Eustaquio, Fidelis BoLelho, Baptista 
Pereira, Costa Azevedo, Augnsto França, Souza 
Andrade, Belfort. Duarte, Rodolpbo Dantas, :Ua
noel Pedro, Theodoreto Souto, Franco de Sá, Lou-
renço de Albuquerque, Silveira de Souza, Freitas 
Coutinho, Moreit·a de Barros, Macedo, França Car
valho , Mareolino Moura, Felicio dos SanLos e 
Leoncio de Carvalho. 

•a, aram. com p:~r ICJpaç,:o os rs. me1 a 
BarlJoza, Americo, Camargo, Diana, Esperidião,_ 
Frederico de Almeida, Fabio Reis, Franco de Al
meida, Flores, Fernando Osorio, Florencio de 
Abreu, José 1\farianno, Prisco Paraiso,Silveira Uar
tins, Segism ando e Souto; c sem ella os Srs. AU!'e
liano l\Iagalllães, Antonio Carlos, Bezerra do :Me
nm:es, Cal'los Affonso, Carrão, C'.)uto Magalhães, 
Horta de Araujo, Joaquim Brevl)s, ~fartinho C:rm
}lOS, Martim Fr<mcisco, Prado Pimentel c Ruy 
·sarboza. 

_-\o meio dia abre-se a sessão. 

E' lida e approvada a neta da sessão antecedente. 
O Sn. :1.. o SECRETAIUO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 

corrente, transmittindo cópia' do decreto n. 7523 
de 2õ do corrente, pelo qual Sua ~Iagcstade o 
I:n lerador houve or IJem roro(l'ar novamenLe 
a presente sessão da · assembléa geral aLé ao ia 30 
do dito mez.-Inteiruda. 

Do mesmo, em data de 2õ, participando que rc
metteu ao presidente da provinc~a do Bio d~ ~a~~iro 
cópia do parecer sobre a vah~ad~ da ele1çao de 
eleitores v que se procedeu na JgTeJa do Bomfim, 
fregnezia de S. João de Itaborahy, so~ a presi~en
cia do cidadão Dr. Antonio Ferreira da S1lva 
PinLo.--Inteirada. 

' < o 

dado imprimir o seguinte · 

P.L\OJECTO. 

:1.879-N. 312 

Foi rcsente á commissüo de fazenda o re ue-
rJme)lto ~ a assoc1acão (e carida e da villa do Ro· 
sarici do "cattete, da "província de Sergipe, pedindo 
dispensa na lei de. amortização para possuir por 
qualqul'lr t;tulo bens de raiz aLé ao valor de 
~0:000~000. . 

A commissão, tendo em consideração que a sup· 
plicante já posme nma casa de hospital onde re
cebe e trnta doentes desV<llidos, e attendendo á uti· 
!idade dessa instituição, é de parecer qr:.e seja de· 
~erida_a sua petição, adoptando-se o seguinte pro-

A assembléa geral resolv.:e : 
Art. :1..0 E' autorizada a assoc1açao de cari-

a e a VI a o osar1o o attete, na provmc1a 
de Sergipe, a possuir bens de raiz até ao valor de 
4:0:000~, dispemadas para este fim as leis de 
amortização. · 

ArL. 2.° Ficam revogadas as disposieões em 
contrario. • . 

Sala das commissões em 17 de Outubro de :1.879. 
-Barros Pimentel-Bt~a~·qzte de .lfacedo. 

Foi lido e mandudo imprimir par~ ser ,-otado, na 
fórma do regimento, o seguinte 

. PARECER. 

:1.879- N. :1.0 G. 

Tendo o presidente da província do Rio de Ja
neiro, por portaria de 25 de Agosto de :1879, man· 

a' o 1 ro · aer á e e1çao e e e i ores a reguezta · 
de Corr~ntezas, do _municipio de Capivary, effe·, 
ctuou-se no dia <lestgnado, i2 de OuLubro do cor
rente anuo, a mesma eleição, na igreja matriz. 

Não tendo occorrido incidente algum que per
turbasse o processo eleitoral, e não tendo appare
cido protesto oU: reclamação de qualquer natureza, 
e verificando pelas a c tas que os trabalhos correram 
com regularidade em todos &lS seus termos, respei
tadas as disposiçõr=s legaes, é por isso de parecer a 
commissão de constitui!(ão e poderes: 

Qull seja approvada a eleicão de eleitores da fre· 
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guezia de Correntezas, do município de Capivary, 
província do I·Uo de Janeiro; 

Que sejam reconhecidos os êleitores, cujos nomes 
constam da referida acta de apuração. 

Sala da commissão, 27 de Outubro de 1879.
Ignacio Jlfartins.-Ara!Jcio e Iílello. 

sao para que seJa- 1scu 1 a a· re acçao c o orça-
mento nesta sessão. . 

Posto a votos, o requerimento é approvado. 
Não havendo quem pedisse a palavra sobre a 

redacção,é approvada. -

Vem á mesa, é lida c mandada publicar a se
guinte 

DECLARAÇAO DE VOTO. 

Declaramos ter votaclo contra o artigo ;.1dditivo 
do senado que manda vigorar no exercício de :1.880 
a 1881 o orçDmimto iniciado na camara para o 
exercício de !879 ::t :1880.-A.ndntde Pinto.-Pet!ro 
Ltâz. 

rRI:IIEinA PARTE DA OUDE:\I DO DIA .. 

Posto a votos o 1arecer n. :1.0 E de !879 6 a 1 ro-
vado sem debate. O parecer conclue: -que sejam 
approvadas as eleições das freguezias de Carapebüs 
o das_ Neves, d? munieiiJio d~ l\Iac:ahé, _provlncia 

' ' referidas parochias. 
Continúa a 2. n discussão do projocto n. 82 B 

sobre secularização dos cemiterios. 
Não se acllando presentes os Srs. ~Iartim Fran

cisco e Theodoreto Souto, inscriptos pnra o debate, 
-os Srs. Freitas Coutinho, Joaquim Nabuco, Affonso 
Penna e Antonio de Siqueira desistem da paln
vra, reservando-se para a 3. 3 discusstio. 

E não havendo mais ninguem inscripto, o 
Sr. presidente declara encern\da a discu~são e 
que vai pôr a. votos o projecto. 

O Sr. Saldanha Marinho (pela ordem) 
deseja que a mesa infot·me qual o projecto que tem 

·de ser submettido a votos, porque da !_a para 2.a . - . 
Não sabe sobre que projecto vai ter logar a vo
tação. Ha dous e distinctos, um que seculariza os 
cemiterios ; outro que não est~belece a idéa em 
toda: a sua extensão, concede c~mite-rios a irman
dades e a particulares. O que passou para a 2.n dis
cussão foi o projecto de secularização perfeita e 
completa. 

O SR. AliTONIO DE SIQUEIRA diz que a camarujá 
aceitou um dellcs. · . · 

O SR. S.-I.LDANH."\ l\LUINHO, apoiando,· diz que 
entende que o proJecto que deve ser approvado 
agora é aquelle que apresentou. 

A· 54.-T0:\10 V. 

o Sr. lGXACIO MARTINS observa que foi aceita 
a.preferencia para a discussão. 

O Sn. PRESIDENTE:- Perdoe o nobre duputado; 
logo que seu projecto foi escolhido para servir de 
base á discussão, o outro projecto tornou-se suhsti
tutiv~, e, con~o ~uhstitutivo, deve ser posto em 

O Sr. Tlteodoret.o Sout.o (pela or·dem) 
lamenta não estar na casa quando lhe tocou a 
pa a a, porque queria sus en ar o su s 1 ut1v0 
apresentado pela com missão. · 

E' sua opinião que o substitutivo deve ser rotado 
em primeiro logar,porque elle não só comprehende 
as idéas fundamentaes do. projecto que foi Dpre
sentado, como é mais liberal e ampliativo .. 

O Sn. , SALDANHA MARINHO diz que si ainda se 
póde discutir o projecto, pede a palavra . 
. o Sn. PTIESIDENTE observa ao o~ador que nfio 

O Sn. PRESIDENTE observa que o orador não póde 
con muar a iscu tr o proJeC o por este moao. 

O · SR. THEODORETO Sono cliz que sua opinião, 
ftmdada nos precedentes, é que o substitutivo deve 
ser votado ... 

O Sn. PRESIDENTE diz que já decidiu por este 
modo, porque compete-lhe a decisão, segundo o 
regimento (Apoiados). 

E' posto em discussão o artigo unico do prejecto 
~· . 1. ã .•.. 

O Sn. A::\TONLO DE SIQUEIRA requer dispensa 
de interstício, afim de que o mesmo projecto po~su 
entrar immecliatamente em 3.3 discussão. 

Consultada a camara, decide. pelu affirmatira. 
Entra, portnnto, o projecto em 3. 3 discuss:Io. 

o Sr. Theodoret.o Souto:-Sr. prcsi-
dente, admirei-me muito da votação que acaba de 
ter l~gar na 2.a dis~us~ão do p~oj~cto sobre se
culamacão dos cem1tenos . .Admn·et-me porque 
em umã camara ·composta de sectarios dos prin
cípios liberaes não foram respeitados esses prin
cipias. (Apoiados, não apoiados e apartes). Admi
rei-me tanto, que inclino a crêr, que essa estra

. nha votação, ante a qual aliás sou obrigado a 
curvar-ní · , 1 a 
sorpreza (apoiados e não apoiados)...... _ 

UM SR. DEPUTADo:-Dep:>is da discussão que tem 
havido V. Ex. não pó de dizer isto. 

O SR. THEODORETO SouTo : - .'. . porque nada 
mais facil do que sorprBnder sentimentos liberaes, 
quando elles são tão vivazes, tão delicados, tão 
susceptíveis como folg<> de reconhecer que o são 
os desta assembléa (Apattes). Basta que se lhe 
falle em nome da liberdade, e sobretudo em- nome 
da igualdade, para que muitas vezes sem um estudo 
aprofundado da materia, sem o exame integral dos 
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dados da questão, .se munif~ste um Yoto qu~ nem 
sempre se hurmomsa ~erfeitame~te con~ ~~ b.oas 
e verdadeiras norma!:i llberaes. Nao faço lllJUrw. a 
ninguem ;. digo q!le hou.ve a])en~s UJ:l?. e~ro, filh~ 
de~:>e sentlme~tahs~no ltberal e 1guahtano? que ~ 
muitas vezes illudido por falsas apparencms,. por 

tirar a quest:Io do vago, das considerações geraes 
que tanto servem para a impugnação,. como para 
a defesa. Afastemos as abstracções manes , flUe 
tud.o ou nuda nrovam, e aceitemos as verdades 
incontestaveis, ·que são o patrimonio. COip.:tp.nm (lO 
esnirito dos te:inpos, essa força quas1 divma que 
do.mina <1S sociedades civilisadas. 

Ouaes são. meus senhores, as theses funda
mentaes do. projecto origil:tario '! Eu as re~umo 
· ~~· · · ·i:: · 'i munici ai ou com )etencw ex-

Nem sempre o .que satisfaz as cxigencias da. igual
dade levada as suas extremus consequencws, sa
tisfaÇa do mesmo modo as aspirações legitimas da 
liberdade. 

O SR. FREITAS CoUTINHO : -Para mim a (iuestão 
não é reli cri os a é mais sccial e de administração. 

VozEs: -E' mais hygienica. 
O Sn. THEODORETO SoUTo:- Qua! é,_senhores, .a .. .... . . -

· ter i os? Qual a marca essencial da instituição assim 
comprehendida e realizada'! O que pretende:n os. 
honrados deputados a quem respondo '!A seculari
sação, a constituição temporal, civil da seQUltura. 
Pois bem, vejamos quaes as circumstanc1as ele
meu tares, quaes as formulas legacs, quaes ~s 
prescripções jurídicas necessarias a essa consti-
tuição. . . 

Em minha opinião-e formei-a depois de detido 
• • • o • • • • 

clusin das camaras, abrangendo a policia, direcção 
e ~dministração dos cemiterios: igualdade d~ to~as 
as crenças á beira da s~p~lt~ra. O substitutn·o I 

sêcularisa antes de tudo o cemiterio é a separação 
do direito de sepultura do direito àe exequias. A 
se mltura · ecclesiastica comprehendia o direito de 

di!·ecção e administração dos cen:iterios. P.articu
lares. e a ultima alçada da autondade CIVIl para 
ordenar o enterramento em todas as hypotiles~s. 
O projecto contém, pois, menos que o substitUtiVO 
e de um modo indefinido e abstracto, ao passo que 
este toma o lado mais positivo, o ospecto concreto 
do questão. ·· . . .. 

Ainda mais ; a igualdade do projecto pr1m!t1vo 
é ü nivelamento ; uma especie de despotismo 
além-tumulo : o cezarismo na Roma dos codave-

porq~le dei~ou uma memori~ 11? s~iq da ·fam~lia e 
do5 :Jmigos, uma vasta relaçao JUl'ldica no sew da 
soeiedade civil, e muitas vezes um nobre exem
pk. no seio da scciedade política, um. nome es
crinto em letras de ouro nos fastos soc1aes, uma 
alnia immortal no seio da religião, e uma gloria 
immareessivel no seio da patria e da humanidade 
( 1!Iu ito bem) • 

Senhores, o projecto das ~ommissões . reumdas 
foi elaborado com todo o cmdado, depois de ma
dm·o::. estudos, examinada u materia sob todas as 
suas faces e relações. Elle satisfaz a um tempo 
aos elevados e legitimas intuitos da igualdade e 
da liberdàde. 

O SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE :-Apoiado. E' 
muito mais tolerante do ue o outro. 

o· SR. A:-.'TONIO DE SIQUEIRA :-N~o opoiado. 
0 SR. THEODORETO SOú'TO:-Eu pergunto-e esta 

é ::~ cmestão essencial-: o que é que cons'titue a . 
secu-larisaeão dos cemitcrios '! O problema é de 
uma g-rande complexidade, pois involve ma teria de 
hygiene publica, e materia politica, social, moral e 
relig-iosa. E' mister examinar o assumpto sob todos 
os seus 35pectos, tendo em vista a realidade dos 
factos, e os verdadeiros principias directores. Só 
:.1ssim se podem evitar as soluçõas incompletas, re
sultantes de dados parck1es, e de apreciações que 
n~o abranjam todos os elementos do problema. 

sepultura, o ogar a sep tura e os ritos une-
rarios.\Essa tríplice relação estava sob a alçada es
piritual< como a orga~izou a igreja,. Ella regia t?da. 

indivisível, inquebranta~el, o ;'us sepeli~nd~, ~s rj~ 
tus et ceri?noniw, e o locus sepulturce. A JUnsdicçao 
ecclesiastica ia do berco ao tumulo; o poder es
piritual tinha uma espliera extensíssima, . que se 
tem restringido na razão directa .do .a!!lpliamento 
da jurisdicção temporal-na const1tmçao moderna 
do Estado. Secularisado o cemiterio, o jus sepul
tarw fica pertencendo {t exclusiva competencia da 
authoridade civil, que manter-se-ha dentro de sua 

. a· . - - .• 

não se oóde dirigir ao governo das almas, pois o 
Estado e uma instituição externa, e destinada a unir 
os corpos, como a religião une os espíritos, segundo 
as ver a e1ras concepçoes o 1reito p 1co. 

Ora, o substutivo estabeleceu essa separação, essa 
distinccão fundamental; desmembrou os dous ele· 
mentos: que a lei da differenciação historica já 
desmembrara no direito das nações cultas, e deu 
a autorid:~de temporal só o que a ella deve perten
cer, em razão de altas considerações de ordem p~· 
blica, e de irrecusaveis interesses sociaes. Da um· 
da de da instituicão c:monica da sepultura·; da 
complexidade da· se{!ultura ecclesiastica o ~ubsti
tutivo fez uma dualidade ; duas co usas simples, 
separadas, como deviam sel-o pela natureza, pela 
normal divisão dos objectos temporaes e espiri· 
tuaes. Mais longe não podiamos ir. Qual é o poder 
humano que já conseguiu entrar nesses penetraes 
sacrrados em que se asila a vida religiosa das so· 
ciedades '! (Apoiados). 

r. pres1 ente, o que secu anso. am a o cemi· 
terio é a fixação defi11itiva da competencia admi
nistrativa geral, provincial ou municipal em rela· 
ção á sua policia. direcção e administração, isto é, á 
escolha do local; desapropriação de- terrenos,planos, 
tabellas de esportulas, divisões de areas, emprega• 
dos, rendas e outros assumptos do que para adiante . 
tratarei. A secularisacão é ainda a intervenção em 
ultima alçada da autoridade leiga, para determinar 
o enterramento (paragrapho 11nico do substutivo), 
que póde ser puramente civil sem exequias, sem 
funeraes sagrados. E' a equação de todos os cultos, 
a eliminação das distincções confessionaes nane.· 
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cropole publica, a liberdade da consciencia na sua 
derradeira formula, realizada a grande confrater
nisação da morte (Apoiallos, muito bem). 

E' a admissão da sepultura dos christãos em 
Iogar profmo, quando elles assim. o querem, ou 
a igreja lhes ne(l'a a se ultura ecclesiastica. E' a 
prepon erancia o J?Onto e VIsta a sa ri a e 
publica; a desnecessidade do recurso á corôa, lento, 
dispendio~o e frus~r~t~rio (apoia_dos-2-;--a suppressão 

o ~ . 
civil; a communicação dos mortos que não se com
municaram em vida, em contrario ao principio 
canonico, a consagração de uma philosophia ge
nerosa, larga, humana, da caridade universal: em 
summa, a separação da igreja do Estado no as
sumpto das inhumações, como no do ensino, como 
no do casamento e outros (Apoiados). 

E' assim que eu comprehendo a secularisaÇão 
dos cemiteri.os .. ~n1 fac~ do d~reito positivo ; em 

Os Sns. BAPTISTA PEREIRA E A.J.'i'TONIO DE SIQUEIRA: 
-Ninguem pretende tal. 

0 Sn. THEODORETO SoUTO:- 0 projecto substi
tutivo;Sr. presidente, tem por fim extremar estas 
duas relações jurídicas que o direito canonico 
trazia confundidas: deixar á esphera religiosa a 
materia que eRtende priv:ltivamente com os ritos, 
com as ceremonias fnnebres, e deixar á esphera 
puramente ci~il, temporaria, aquillo que entende 
com a sepultura, com a inhumação. 

Convem, pois, Sr. presidente, accentuar o pa
rallelo que comecei a fazer entre os princípios es
tabelecidos pelo projecto do honrado deputado 
pelo Amazonas e o projecto substitutivo das com
missões. 

Em quanto não se :fizer isso, nós havemos de 
• pairar em regiões aereas, havemos de ficar no ter
re~~ das generalidadesz. como já disse; no _do-

como verdadeiras, e incontrastaveis. O substi
tutivo ainda não foi estudado; ha uma preven
ção desarrazoada contra elle da parte de alguns es-

. piritos, · que partem de um falso supposto para 
·conibatel-o. Ainda não o entenderam, ou não qui
' zeram entendei-o, o que é o mesmo. 

· O que estabelecia o projecto originaria <J Diz elle 
no art. :L11

: c A policia, direcção e administração 
dos cemiterios são da exclusiva competencia das 
camaras municipaes sem intervenção ou depen
denci~ de qualquer autoridade ecclesiastica. , 

O que diz o substitutivo ? 

·. • São da- exdtisiva competencia das camaras 
municipaes a policia, direeçãu e administrnção dos 
cemiterios. » 

São identicos os principias exarados nessas dfs
pósições. Onde está a differença ? Nem sob o 
ponto de vista religioso, nem sob o ponto de 
vista crn a a 1 tvergencm ; a 1 ea capital a 
competencia municipal está consignada em am
bos os projectos-nos mesmos ter_mos; o ~en-

outros como consequenciaes, é igual: o centro é o 
mesmo. embora a circumferencia seja mais ampla . 
no substitutivo. Dahi vem, que elle é mais liberal 
do que o projecto primitivo. Isso é evidente. 

O que queria o projecto primitivo ? Queria que 
os cemiterios publicos fossem sujeitos á jurisdicção 
exclusiva das camaras municipaes. 

O que quer o substitutivo? Quer que os cemite· 
rios publicas sejam submettidos á jurisdicção ex-

o • • f 
omittiu o substitutivo a phrase « sem intervençi:io 
da aut?ridade ecc~siastica? • Porque não era ne-

• " ;; o fi-
casse estatuída a jurisdicção privativa das munici
·palidades. 

Senhores a materia dos cemiterios era consi
c era a por alguns uma materia llllxta; rugia-se 
ao mesmo tempo pelo direito canonico e pelo di
reito civil. O que fez o projecto do honrado de
putado pelo Amazonas ? Arreçlou completamente 
o direito canonico do regulamento desse assumptoJ 
e investiu exclusivamente o direito secul11r de t•Jdas 
as attribuicões respectivas, mas destruiu tudo, ar
razou tudo ; desconheceu verdades e atacou prin
cipios inconcussos. Fez uma revolução, em vez de 
uma reforma ; obrou á maneira dos jacobinos. O 
que ez o projec o su s i u ivo. · an er ir u o 
direito canonico a attribuição de regulur os cemite-_ 
ri?s, ~ ~r:msportou para o die~ito commum essa. at-

ria!, temporal. O que fez. o substitÚ.t ivo? S~1~arou, 
como devia separar, aqmllo que se refere a mhu
mação, á sepultura dos mortos,_ ~aquillo q~e. en
tende com a parte puramente esplrltual e reltposa. 

Puz de lado (para iftvestir a autoridade çivi1 da 
attribuição exclus~va de regular a n~aten~ ~em
parai) a J:'!lateria !J.UO secular, a materul rehg·~osa, 
ecclesiasttca, de1x:ando-a na sua esphera livre, 
onde o Estado não póde entrar sem perturbar a 
paz das consciencias, que é a mais segura garan
tia da harmonia moral da sociedade. 

O. que tinha feito o projecto originario? Tinha 
nivelado a todos sem distincção; mas esse ni"\"'ela
mento era absurdo, era tal que se podia dizer uma 
idéa com.munista, uma idéa que semelhnvu uma 
charrúa assada sobre as instituições de uma so-
c1edade on e a crenças q~e mo se querefl?. con
fundir n3m amai (l'amar-amda na derr11dem1 es
tancia,' na q}lal se projecta a sombra indestructivel 
da personalidade humana . 

Si a autoridade civil, si o poder secular têm o 
direito de regulamentar a materia relativa á poli-. 
cia dos cemiterios, é preciso que deixe ás. com
munidades religiosas, represent~ntes das d1versas 
confissões, e direito de recolher os cadaveres dos 
seus irmãos nas suas ultimas moradas, guardadas 
pelas suas crenças, poetisadas pel:1s su~s reminis
cencias humanas e santificadas pel~s suas esperan
ças e symbolos divinos. 
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Senhores, as commissões encontraram n0 seu dos factores importantes que o espírito do legis
caminho as tradições, as idéas, os principias, todas lador não póde atirar á margem. 
as considerações divinas o humanas, que presi- Pel'gunto ngora: o que deviam fazer as commis
de::n, quo dominam ns leis e instituições nesta sões ? Considerar todos os ·elementos da questão, 
importante questão social ; todos estes elementos e resolvei-a do modo mais justo, mais consentaneo 
que constituem ,Uf!l passado secular que não s.e p__õd~ com o.s direitos e convenief!.cins soc!aes, realizando 

ie~peitaram essas tradições, CSSCS principios, e diS: mitcrio pubLliCO, lll3S abra Ulll campo franco áS 
seram-a liberdade consiste exactamente em res- 1 cren~as, que são outras tantas energias vivas do 

,.· a i do o tr s e si o cemitcrio u- Estado e as bases indestructiveis do edificio moral 
blico deve ser um grande nivelador, o cemiterio de um povo christão. A doutrina do substitutivo 
particular deve dar abrigo a todas as crenças que visou esse-alvo; procurou resolver as divergenqias 
não querem ser niveladas (Apoiados). no seio de uma unidade superior. Por isso con-

0 que encontraram as commissões no seu cami- s~ryou ao lado do ce~ite_r~o publico, municipal, 
nho 9 Encontraram a lei de 1850 o direito cano- ClYll ou secular, o cemlterw consagrado, bento, ou 
nico~ a legislação dos povos cultos, a historia, os religioso para . as _confiss~es que ahi prefiram se
co,tumes as tradicões de todas as nacões christãs pultar os seus rrmuos. E assrm que eu entendo a 
os -interesses de ordem moral, e os elevados prin~ liberdade e a tolcrancia; .os radicaes podem m~
cipios da sciencia e da religião. O que estabelecia a ~endel-as deou_tro :;nodo, ate por qll;C nada ha mms 
lei de i850 a res cito dos cemiterios na ca lital do mt~ler::mte e melmado ao alJsolutismo do que e 

(. .. o !::1 o ..... , . 1,_ 

permitLir os cemilerios partiClllares aos prelados 
~ioce1anos, aos most~iros c conventos, ús irman-

sociedade civil pó de tornar effectivo o exercicio do~ 
seus incontestaveis direitos sobre a parte ma ter i
al, ue ninrruem óde dis mtar a sua com elencia. 

Quaes são por outro lado as prescripções do di- E por ahr que a municipalidade póde velar 
reito c:monico? Elle definia 0 cemilerio 0 Jorrar nosinteresses da salubridade publica,g:ue a lei (de 
publico unicamente destinado á sepultura, sole- :1. o de Outubro de i828) e as razões de ordem ge
mnemente consagrado pela benção episcopal. Re- rallhc incumbem como missão inauferivel. Não 

1 d · · · 1 · ha duvida que esse objecto é por esse lado um 
sn ia esse prmCJpw que a sepu Lura e 0 cemiterw ramo da administração, um servic_,o civil, e a res
não podiam ser cousas profanas para a família ca-
tholica_, ante o direito canonico ; que elles eram pectiva legislação deve ser dominada pelo principio 

. 1·es sac1·w ; de·riam reger-se exclusivamente pelas essencial da hygiene (Apoiados). 
leis da igreja,e estavam inteiramente fóra do com- · -~gora, s~nl:t~res,. eu. v~s interrogo: em que o 

• • <:: pro.]ecto p~·m2rt1vo e mars hberal do que o projecto 

do seculo tem, por . assim dizer, descanonisado, Nem se quer no projecto primitivo se falia nessà 
~ra~;n~o;..os. para o crrculo, se~pre crescente, da cate~oria de cem!te~ios. o art. 1.o não privava as 
JUII.drcçL10 :secu~?r11. Porque, drzem os doutores,_ a 1 falmcas e assocmçoes dessa pro. priedade nem 
sell::tl~ura cccle~I~str~a era parte}a c~mmunhao cog!Lou diss~, l!mitap.do-se a uma proposiÇão ge·
c~ms!_a ou ec~le~rastlca, ~ue con::.r:ste. na commu- nerlCa, e mars dtdactlca do que legislativa. 
ntea~~o da oraçao, pela::. preces derramadas na o que f!zeram as commissões? Reconheceram essa 
b~nçao. desses logares, pela pres2uça dos san!os propriedade incontestavel,estabeleceram a superin
~ue allr se n_d9ram, pela celc~raç;ao. dos mysterros tendencia de policia municipal,salvaram os direitos 
~agrados .. DIZla-se que o cemiterro c como a porta 1 udquiridos dos religionarios, harmonisando-os 
da _eternrdade, e se ab~nç~ava como a.um templo, com os da publica administraçao e rrarantiram as 
me~ mo porqu~ .o. c~m!t~rro era consrd.erado um manifestações da liberdade de éonsciencia que a 
~c~essor10 ~a J,greJ.a, drzra-se qu~ o~~ultnno~deve- falsa unanimidade do projecto aniquilia impru-
-,e~ c~~-os murrv:s foram sempre r~putado:; actos dentemente, levianamente. · 

. a.~ r.c~gmo ~ lnrte do culto P~bl!co. A_ crença E' assim que as commissões podem dizer; com 
da re~surrerç,\o dos corpos, da Immortalrdade da toda a razão que 0 projecto substitutivo não só 
~lma, d~ ~emaventurança ete~na. eram a c~rôa consan-rou ns'bases fundamentnes do nroJ·ectoL.pr·
uesse edrfic10, que, senhores, drrtam o ue mze- · · · "' · . rr _,... 

1
· 

rem, tem uma rncomparave magesta e (Apoiados). tempo mais pmticas, mais positivas, desde que 
Eis em resumo o que acharam as commissões prescreveram que a. autoridade civil era compe-

nas leis canonicas. . · • tente para determinar em ultimo caso os enterra-
Pela bistoria geral da humanidade, sabem todos mentos, que não poderão ser st:spensos ou impe

que a religião dos mortos é a mais antiga, ou antes, didos, uma vez satisfeitas as formalidades legaes. 
foi no culto dos mortos que comecou o sentimento A autoridade civil tem o dirc:to inauferivel de 
religioso, elevando-se o pensamento do visivel ao mandar enterrar a qualquer c~"tdaver: está claro 
imisivel, do finito ao infinito. Não rruero a_rrora que a jurisdicção suprema sobre esta materia per
nem teria tempo par<1 isso,' descreve/ :~s diversas I tence á autorido.de civil, e,pois, o substitutivo con
phases e fórmas desse fnclo sociologico, sobre o I sagra o gue l}a de mais positivo, de mais pratico 
qu~l o;; _p1ens rllustres C? !legas y:m, sem duvida, e de mars adwntado. . 
mais hçao do r1~c cu; crio-o $•)mente como um 1 O poder secular tem a alta inspecção sem usur-
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pa.r ~ttribuições espirituaes, coaserva. a grande in
tervenção da personalidade do estado sem offen
der a religião da.s massas, neJ? de cll:!s~e algup1a 
social ; tem a tutella necessarw, mas e Imparcial, 
neutra!.·- . 

E':l h~via di~o 9:ue nesta materia era: p~ec1so 

e;equla~. Deve-s~ ter s~~pre ~nte. os olhos essa 
dtstincçao, que e o legitimo crzter~um para des~ 

· · i itual conservando 
intactas as raias en1 que se desenvolve a sua 
acção. . . · . ·- . 

Deixemos, senhores, as d1versa~ rel.Igipes, znc~u-
sive a do estado, contra a qual veJO tanta gente m
surgida, o direito de terem seus cemiterios. Nos 
cemiterios publicos realiza-se a igualdade, após a 

· qual correm os espiritos que julgam ter uma 
intuição mais clara e uma comprchensão mais 
viva das 'tendencias, das necessidades, das aspira
ões da civilia~ão hodiern_a : ahi estará a sepultura 

promíscua, onde esperam ar o u tlmo a raço ra
ternal. Em minha humilde opinião, ahi, nessa 
vasta e confusa cidade, nem sequer devem existir - ' ... .. 

- l ~, c 
picuos que assignalem dilferenças apagadas pela 
razoura da morte, até porque a ignorancia· e a má 
; · · I a roem ia dos 

que foram adversarios na vida. Naquelle campo 
não se nega; ninguem, nenhuma autoridade divina 
ou humana póde negar. um pedaço de terra a 
nenhum cadaver, c0mo não se negou em vida 
nem o ar, nem a luz. Alli não ha anathemas, não 
penetra a liturgia de nenhuma igreja, não ha culte 
publico, nem sectarismo, nem fanatismo : reina a 
igualdade humana. Faça-se assim, mas deixe-se á 
associação religiosa o direito de ter o seu logar de 
re )Ouso final. Os cemiterios articulares foram 
construidos -como? com os dinheiros das fabricas, 
das confrarias, com as oblações piedosas dos fieis ; 
respeitemos _esses objectos. e~ nop1e. da _civ~lisação 
. o ' . ' ' 
justiça é o respeito do direito alheio. (.4.poiados e 
apartes.) -

Não tendes receio de uma revolta das conscien
cias, si fôrdes destruir esses.seus ultimos refugios? 
Esses cemiterios não tBm existido á sombra das 

. leis? 
O Sn.. BAnnos PilllENTEL :~A autoridade publica 

est:"t superior a tudo isso. 
O Sn. THE0DORE1'0 Somo :-Basta que fique ao 

Estudo a superior competencia policiar, que prote
ge os interesses materiaes da sociedade. A provín
cia do Rio de Janeiro possue uma legislação excel
lente sobre esse assumpto, a qual não é senão um 
desenvolvimento racional, a applicação pr~Lica 
da lei d~ i828. Está a!li regulada pela _lei. de :1.sq,7 

municipalidades. 
0 SR. BARROS PIMENTEL ::..._Não 6 SÓ na provin

_cia do Rio de Janeiro. 
0 SR. THEODORETO SOUTO : - Nem eu digo que 

.seja sé nessa província : o acto addicionalprovê 
a esse ohjecto, que até alguns consideram de 
méra competencia provincial. O que aflirmo é 
que a municipalisação dos cemiterios existe no 
Rio de Janeiro, mas não a-secularisação, que po-

. derú ser eff~ctuadá, si o prejecto substutivo vier a 
ser lei, e isso sem abalo social, nem alarma para 
as consciencias religiosas. . _ . . 

Senhores, essa theoria de igualdade 11bsoluta~ 
levada ás suas extremas consequencias, eu a con
demno como absurda e tyrannica. Por ella de
via-se abrir uma só valta, e arrojar dentro todos os 
eadaveres, como nos campos da batalha. Ella é o. 
resultado de "ÇLma conc~pçiio puramente mecanica, 

' sua psychologia: é o atomismo, a pulverisação. O 
substitutivo rejeitou-a, e abriu espaço, e rasgou 
horizontes hlr"OS a todas as cren as. A i" -
legitima consiste no respeito do direito. 

O SR. PoMPEU:-E o projecto respeita-o perfeit;t
mente. 

0 SR. THEODOll.ETO SOUTO: - Não O respéita; o 
projecto primitivo derruba tudo ; é uma fórma do 
nihilismo que destróe todas as grandes fundações 
da historia, como contrasta todos os ensinos da 
moral social. Senhores, eu não devo, -e seria o 
mais incompetente para tal- vir fazer a ui :uma 
pre ecçao o Ire1to natura some a Igua ade 
e a liberdade. Querem apagaras eternas differencas 
sociaes COJl1 um só traço de penmt? · 

O Sn. JoA.Qunr NAnuco:- V. Ex. quer· que haja 
differença entre o cadaver do catholico e o do 
protestante? 

0 Sn. CESARIO AL VDI : - Ha para a familio. que 
fica. · 

0 SR. LOL'RENÇO DE ALBUQUERQUE (ao 81·. Joaq~tim 
Nabuco) :-V. Ex. h a de notar alguma differença 
pelo menos entre o cadaver de um homem e o de 
um cão. 

0 Sn. JOAQUIM NABUCO :-E V. Ex: .. equipara o 
cadaver de um protestante ao d~ um cão ! · 

. . ... ' 
pio de liberdade de conscienciu impõe o respeito 
a todas as religiões, a todas as seitas, mas não as 
· não as baralha como não lhes restrin r.re 

circulo de suas legitimas expansões. 
·Tenho tambem pugnado pela liberdade de con

sciencia em toda sua plenitude, e cada vez mais 
entrou-me a convicção de que não ha realização 
sincera dessa liberdade si não se respeita a livre 
manifestação de todas as consciencias, para o que 
é preciso que se deixe a cada uma largo e de sem
peça do terreno, aberto e protegido pela lei. 

O SR. PoMPEU:-Mas o projecto não desconhece 
essa liberdade. 

0 SR. THEODORETO SOUT0:-0 projecto é nada 
menos que a affi.rmação de uma igualdade absolu~ 
ta, que não póde existir em uma sociedade traba
lhada por differenças de cultos e religiões. A uni
dade pela extincção das desigualdades naturaes é 

· · · · · · c r t:-o 
perigoso como o religioso. · · . .. · 

Colloco-me exactamente em um ponto de VIsta. 
ãe todo ~ontrario ao do projecto nesta relação jil.ri
dica e moral. Emquanto o projecto desconhece r· ·.:: 

a maioria da sociedude braziJeira é calholica, cu 
colloco-me no ponto de vista opposto, e, reconhe
cendo que·na sociedade brazileira a maioria é ca
tholica, não " posso pretender que se est~ele~a um 
nivellamento tão completo, que se violem os seus 
direitos em quanto elles se mantém na ·orbita espi
ritual, comG em relação ás exequias nos cemitertos 
dos seus.fieis, que são considerados como parte in
tegrante do seu culto. Tambem quero que se acatem 
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os direitos das communhõe·s acatholicas, qu~ so_b a 
tutella da lei e do Estado tenham os seus cem1terws, 
onde rendam as ultimas homenagens aos seus re
ligionarios. 

O SR. JoAQUlll NABuco:-Ha muito tempo que o 
artido liberal ede a secularisa ão dos cemiterios· 

e secularisação de cemiterios não quer dizer senão 
que elles não sejam religiosos. 

R. PO!IIP~u ao orador : - J<;ss i d 
consciencia que V: Ex. quer, é a liberdade ultra- . 
monto na que pre~ende a escravidão do Estado, que 
quer uzurpar-lhe os direitos. 

0 SR. JOAQUHI NABUCO :-E' a liberdade dos Vi· 
garios, que não permittem o enterramento dos 
suicidas, como o vigario da Sapucaia. 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE dá um aparte. 
O SR. JoAQUm NABuco :-Porque não deve haver 

• • • r -' . 
o SR. THEODORETO SouTo :-Senhores, esta mate

ria envolve sem duvida a magna questão reli· 
b - • 

O Sn. THEODORETO SoUTo:- Não consiste em 
substituir o despotismo do direito divino pelo des
potismo do direito humano, ambos igualmente. 
detestaveis. Ultramontanismo e cezarismo são equi
valentes. A concepção é identica no fundo, e in
felizmente foi o molde dos povos Jatinos na histo-

• ' 4 • • 

:rtfme. Coignet a respeito do assumpto da secula
risação do ensino, correlativo ao da secularisação 
dos cemiterios e da secularisa ão de muitas utr s 
instituições. ; • · 

0 SR. ANTONIO DE SiQUEIRA:- Não apoiado. 0 SR. PonPEU:-V. Ex. para ser logico não ha de 
O Sn. THEODORETO SouTo : -E' uerer tambem a sec Ia i ã · 

a evitemos; é preciso que a encaremos de face. o SR. THEODOUETO SoUTo:-Dizia ahi .a autora ; é 
o SR. Po:\IPEU : ...:... E nós estamos dispostos a necessario que essa secularisação se leve a effeito 

encaral-a de frente. sem a eliminaçlio do ensino religioso, fundamento 
essencial de toda a educação ;· mas em um paiz 

O SR. THEODORETo SoUTo: -Senhores, é uma onde ha diversas r6ligiões~ fôra um crime en':iinar 
verdade ·adquirida ·e corrente ; é um àógma in- uma religião privativamente: é precisa a neutrali
discut1vel da seiencia social que as boas reformas· · dade. Na Inglaterra nunca se fazem reformas ra
não são aquellas que destroem pelas fundações ; dicaes; a historia ingleza não registra reformas que 
e que abatem tudo ; que tudo derrubam para am com 0 traco· de uma linha recta · que 

· construir de novo; mas aquellas que melhoram s~_pareç . ·. . ~' 
que mo 11Cam, ou reorgamzam ace1tan o os a os 
do passado que podem ser aceitos: porque partem 
~estes J?rincipios-o homem tal qual é em cada 

anteriores, e que as instituições se devem harmo
nisar com as crenças de um povo. 

Senhores, aquelles que se co !locam no ponto de 
vista do nebre deputado pelo Amazonas, que é 
sem duvida nenhuma o ponto de vista radical em 
todas as materias, quer políticas, quer sociaes .•. 

O Sn. PoliPEU :-E' o ponto de vista liberal. 
0 SR. THEODORETO SOUTO :- ... mas que não é 

perfeitamente o ponto de vista liberal, pois ha dif
ferença notavcl entre um e outro. 

O radicalismo é quasi sempre. filho de idéas 
. abstractas e creações de imaginação. e ha indivi~ 

duos, assim como ha povos, que sendo radicaes 
pelo espírito, são absolutistas pelo caracter. Aquelles 

e sustentam a opinião do honrado de utad 
azem na a menos o que su st1tuir a theocraeia e 

a tyrannia da direito _divino~ o que elle chamou a 
tyrannia religiosa, aquillo que eu chamarei a ty
rannia do Estado~ .. 

O SR. P011lPEU: -O direito humano. 
O SR.THEODURETO SoUTo :- •.• a tyrannia do 

direito· humano. 
Mas, senhores, a verdadeira liberdade não con

siste em substituir uma tyrania por outra tyra-
nia ..• ·• · 

DIVEltSOS Sns. DEPUTADOS :- ~ão ha tyrannia. 

I • 

tanos dizem ha niuitos seculos. 
0 SR. THEODURETO SOUTO :-Alli reserva-se áS 

differentes religiões, cultos e seitas o direito ex
clusivo ás suas sepulturas, ou uma area do·s cemi
terios publicas, e satisfaz-se dest'arte ás necessi
dades inherentes ~1 natureza moral, que é funda
mentalmente religiosa, e rende-se homenagem a 
verdades e idéas, que são elementos organicos do 
Estado; e entre ellas, ao principio da immortali
dade d'alma, que tem uma lat:ga e profunda in
fluencia na vida e uma grande força gcnetica de 
outros princípios, sem os quaes o estado, ser in· 
telligente e moral, não póde existir (Apa?·tes) • 

E devo desde já, senhores, protestar contra uma 
proposição que tem sido. aqui r~petida, ap~zar dos 

e é: que o Estado é atheu, que o Estado é inditfe~ 
rente em materia religiosa. Não, o Estado não 
póde ser atheu, o Estado não póde ser indilferente 
em materia de religião. 

o .Ali'TONIO DE SIQUElRA :- Isto é conforme a 
maneira de entender. 

0 SR. THEODORETO SOUTO:- Diz-se que O Estado 
não póde ter opinião ~obre semelhante assumpto. 

O Sn. Pol'IIPEU : -Não apoiado ; o Estado é uma 
colle.ctividade, deve ter uma opinião. Eu penso 
inteiramente o COJ?.trario do que pensa V. Ex. 
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0 SR. THEODORETO SOUTO: -Do que eu penso? 0 SR. ·THEODORETO SoUTo:-Nunca elle hn de ser 
v. Ex. não me ouviu. O Estado deve manter-se·· obrigatorio. Por honra da · ci.vilisaçl:'io, elle será 
imparcial . . . . . sempre uma singularidade, mas é preciso não im

O SR. BARROS PmENTEL : _Foi 0 que se disse pedil-o · de todo, quando elle fôr de todo indecli
navel: O enterramento civil foi uma extrema con-

aqm. se uencia do~ princípios convencionaes. 
O Sn. THEODORETO SouTo:-... no seio das diffe-

rentes re igiões: deve ser inter-confessional. Mas tuições canonicas para levantar sobre bases novas 
o Estado não póde cruzar os braços, indifferente,. uma sociedade inteiramente leiga. Passou a char
i~erte diante dessa indeclinavel necessidade _!el!- rúa, ré ito a hrase ara fundar um direito 
o ' ' - - cemp etamente novo. Essa corrente de idéas que 
pios, sobre os quaes sómente póde assent~r toda a dominara então retrocedeu durante muitos annos, 
construcção social. O Estado não pó de ser indiffe • · para emergir eutra vez nos tristes dias de :1.870 e . 
rente a respeito da crença ém Deus e a respeito da :1.87:1. dentre as ruinas da commana de Paris. 
immortalidade da alma. · 

O Sn. JoAQUIM NABuco:- O enterramento civil 
UM SR. DEPUTAno:-:-Este argumento vai ·longe. na França é uma excepção. 
O SR. PoMPEU:-Este argumento é muitoperi- o SR. THEODOI\ETO Somo :-Sim senhor, e uma 

goso; é o argumento mais conservador que ha deploravel excepção. O enterramento civil contra
neste mundo, o mais tyrannico. ria os eternos instinctos e essa elação sem termo 

0 SR. POMPEU dá um, aparte. 
U;-.I SR E • 

daquelle que rejeitou as exectuias reli~iosas, que 
muitas vezes as desprezou, porque rejeitava esse • • • • • • cr • 

os positivistas e todos os que não 
immortalidade da alma. 

reconhecem a seus suffragios para aquelles que tiveram a mesma: 
fé, e receberam o seu pabulo espiritual ? E' ·preciso 
ser logico, e o substitutivo o foi · quando abriu 

O Sn. THEorionETO SouTo : -Está V. Ex. intei- de par em par as portas dos cemiterios publicos, . 
ramente enganado. O que eu digo é que o municipaes,não só a todos os crentes,como a todos 
Estado não deve envolver-se em materia de fé, os descrentes, inclusive ,áquelles a que -por vir
porque, como diz um . escriptor notavel, isso seria tude de uma sancção penal a mesma igreja nega 
contrario á natureza politica do Estado, e á na.: sepultura sagrada. (Apoiados r · · ·. 
tureza não politiea da religiãó ; mas o que a:ffir- · . 
~o tambem _é que elle d~v~ s~stentar os priJ:!ci- Senhore:, eu já o disse;· e vos. o_ sabeis_ melhor 

• a humanidade. O profundo Fustel de Coulengés, 
estudando as crenças sobre a alma e sobre a morte 
nas ra as indo-euro éas demonstra e essas ve-

admiraveis e soberbas construcçtes dos governos 
representativos, no mundo civilisado, são .cimen
tadas com o christianismo, cujo espírito êminen
temente liberal é um poderoso e perenne renova
dor da vida social. Deus nos livre das querellas 
religiosas, mas por isso mesmo devemos alargar 
o campo neutro destinado ás manifestações as mais 
variadas da consciencia humana. Notaveis pensa• 
dores, que têm estudado o desenvolvimento intel
lectual da humanidade, sustentam até que é ne
cessario manter uma certa hypocrisia official para 
a conservação de certos grandes e salutares prin
cipias da ciyilisação. 

0 SR. JOAQUIM NABUCO:-Não pedimos O enterra
menta civil, mas os cemiterios seculares. 

O SR. T!IEoDORETO SoUTo:-Nem eu o quero erigir 
em principio, porque elle só póde ser uma ex
cepção, uma aberração ; mas é necessario que 
elle seja permittido em casos extra.ordinarios, c 
quando fõr possível respeitar a vontade do morto, 
como é modo de dizer. E desde que existirem os 
cemiterios seculares, está aberta a porta ao enter
. ramento civil. O substitutivo neste ponto vai mais 
longe .que o projecto, e oft'erece margens mais 
largas. 

O Sn. Jo.AQUil\I NAnuc():-Não queremos que o 
enterramento civil seja obrigatorio. 

as crenças, esses ritos tradicionaes aa sepultura 
foram a origem das instituiçõ.es sociaes e ~f!_mes- . 
ticas. Veneremos essas dmturnas trad1çoes, e. 
rendamos preito a todas as· crenças. Vós quereis 
um nivelamento impossível. ·· 

0 SR. LOú'RENÇO DE ALBUQUERQUE :-E' falta de 
respeito a to.das as crenças. 

O SR. JoAQUm NAnuco : -E' igualdade para 
todas as crenças. 

(H a outros apartes.) 

0 SR. THEODORETO SOUTO:- Ha nesta ;questão 
duas theorias extremas : o materialismo e o ritua
lismo supersticioso. Entre esses pólos diametral
mente op:Qostos está o systema do substitutivo, que · 
colloca o âireito commum ao lado do direito cano-
nico, mas sem confundir as .suas orbitas, s~m 
complicar as suas relações e sem turbar a \;1d~ 
moral. ~~qui ha Jogar para todas as crenças ; aqru 
ha respeito a todos os direitos. E neste ponto devo
notar que a sepultura «5, pela lei civil e canonica, 
muitas vezes um direito familiar ou hereditario. ' 
Já o direito romano reconhecia isso, e a juris
prudencia dos povos cultos o tem sanccionado . 
Como poderíeis em um volver d'olhos~ de coração 
ligeiro, sem cogitar nas diffi.culdades praticas, des
truir essas relações jurídicas; plenamente garan
tidas pelos poderes sociaes ? Vede bem ; vós vos 
arriscaríeis a passar por violadores dos sepulchros. 
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O Sn. _-\.1\"TONIO DE SIQUEIRA : - Está batendo 
castellos no ar. 

0 Sn. THEODORETO SOUTO : - Desde que fõr lei O 
vosso nivelamento ; desde que os cemiterios pnr
ticulares construidos á custa dos fieis se tornarem 

· maneira ue não só a olicia.mas ainda 
a direcção e a administracão pertencam ás mum
cipalidades, a consequen~ia é que as sepulturas 
religiosas desapparecerão. Os tumulos de familia,as 
ca acu s · · , - . · · 
a nova instituição. E onde se abrigarão as almas. 
religiosas e timoratas, as crenças vividas e ardeu·_ 
tes, que refogem á sepultura profana ? 

0 Sn. JoAQUIM NADUCO dá um aparte. 
A theoria do nobre deputado é qU.e levãria á 

inquisição, porque é a theoria de uma igualdade 
que desrespeita as condições concretas, os elemen
tos indiYiduaes da sociedade, que não reconhece 

'; • .. • • l. • 

A minha theoria aceita o passado e o corrige e 
domina; reconhece até muitas vezes prejuízos, 
pois que a natureza humana na reunião de seU3 ele
mentos· materiaes e immateriaes,. os quaes, ·como 
disse Glad:; tone, são o universo inteiro, tem nas pro
fundeza& de ·seu ser principias e verdades quenã9 
se IJOdem destruir; á maneira de forças de forma cão 
primaria; que são como o substractum de. todas· as 
ulteriores creações da -ordem physica e moral. 

• · · desde a 
mais remotá antiguidade,eneste ponto invocri a au
toridade do iliustre deputado de Pernambuco que 
tantas yezes,com rara sagacidade,applica as mais ab-
stractas noçues e p n osop Ia, como o i 
similes da historia, aos problemas da actualidade; 
pod~~ia recordar que desde o berço da sciencia, o 
espmto humano, tentando a solução do problema 
do universo, vacillou entre a theoria geocentrica, 
que tudo absorve na terra, a alma matar, e a theo
ria anthropocentrica, que tudo absorve no homem, 
que é,na phrase de um escriptor distincto,a unidade 
consciente que se faz necessariamente o centro do 
mundo para inaugurar um novo cyclo, e formar 
um nppendice especial ao livro da natureza. 
~m. face dessa_Ilhilosophia da circulação da ma

tena, da e':"oluçao, da emanação e da absorpção, 
c? mo se q~uzer chnmal-. a, sem duvidá alguma de
VIa-se abnr uma valla 1mmensa em que se atiras
sem todos os cadaveres para serem transformados 
pela terra; mas em face da philosophia que con-
cen ra u o n 1ome , que · 
parte integrante da serie que vai do atomo ao or
ganismo vivente, mas que ao mesmo tempo reco
n~ece a sua individualidade~ a sua personalidade 
v1vamente destacada da natureza, é necessario res
peitar as suas crenca.s e muitas vezes-até os seus 
prej ui~ os, uma vez· que se a ccordem com as mais 
altas e 1rrecusaveis necessidades sociaes (Apcwte~). 

O que.queremos é exactamente isto; nós quere
mos .CJue aquelles que crêm exclusivamente na 
materr~ que só vêm :1 circulação da ma teria, trans
formaçao das energias, e que dizem com o pro
fessorDally :-sempre existiM ha de existir scm}Jre 

a mesma quantidade de principio material c de 
principio dynamico no universo; nós queremos 
que esses tenham segura. a sua derradeira estancia · 
mas queremos tambem que aquelles que não se: 
guem taes doutrinas; que reconhecem a immorta
lidade da alma, que crêm em certos docrmas-como ·- ~ 

religião, tenham tambem o seu campo santo onde 
os seus pais, os seus filhos, os seus descendentes 

ossam render-lhes homenagens sagradas, e mui-
tas vezes rece er como em um mys eriO a raves 
das lapidas, lições, inspirações a que devem obe
decer para se tornarem melhores nesta vida 
(Muzto bem). 

Sr: presidente, sob. o ponto de vi~ ta hygienico. 
eu Yl esgotada a mater1a em tractad1stas notaveis. 
Dizem todos que_ a consideração da saude publica 
deve pesar mmlo na reforma dos cemiterios e 
opin~m pela constituição de v~stas necropoles fÓra. 
das c1dades. O prazo para a mhumação, o. trans- · 

· U:M SR. DEPUTADO:-.E OS direitos ~dquiridos, 
as sepulturas de familia, os cemiterios parti-
culares? · 

Ó Sn. THEODORETO SOUTO :-Pelo substitutivo das 
comm_issões a ~~nicipalidade por sua attribuição 

miLerios, que se converterem em focos de ·emana
ções perig?sas. .A profanação dos cemiterios sa
cr • (1' lada · I i e a volta dos terrenos 
ao com!llercio. Nem a igreja jamais poz emlJa
raços a Isso : é questão prevista no direito canonico. 
O poder ciYil póde fazer a reforma hygienica dos 
cemiterios qu.anclo fõr necessaria. 

Os primitivos christãos, como os pagãos sepul
tavam-se extta-muros. Em Roma abria-se excep· 
ções para os varões illustres, os imperadores e as · 
vestaes. As cryptas, arenaria ou ccmnete?"ia chris
tãos eram sepulchros particulares, fóra das cidades. 
Entre. os romanos o logar se tornav:a religioso pelo 
depos1to do cadaver, e entre os chnstãos pela con
sagração episcopal. Nos seculos heroicos do chis
tianismo os cemiterios eram templos, e os corpos 
dos martvres e dos confessores da fé eram recP.· 
bidos nos' sagrados logares. Qu:mdo a igreja sahio 
das catacumbas, trouxe as relíquias dos seus lle-. . -' . 
quizeram repousar todos os fieis. Da h i a sepaltu
ra nos porticos das igrejas e dentro dellas ; costu
me que atravessou largos tempos, mas foi abolido 
pelo poder civil a ecclesiastico. -

Dlll'ante seculos as instituicões canonicas rege
ram quasi exclusivamente os cemiterios. Hoje a 
secularização d0>3 cemiterios publicos é uma ne-, 
cessidade indeclinavel da civilização;5 A tendencia 
da sociedade moderna é secularizar muitas insti
tuições, que estavam no dominio integral da reli
gião. Não ha duvida que a característica do 
espirito do tempo é essa : o trabalho da analyse~ a . 
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eTOluç~o das forças moracs das sociedades ·vão 
determinando todos os dias essas desmembrações 
ao dominio ecclesiastico, que afinal ficará restricto 
dos limites puramente espirituaes. 

O- SR. JOAQUIM NABUCO :-V. Ex. agora està fal
lando por nós. 

R. HEODORETO SOUTO :-Si tudo isso é Ver
dade ; si não ha contestar que e Estndo vai reinvi
dicando muit~s dos ssus elernen~o~ natu~a~s, ou-

o ' tado reconhecido um organismo vivente, não póde 
mais ser governado pelo direito canonico ; .si o 
Estado moderno se considera um .systema pura-· 
mente humano, sem orthot.loxia religiosa, mau~ 
tendo-se neutro entre as O[Jposições confessionaes; 
si o ensino, a sepultura, o casamento, devem ser 
secularizados, faça-se isso, mas não se abalem os 
princípios mesmos da civilisação do seculo, dus 
quacs o primordial. é o respeito da individualida · 
de. A llum i · · 
puras abstr.1cçõ~s :cada Estado tem as snas quali

. dades moraes, o seu caracter, uma persom!lidade, 
uma alma, um papel particular, na tarefa ·com-

i i tsaçao. s crenças cat 10 tcas mere
cem profundo acatamento, como as outras crenças. 

Se!tilores, pcla.lei de 1.l:l50, ~a cidad~ do. Rio de 

cemiterios partilmlares, e elles o têm em diversas 
cidades do irnperio . .Não é, pois, um privilegio que 
eu quero para a igreja catholica: não quero um 
regimen de direito ·singular, anoawlo, mas de 
direito coinmum; · generalisado. O ve rdadeiró li
beralismo não está na exclusão, na selecção odiosa 
oú· f1vorav.el, na protecção, qualquer que seja a 
sua fórma" ·• - · · · 

Si eu-estivesse na França,-vou exemplificar-. 
não votaria Jor ·s · ,. o 

, .. 0 a a gran e acuna na contextura 

Sr. -presidente, não quero alongar mais esta 
discussão. Peço desculpa aos meus illustrados 
colleg-as por ter-lhes tomado tanto tempo com de
sagrado seu (Não apoiado). 

YozEs.-Tem fallado muito bem. 

para combater os argum~ntos que forem de novo 
produzidos. Senhores, o eixo sobre que gyra o 
substitutivo é 3. liberdade de consciencia. Os Cà-

o icos 1zem que os. cem1ter1os nao podem ser 
co usas profanas, porque os corpos são consagrados 
pelo-baptismo, pela infusão da g-rnça, de maneira 
que são outros tantos templos do Espirito Santo. 

Todos os povos tiveram a religião dos mortos, e 
nté os divinisaram, fazendo delles os seus deuses 
tu telures. . . ~ 

E' esse um facto indestructivel, um elemento 
imperecadouro da historia da humanidade, cuja 
im:J~inação povoou sempre esse grande mysterio 

"" . ... ., .. 
gr:initó tem corrido o rio da civilisação. Respeite
mos, pois, crenças que exerceram tanto imperio 
sobre o homem • . rr • • • 

ções. 
Outr'ora, diz um canonis!.a, os pagãos exprobra

vam aos christãos o costume de levarem á sepul
s ·rmaos, un n·1 os com 

A discussão fica adiada pehf·hora. 

SEGUNDA PARTE DA OU~E11l DO DI 

dnquella lei, nliús plena de lJons princiQios, e ele- 0 S::-. Atronso Penna:-:- Sr. presi-
mentos de progresso (A.poiados). · dente, eu não tnmar·ia a palavra na discussão do 

O SR. BARRos PDIENTEt:-:Si Y. E~. estivesse em presr~nte projecto si não julgasse ser dever rigo-
França talvez tivesse outra opinião. roso da minha parte atJresentar, ainda que suc-

O Sn. THEuDORETO SouTo :-Si na Franca, as cir- cintamentc,a~ r<tzües pelas quaes lhe neguei o meu 
cumstancias sociaes, as condições moraes do paiz, voto, conforme declaJ·ei em uma das sessl'es ante
podem amuistiar essa violnção dos dogmas libe- riores. conjunctnmente com alguns colleg-as. · 
raes, no que eu não concordo; aqui no Brazil, a Não· me :mimaria a Loinar a palavra, Sr. presl
Iiberdade de conseiencia nüo corre iguaes perigos, dente, corto como estou de que a discussão é inulil, 
e a secularização se póde fazer sem desigualdades ~ de que quaesquerollserV1tções, quaesquer reparos 
odiosas, sem offeusa de crenças vivas, que pren- ou emendas, que porventura se possa mandar ao 
dem no fundo d'alma racionaL Secularizemos projecto em di:;cussão hão de ser irremissivel
completamente o estado, separemol-o :la igreja, por monte condemnadas pela nobre maioria. 
que essa união é illogica, irracional, e prejudicial Sr. presidente, desde que iniciem-se o presente 
aos. grandes interesses· da civilisação (Apoiados, debat~, J!.otei uma grande anomalia no parecer da 
t Ut , , • 

O systema politicó religioso do direito canonico Já um distincto deputado por Pe1·nambuco, que 
Rão convém au mundo moderno. Queremos a dis- tã(l brilhantemente tem discutido esta questão, fez 
tincção e a independencia da igreja e do J~stado. sentir o que havia de inconveniente no laconismo 

Mns, senhores, quer a· igreja esteja unid:t, quer do p:~recer em que a con'tmissão de industria prQ
Silparada; sej<~m quaes forem os princípios qne pre- põe á camara a approvação deste contrato.· 
val(l!{am; é neces::~ario que deixemos ~mpo franco a Eu tomo a liberdade de lembrar uma circum
todas as liberdades; é ncccssario por consequeu- I stancia importantíssima, e.é a seguinte: o contrato 
cia, que reSP.Citemos.· a liberdude, os direitos reli- foi primitivamente remettido á com missão de 
giosos dos catlullicos,. {ISSim como a liberdade, os obras publicas, da qual fazem parte distinctos cal
direitos religiosos dos :~eatholicos (Apoiados). legas nossos. 
Essa é a verdadeira e normal situação de um go- Os honrados deputados, julgando que a ma teria 
verno civilizado. · não era propria da sua commissão, lavraram um 

.A. S5.-TO:\IO v. 
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parecer drclarando que a moteria do contrato de
via ser .afrecta ao conhecimento da commissão de 
commercio e industi:ios. 

No Diario do Parlamento, de iO de Setembro, 
foi lido e approvado o sog·uinte parecer (lê): 

missão de obras publicàs o officio do ministerio 
da agricultura, de 29 de Agosto proximo passado, 
emettendo o contrato celebrado com a Rio de 

Janei,·o Gas C01npany Limited para a contmuaçao 
do serviço da illuminação da cidade do Rio de Ja
neiro, ficando o mesmo contrato, nos termos do 
decreto n. 7255 de 26 de Abril ultimo, depen
dente da apprúvação do corpo legislativo. 

« Não se tratanüo de questão de obr:~s publicas, 
-no presente caso, e sim da continuação de um 
privilegio, é d0 parecer :1 commissão que o citado 
officio, não sendo relativo á materia de sua com
petencia, seja remettido á commissão respectiva 

e comm rcio, ·n · 
c Sala dns commi~sões em 5 de Setembro de 

i8i9.- Viriato de llfedeitos.- Barão Homem de 

Este parecer foi apresentado e approvndo (cha
D1o a otteução da caso) em 9 de Setembro de 1879; . ' . . . . . 
com missão de commercio e industriu o pnrecer de 
que a ennwra já tem conhecimento, é que é o se
guiu te (lê): 

• Projectos-1.879.-N. 29!í:. -A com missão de 
commerl'-io, indústria c artes examinou o contrato 
cclebrudo, a 21 de Abril ultimo, pelo g·ove.rno im
perinl com a Rio de Janeiro Gas Company Limited, 
para continunr a illuminar estu Ctlpit::I, dur.mte 
3:3 a n nos, de 26 de l\h1 rço ultimo a 26 de lllarç:o 
e .. ~. 
• Niio ::c o!Ierece it comm.iss.lio objecção r.lgum::t 

contra o contrut~, e por_isso é de parecer que seja 

c A n~sembl:.ia geral resolre: 
« Art. 1." Fica approvnt.lo o contrato, datado de 

21 de Abril do corrente auno, celelJratlo pelo go· 
verno imperial com a llio de Janeiro G~s Compnny 
Limiterl, 11ara conlinm1r a illumi:wr a capital do 
Imperio . 

• Art. 2.° Ficam revogmlus us disposições em 
conrrario. · 

Feitos estes reparos, passarei a. outra ordem de 
considerações. . 

Disse que é inutil qualquer discussão, quo desta 
nada resultarú, que não ctlegaremos a resultado 
pratico, e a prova de minha asserção encontra-se 
no procedim?pto da nobre maioria, que nem siq.uer 

• I. ' 

desde que se tratn do contrato do gaz. 
Eu entendo, entretanto, que nos merece a maior 

atten ,ii.o semelhante materia a oiados ; que a po-
pulação da côrte, que tanto concorre para o au
gmento das rendas publicas, que tanto impostos 
paga, tem todo o direito de ser attecdida nesta 
cnsa qmmdo se trata de interesses tão immediatos, 
como o da illuminação publica e cporticular desta 
capital. 

O Sn. GALDINo DAS NEVES :-Apoiado. 
O SR. AFFONSO PENNA:-0 nobre deputado pelo 

Hio de Jnneiro, que se incumbiu de defender o 
·con ra , · ú ::; . • -
petencia, det;larando que nós fazemos opposição, 
não porque~ contrato ~1~reta censuras, nws sim 

o • • rr r • ,., ... 

do gaz desta cidade ; mas entendo que terr1o3 di- . 
reito a igunl apreciação para no::sos netos, que 
S. Ex:. faça mnis justiça ao movei quo nos guia, 
e que nfio ·nos empreste um. procedimento_. que 
seria pouco acertado, de oppôrmo-nos systemati
camente a tudo _quanto parte do governo. Temos 
idéas, temos princípios; em vista destas idéas c 
prineipios é que nos dirigimos nas discussões das 
materias trazidas ao conhecimento da cnmara. 

• S:~lu das commissões em 9 de Setembro de O Sn. GALDIN0 DAS NE\'Es E OUTl:OS SENIIOnEs:-
:1.8i9.-Jostf Caetano.-JJulcão.-Fidelis Botelho. • Apoiado. 

A d:1ta do parecer d;, commissiío de obras pu-
blicus é de 5 de Setembro; mas, como se pode ve- . O Sn .• L.FJIONso PENNA :-Senhores, já vl!m de 
rificar do D!ario do Parlamento, esse parecer só longa data a~ qLlestões relativas á illuminaç_:ão pu
foi tr:1zido no conhecimento ua cnmara em sessão hlicu e par~icular desta capital· 
de 9 de Setembro e entiio approvado. Em :1.::362, o governo fez uma innovação no con-

1• 
1 

si ,., ·u t·nto m Vi nd d ?!'Iauá ueeraeutão 
commi::são de commercio é da me~ ma d;;ta, isto é, o emprezario da illuminação pu.blil:a desta cidade. 
que foram apresentados os dous p~receres em 9 Este contrato não foi approvado pelo parlamento ... 
de Setembro d0 1879. TJOi::, tendo soffddo notavel alteração em emendas 

Não quero co::n isto fuzcr censura :í nohre com- approvndas na camara, declarou o emprezario 
missão de commercio e industriu. mos não deixa que não se sujeitava ás modilicações impost:1s, e 
de c:J.Usar Dlguma sorprcza que ·estes distiuctos por isso não fui approvado no :>enado. 
deput:~dos tiio rapirl.amente examinassem um con- O contrato então não concedia um privilegio por 
trato onde estão envolvidas materi~1s importantes, mais 33 ~unos,· porém sim por mais .15, de sorte 
onde se estabelecem deveres ll<'lstante pesados tJUC não dava á companhia tão longo prazo para 
para a população dest:1 cai)ital, um contrato, em·J disfrutar o monopolio da illurninação das ru:Js e 
tim, que vai trazer não pequenos onas aos cofres I edil.1cios publicos e particulares desta capital, como 
publicas. . .... este de q.ue agora se tratn. - · · 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:52 - PÃ¡gina 12 de 18

Sessão em 27 de Outubro de- 1879. 435 

Já em i862,o emprezario da illuminação publica 
da capital, que era o Sr. Visconde de Mauá, decla
rava-se resolvido a fazer abatimentos razoaveis no 
preço da illuminação, com tanto que o governo lhe 
garantisse a prorogação de prazo do previlegio. 

S. Ex.,em officio dirigido ao ministerio, da agri-
• C) n ~ (T • • 

• O pensamento que me occorre é. pois, de offe
recer ao governo imperial, como meio de se con-

. - vista entrar em novos 
:Jjustes em que se estipule al!Jum abatimento ra
zoavel no preço da illuminação pltbliifa, desde já, em 
t·ez de te1· isso loga1· 1w fim de 25 annos, marcado~ 
no contrato, J;Dediante condições claras e equita
tivas·, em que fiquem perfeitamente difinidos os 
direitos e deveres desta importante em preza na
cional. • 

O emprezario da illuminaçiio já cogitava de 
úbter a prorogação de prazo do privilegio e esta 

n in a ser a constante reoccu acão da em-
preza que comprou o p1ivilegio ao Sr. Visconde 
tle Mauá. · 

Vêem os nobres deputados que desde muitos 
.an::. ,· • ·.- " 

gação de prazo. . 
Si então já se podia fazer abatimento nos preços 

do fornecimento do gaz, o que não diremos hoje 
que se tem aperfeiçoado os processos para 
obter-se gaz com muito menor dispendio ? O preço 
do g-az no combustor, que era em Paris no anno 
de i861 de O,i3 é hoje de pouco mais de metade, 
isto é, custa apenas 0,067. . 

Desde 1862, portanto, já se reconhecia a possi
bilidade de reduzir-se o re o do o-az nesta. ci-
dade. 

O mesmo consta do relatorio do ministro da 
agricultura de i872, em que pede autorização para 

prazo do privilegio diminuindo o preço. 
Em i862 o finado Sr. Dias Vieira, em discurso 

do 30 de Agosto, dava noticia de uma proposta feita 
ao governo para se illuminar a gaz esta cidade, 
tomando o preço de 22 rs. por hora de cada com
bustor. Eu chamo a attenção dos nobres deputados 
para este ponto, porque no contrato que ora se 
discute paga-se 2~ rs. por hora de cada combustor 
quando, segundo esta proposta a que acabo de me 
referir, já em i862 havia quem se propuzesse a 
fazer a illuminação por preço mais razoaveL 

Já foi aqui brilhantemente discutido este con
trato pelo honrado deputado por Pernambuco, 
cujas habilitações superiores na materia, por todos 
são reconhecidas e por certo me teria condemnado 
ao silencio, ·reconhecendo,como recon}leço,que não 

. ' 
S. Ex., talvez por causa da posição eminente que 
occupa no seio da maioria, :cão tivesse deixado de 
lado as clausulas do contrato, tratando simples
mente de fazer sobresahir as vantagens e exequi
bilidade das clausulas do edital por S. Ex:. orga
nizado, chamando concurrencia para esse serviço. 

E' só por· este motivo que me animo a tomar 
parte na discussão, porque, segundo meu entender 
S. Ex. destruiu completamente cs argumentos 
daquelles que querem sustentar que o contrnto 
attende aos verdadeiros interesses do thesouro e 
da população. · 

annos, com a. competente amortização de capitaes 
e 10% de interesse ás emprezas, tomnndo para 
preço do carvão 35 francos que corresponde na 
nossa moeda ao cambio actual a 1.5$470. Segundo 
estou informado o carvão aqui uo Rio de Janeiro 
custa 1.6$ a 20l> conforme o cambio e a sua quali
daae. A tabella donde tirei estes dados é a se
gninte (lê) : 

: ~rabrica de gaz pr~duzindo mais de dous 

publico equivalente a 25 °/o do gaz produzido e o 
preço do. metro cubico a metade do que pagam os 

articulares. 
Illuminação _p::~rticular, preço do 

metro cuh1co................. 95 réis. 
• p:~rticular. .. .. .. . .. 47 i/2 • 

« Fabrica produzindo de um a dous milhões de 
metros cubicos , sendo o consumo publico de 
28 OJo do gaz produzido. 

Illuminação particular.......... 1.28 réis. 
• publica............ .. 69 i 

« F·abrica produzindo apenas de 200 a 400 
milhões de metros cubicos, representando o con
sumo publico de 35 o lo do total de gaz produzido. 

Illuminação particular ... ~ ........ · i5~ réis. 
• · publica............. 77 • 

Conforme estas informações, que se lê em Dar
cel, des~e qu~ a producção ~xced~ de 2 plilhões 

raveis, devendo se ter muito em :.ttenção a cir
cumstancia de custar o bico de gaz á municipali
dade apenas a metade do preço pago pelos. 

:particulares e a proporção entre o gaz despendido 
. na illnminação publica e a parLieular. Desde que 
, esta -seja mais avultada claro está que o preço 
diminue. . 

Ora, senhores, creio que estes dados como- ou
tros que transcreverei'no.meu discurso relativos a 
diversas fabricas de gaz, demonstram claramentt! 
que os preços estipula-dos no contrato~ são muito 
elevados, muito superiores áquelles pelos quaes: a 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:52 - PÃ¡gina 13 de 18

. 436 Sessão em 27 de Out.uhro de f 879 . 

companhia poderia fornecer gaz, quer á illumina· 
ção publica, quer aos particulares. · . 

Notem os nobres dcpu,t.ados que os preços aqm 
são calculndo.:; sobre a base de pagar-i-e npenas 
p~la i!Juminação publica a metade c:o Jlreço pago 
p~los parti(jul;lres : ~ra pelo contrato que se 

o 
entre o preço que paga o governo e o que pag·am. 
os particulares. 

Senhores, eu não uero dizer ue o contrato 
feito pelo governo com n companhia de gaz da 
cidade do Rio de Jnneiro pudesse renlizar todo:; os 
beneficios, todas as . vantagens estipuladas, por 
exemplo, no contrato: celebrado pela companhia 
parisiense e a municipalid<lde de Paris. 

E' certo que nesta cidade faz-se um enorme con· 
sumo .de gaz o que autoriza a municipalidade a 
poder estipular, em favor dos cofres municipnes 
maiores van tagcns do que poderemos exigir no 
~io de Janeiro, onde o consumo do gaz é reJa-

( . 
1\las não procede o argumento do nobre deputado 

pelo Rio de. Ja~eiro, qua_p.do di~ que, s~~d? o 

preços entre as duas cidades. 
Eu acabo de demonstrar com a compara~ão de 

preços, que o nosso consumo ja é consideravcl, 
, que se e eva a mais e m1 ocs e me ros 

cubicos, devendo portanto calcular-se que a com
panhia aufere grandes lucros, tira grandes vanta
gens do privilegio que obteve. 

Ainda apresent:~rei os dados relntivos á produc
ção do gaz em uma fabrica de França, onde se 
faz consumo de carvão inglcz e em que o producto 
do gaz é de 4 milhões de metros cubico5 (lê) : 

• Custo do gaz no lampeão 46 réis tomando-se 
apen~s o custo das ma terias primas e mão d'obra, 

~ - 5 . » 

Ora, dando-se 100 °/o para lucros da empreza e 
amortização do capital, e qualquer diJferença de 

' - . 
" c. . ' " .. 

réis por metro cubico de gaz no lnmpcão. Dui>li-
cando mc;;mo essa quantia ainda ficamos long-e dos 
preços estipulados em favor da companhia de g·az 
do Rio de Juneiro. 
· Eis, senhores, dudos positivos, dados que de
monstram, n toda a luz, que o preço do c:1rvão, 
que é a materia .Prima que importa ri compmhia, 
não póde produzir a grande âifferença do preço 
que se nota entre os contratog de diversas cidades 
da Eurvpa e o contrato que se disc;ute. 

Aualysarei, senhores, ainda que perfunctoTia
mente, como disse, as diversas cluusulas do con
trato. Já disse, e repito, o nobre deputa(lo por 
Pernambuco, defendendo o edital. fez a mais com
pleta censura do contrato e demonstrotl cabal-
m~nte que el_le J.?.iiO hav!a- consulta~o a.s verda-

temos ~ue o contrato dá pleno monopolio á com
panhia p8ra o uso das ruas publicas sem admiltir 
de fórma alguma que qualquer outra emprcza ou 
particular possa fazer uso dellas para illuminação 
dos estabelecimentos ou de casas, nem estipular 
favor algum em favor da municipalidade. No con
trato de Paris a municipalidade exige pelo aluguel 
do sub-solo nada mr.nos de 200.000 fancos, pagos 
~nnnalmente ·pela comp:mh1a. Entre nós o go
verno dá á companhia o uso pleno do liUb-solo 

· ex~luindo a ~analisação de qualquer o~tra _compa~ 
nhm ou partxcular, amda mesmo que nao seJa senão 

para e'!\.periencias, como se preveniu no contrato 
de Pnris. 

Portanto, ~enbores, si porventura novas desco
bertas scieutificas, novos nperfeiçoamentos se rea· 
lizarem em relação á illuminaç.ão, não poderão, _ 
nem partict:lar~s, nem go:erno, usar das rua? pnl'a 

( 4 "' .. ;:, • 

E' o art. L o do contrato que o prohibo; entretanto 
que no contrato de P<Jris se aeautela esta hypothese 
resalvando-se a munici iílidade o direito d c 
ceder um espaço de :1.,000 metros p:m essas expe
riencias. O edital do nobre deputado por Pern:;m
buco resalvava esta hypothese; e portanto o governo 
muito propositalmente a excluiu e não vejo razão. 
algumtJ qne possa justificar esse seu pl'ocedimento. 
Que mal haveria que se pudesse utilisar um pe· 
queno espaço de ruas para ensaios e experiencias,. 
em relnção ::i ma teria tão importante, que joga com 
interesses tão immediatos da popul:Jç5o desta ca
pital? Não vejo raziio n.lgutua <{ue possa ser apre
s a a co visos e au<i i 1 a e. 

Em outra clausula o- governo autoriza a compa
nhia a continuar a empr.egar .os !lle:lido.rcs actuaes; 

pt·lo systema metrico. No edital do nobre deputadO· 
por Pernambuco impunha-se esta obrig-ação desJe. 
jú. Eu não COIDPI'ehendo com que direi to O n·o-
vcrno se esqueeen e uma rspos1ção de lei do. 
nosso pniz, que tornou obrigatorio entre nós O· 
uso do systema metrico. Por que motivo o governo 
abrin uma excepção em relat;ão á companhia do 
gaz, quando uma lei do paiz obriga a todos a 
usarem do systema metrico ? E nem se obrigou a 
companhia a sujeitar os mediJores do gaz á afe· 
riç1io do governo, clausula esta essencial que es
tava no editnl e que se encontra em todos os con
tratos s~melhantes. dE- Europa .. E é de. gr:mde im-

«IX.- O gaz da illuminação deverá ser extrn-
~ I - p 

l. • (_ 'l .. 

empregar outro gaz sem previa autorização dl) 
governo. 

• Obriga-se a extrahir o g:1z à o carvão de pedra, 
schistos betuminosos ou quaesquer outras sub
stancias apropriadas ou extrahidas de jazidas na
cionaes, comtant~ que estas sejam regularmente 
exploradas no palZ, e provar·se, por experiencias 
feitr,s, quç as despezas de producção do· gaz não 

._exce~aiJ?. as que se fizerem com o emprego do 
~arvao Importado. » 

Era uma clausula importnnte porque aqui não 
se t!atava de proteger a industria nacional esta-
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be1eccndo onus contra quem quer que seja ; era 
simplesmente dar preferencia ás jazidas nacionaes 
no caso de igualdade de circumstancias. Confor
.memente bem o dis~e um dos jornaes desta capital 
que di:-;cut.iu largamente o assumpto, não era uma 
destns medidas que ordinariamente têrn sido em-.. )- . 
dustria na::ional, muitas vezes sobrecarregando o 
consumidor, por isso que o obrigam a pngar o pro
dueto nacinnal mais caro do que o poderiam obter 

o estrangerro. 
Não ; o eclilal ap<~nas dizia : - em i~;ualdade de 

circumswncias prefiram-se os productos da indus
tria nacional. J.lilas o governo niio fez o menor 
caso dessa idéa tão vantajosa, tão equitativa, tão 
justa mesmo ; e n:io tratou de garantir no con
trato a hypothcse de serem exploradas as jazidas 
nacionaes. 

Receiarian1 impôr essa obrigação á companhia 
para não preJudicar o direito que esta Ollteve de 

O Sn. G/•LDINO DAS NEvE::::----:-Ciausula que já es
tava contida no i.0 contrato feito pelo Sr. Euzebio. 

O Sn. AFFONSO PEXNA:-Pcrece, Senhores, que, 
no caso desta igualdade de preço aa materia prima, 
nem si quer 'Viria essa clausula de fórma al,.uma 
preju tear o rrer o que a compan m exige para 
si de cobrar o consumo do gaz em curo, por causa 
das oscili:Jções do cambio. 

Desde que houver igualdade de preço, claro ê 
que se acha comprehendida a dill"erença de cambio. 
Mas o governo t:~lvez por descuido, ta!Yez por não 
:prest:>r a menor considm·ação á exploração desta 
í'onte de riqueza no paiz, nao quiz g:n·antir um 
favor que em nnda pesava aos cofres pu!Jli~os nem 
ia prejudicar os consumidores, ou á compunhia do 

ventura do emprego de outras substnncias ditre
rentes das que actualment~e empregam resultas
se grande diminuiç;5o no préço do gaz, devia isso 
aproveitar á ill um inação publica e particular da 
capital. Conforme a clausula do contrato, qual
quer emprego de materias mais baratas só apro-. _,~ . ·... ' . . ' 
de gaz é sempre o mesmo, é de 270 rs. para os 
particulares e de 250 rs. para o govemo. 

O overuo não foi revidente como a munici ar-
a e e Paris que, tendo de estabelecer uma clau

sula igual a esta, resalvou para si e para os parti
culares uma parte dos bene[lcios. Desde quo n 
companhin. empregasse substancia mais barata. 
deveria diminuir o preço pelo qnal fornece gaz aó 
governo e aos pnrticulares. 

Nem é, senhores, uma disposição que não tivesse 
sido já adoptada tJelo paiz. No decreto de 2i ele 
Abril de 1865, pelo qual foi autorizada a compa
nhia de gaz a funccionar no Imperio, vem uma 
is i _,ã ue rz e : 
E' muito justo, senhores, que não se inhiba a 

companhia (le lnnçar mão de quaesquer ap~rfeiçoa-
' o ' custem mais barato; mas é m uitu j nsto tambem 

que, neste caso, o preço diminua, quer para os 
a ti 
Note-se tambem o vago que ba na clausula 

i~." (lê): ' 
• XV -0 govenw obriga-'se a pagar á compa

nhia por cada combustor e hora de illul'ninacão 
2~ réis. • 

• Os estabelecimentos e edificios publicas pa(Jal'ão 
250 J'S. por metro cul;ico de gaz. · 

• As casas e estabelecimentos particulares paga-
rüo 2i0 rs.J)or metro cubico de gaz:• · . 

;- • o 

de l\Iinas Gcraes jú se tem f0ito descobcrtas'hnpor- cimentos publicas, obrigando-se as compnnhias {t 
tantissimas desses schistos betuminosos. Ainda 110 iilumina~ão delles, como, por· exemplo, os edifi
anno passado os jornnes der:1m noticias de uma cios pnra escolas e quaesquer outros editicios mu
analy:.:e proccdid:~ pelo distincto Sr. Dr. Gorceix nicipaes; embora estejam entregues á administra
director da e~ cola m iner~logicn de Minas Geraes ção ou arrendados a particulares ; em favor delles 
e.m umn amo~tra de carviio mineral que foi remet: .ha a mesma diminuição de preço. . · 
t1dade S. Mtgucl :lo Arassuahv, das margens do Pelo contrato actual nada se estabrlece a este 
Jequitinhonha, 3l1olOStra que reconheceu ser ver- respeito· 
dadeiro can'ão de pedt·a com todus as suas quali. Na clausula :17." se dá ti companllia o monopo
dades, o que demonstrava n existencia de uma Iio para fornecer os medidores tle gaz, clallsula 
jazida naquellas par:1g-ens. . _ esta, senhores, que não se encontra nos contra-

. Mas, senhores, si porve11tura essas jazidas na- tos de illuminação das cidades de Europa.· 
cwnaes forem explorad<IS, a companhia do "'az não Não se comprehende, senhores, ·porque é que o 
fica adstricla a !:mt;ar mão desse produc.to nncional, governo estendeu o monopol io aos medidores; 
desde quç o goycrno deixa-lhe pleno :ll'bitrio a quando nada o exigia, quando nada determinava 
esse respe1to. que se estabelecesse mais esse privilegio em favor 

« A companhia extrahirá o gaz do cnrvão~de 
pedra ou de outras substancias que forem reco
nh;ecidas como mais aptas para produzir uma luz 
brilhante, serena c inoffl!nsivá. » 

E' sem rluyida j ngto autorizar-se á companhia o 
emprego do qualquer subst:mcia par~ extrDhir o 
gaz, desdd que n qunlidade deste seja boa · mas o 
go!erno não devia esquecer-se comJlletamente de 
estipular alguma vantagem em favor do the5ouro 
0 dos. p:~rticulares. . · 

A clausula em si nadn tem de censuranl· mas 
o governo de,·ia ter se lembrado de que, si por-

da com anhia. ·· 
Si é . certo, senl10res, que, quanto m:~is larga 

é a concurrencia, mnis se desenvolvem as indus
trias, a consequencia é que o monopolio deve se 
entender nos strictos· termos da necessidade pu
blica e que não se deve alargai-o, fazendo-se ne!le 
c_omprehendtlr favores qué não são complemento 
ou desenvoll•imento natural e necessario da in-
dustria privilegiada. · ' 

E' assim, senhores, que esse .fornecimento de 
me~i~ores, · co·nforn1e o contr!lto da co:mpanh!a 
parJZJense e os. d::s eompanluas das ~ivcrsas cr
dades da Europa, póde ser feito ou pela companhia 
ou pelos parliculares em franca con:curt·encia, re-
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sullando dahi as vantagens da emulacão, entre os 
diversos industriaes, .ru;,oeurando cada 'nm apreseu
tur productos mais nperfeiçoados c mais lm·atos. 

Comquanto o ~overno se reservDsse o direito de 
approvar o preço dess~s medidores, é cc1·to que, 
afastando a concurrencia, tem detemlin'ldo um . . -

' ~· ( . c ' ' -

peLidores que procurem fornecer os mn:-:mos me
didores por preços menores e de melhor qnali-

O Sn. GALDJNO DAS NEVES:- E isso ainda não é 
o peior; .o peior é que esses relogios não regulam, 
t.:omo het de mcstrttr. 

O Sn. AFFONSO PENN.\. :-E ainda mais: como 
observa o meu nobre :'migo_, h;! a receiar alguns 
abusos, mormente quando o governo se não têm 
reserva tio o direito .de aferição .... 
, O ~R. ~ALDINO DAS NEvE-s :- Nem nferição, nem 

"' ,... l" 
• o 

O Sn. AFFONSO PENNA:-••• CJUC. é a garantia 
para a e:.acLidão desses medidores. 

O Su. GALDINO D.~s .1: EVES :- ão relogios ma
gicos. 

O SR. AFFONSO PENNA :-Em relação a medidores 
e a vert1caçao a mtens1 a e a uz o contrato 
deixou o governo o os particulares sem as devidas 
garantias ; entretanto, no editnl se havia tonwdo 
precauções a esse respeito, de accürdo com as 
dausulas usadas em Laes contratos na Europa. 
Basta ler as. clausulas do edital para se ver os 
gr;1ves defeitos do contrato. Eis o-=-que diz o 
edital (lê): · 

c IV.-Todos os apparelhos-que de futuro ti
verem de ser auquirido~, uer sejam de medi fio 

a pro ucrao c consumo e gaz, quer· ::1 me tção 
da pre~são e força iii uminrinte do mesmo n-az 
serão do s~tema mot~ico. >:> ' 

-c irem de 1ne~idores publicas ou ]Ja1·ticulares., 
• XI.-A mtetu:;idadc minimn da luz ser:i equi

val~nte {t de 9 a 1.2 Yelas de espcrmaeetc das que 
. quetmnn!_ 7 ,8Q gramm·ts por ho1·a, correspondente 

:1 1.20 grao~ ·!nglezes (o proponente indicará um 
!los _dous ltrntles, quando fixar o preço do metro 
cubtco de g-az). 

.. A vel'ificação clessa intensld!làe (ar-se·ltct pelos 
pro~eS?DS e nos pontos que ao governo parecer pre
{envets, e a expensas da.empreza .. 

« A pressão minima durante a noite será de 
Om,Q30 ell! toda. a C:X.t~nsão dQS encanamentos. 
Esta pressao. ser~ a mesma durante o dia, logo que 
pela generahsaçao do gaz como combustivel fõr 
isto exigido pelo governo. » 

,E' cens~ravel a incuria com q~e procedeu~o go-
. ' ... ..__ 

execução do contr~to, quando aliás se fazem á 
companhia tão grandes favores. 

Nem sei o motivo por que o governo supprimio 
uma clausula do ediu.l. que obrigava a companhia 

·-:que se propuzesse .a fazer a ·muminação publica 
a fornecer MS particulares o gaz de que preci-
sassem. ·· 

Eis o que diz o edital (lê): . 
• XD:L-A emprcza é ob1·igada a fornecer gaz 

aos particulares etn qualquer ponto do perímetro 
d~ seu c~ntra~o, onde já existir e funccionar o ser-
VIÇO da illummação publica.. · 

O desapparecimento desta r-l:.:usula parece dar 
o dirEito á companhia de recusur o·fornecimento 
de gnz, o que me p::rece de todo o ponto inadmis
sível quando se lhe concede o privilegio tle ser a 
unica fornecedora de gaz nesta capital. · 

Ainda se estipulou uma clausula que tambem 
• o • • • 

Ahi~e diz (le): 
• XI~.- Os propr}etarios dos predios parLicu-

< ~ " 
for consumido, devendo prevenir por escripto, á 
companhi<1, da entrada ou sahida de qualquer in
quilino, para o caso de falta de pagamento e para 
se eximirem desse onns. 

« A companhia terá o direito de cortar o enca
nam.ento das casns particulares, qunndo o:i res
pec~tvos prop~ietarios ou inquilinos estiverem em 
debtto por mats de um trimestre .• 

Como é,~senhorcs, que se vai crear em um con-. . .. · 
que não cog-ilnm os contratos de illumin~ç;ão pu
blica e particular das diver:;3s cidades dil Europa 
e da America? ! 

Impor-se uma o rigt.çao tao pesa a nos pro
prietnrios que eu não ~ei como se possa justificai-a. 
Em. dive~sos contratos, como por exemplo o de 

.. ' .. e:: ' l ( & .. • 

todo o inquilino que depositar umn quantia refe
rente ao consumo do gaz, que se póde presumir ele 
um mez ou dous; mas impôr aos proprietarios esse 
onus, essa solidariedade, é absolutamente incom
prehensi vel. 

E' uma clausula est•1, senhores, tão iniqua que 
um defensor do contrato, que escreveu dous nota
veis artigos, que foram publicados no Jornal do 
Commercio, se exprime da seguinte maneira (lê): 

prictarios. Aqui: estou de pe'rfei'to Mcôrdo com 
os--nobres- senadores,.·-quc discutiram a.questão 
com as suns ro Jrias luzes sem car ccrem rruiar-
se 110r informações alheias, como quando trata
ra~n de questões profissionaes. A condição é 
od~osa, imqua e desnecessaria : só por um des
cu.Hlo de ambas as partes pôde clla ter sido ad
mtttida, e estou certo que não haverá difficuldade 
e!? snbstituil-a _por uma disposição analega á que 
VIgora em Pvm na generalidade dos contratos 
europêo:s. Poderia. redigir- se nestes te1·mos a 
clausula ~\)a :. • A companhia não poderá re
cusar o fornecimento de gaz aos particulares que 
Ih'~ pedi~el?; ·mas terá o direito de exigir o de
posito prev10 de somma equivalente ao consumo 
de um trimestrr. ; e, não sendo paga a conta tri
mensa.l de:atro dos cinco dias \In sua apresentação, 
podera cJrtar o encanamento e usar dos recursos 
legaes para obter o seu reembolso·. • 
V~em os nobres de utados ue um defensol' do 

contrato, aliás n1uito illustrado, e que se mos
t!ou comp~tente ~a materia, acha-a iuiqua, injusti
ficavel, e so a attr1bue a de~cuido de ambas as par
tes, da companhia e governo, mas descuido de tal 
ordem, q~~ os [Jroprietarios é que terão de p:!gar 
em. be~etir:IO da companhin, que lhes impõe uma 
sohd3;r1edade que principio nenhum de direito 
aulO,!IZ:t. a crenr-se _ . 

Nao comprehendo, Sr. presidente, que se possa · 
conceder á companhia esse direito amplo de cortar 
o g~z conforme se estipula nesta clausula (Lê). 

St yem um n~vo inquilino que está prompto a 
depostta.r a quautta pelo consumo presumível que 
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possa fazer de gaz em um, dous ou tres mezes, por
quê motivo a eompanhia ha de exigir_.:tne o paga
mento de dividas que não contralliu, ou então 
privai-o da illuminaçiio a gaz? 

· Ora. sen!l(lres, cotejando -se esta clausa:la com o 
privil~gio exclusivo. ~oncedi?o it com~anhia para 

" . . ":) ' ~ .. 
SiVO, vai mesfno de encontro aos princípios da 
justiça. 

, · ·., . ia 0 anuo e 
1912. e durnnte este prazo a ningtlem mais será 
pe:níi ttido. i li um in ar a gaz as.· ruas; praç~·s e edi-

condirão 1 ·a 

• Os parÍiculares, porém, poderão ill uminar suas 
casas por qn:1lqucr outro systema, e até mesmo a 
!Jtl , core an o que o a r1quem para seu t:so 
exclusivo. • . 

O etlital, sempre mais cauteloso c previdente do 
que o conlr:1to, não dava tal larg-ueza ao monopo
iio, e, como eru de razão, apenas garantia á cotn
panhia o uso exclusivo do su!J-solo das ruas e 
praças publicas, nem excluía o emprego do gaz 
portatil, Eis a clausula do edital (lê): 

« O privilegio concedido pela presente clausula 
não exclue ue os est~1b .I ·i s • 
tras emprczas ou p:~rticulnres empt·eguem o gnz 
portalil, a luz cl.;ctric::t, o_u._q.u.~uqucr proc.ê.Sso de 
illuminaçrto, }lara o qu:~l não se Jaça ncccssaritt a 

- ::. a praças pu· 1cas. 
• O g-overno resen·n-se,. entrctaJ1to, o direito 

de :1utorizur, a titulo do ensaio, qualquer canali
snção inuispensavel ás C;(pet·itmci:ls que de futuro 
se tiverem de razcr com outros systcmas uc illll
minaç:.io :liat.l:1 não vulgarisai.!os. • 

Senhores, nos at·tigos publicndos no Jo1·nal do 
Commercio, a que me ret't!ri, se !ll·ocu:·a demons
trar que os preços c as clausulas dos contr<~tos das 
diversas cidades da Europa não eram tão f:~vora
veis, como suppunlwm os nobres senadorc:!s 'l'ei
xeira Junior e Junqucira, que desta materia se 
havi;tm occupado brilhantemente no senado. 

Mas, senhores, é justamente nesses artigo:; que 
eu fui encontrar elementos para form:~r a rninb<l 
convicção em contrario a::> contrato r1uc ora se dis-
cute_ · 

m o :&s as cwa os mencionndas, os preços são 
incomparavelmente inferiores aos f[LB se .. cobram 
pela illuminação publica e particular nesta capital; 
emquasi todo:; os contratos se estipuluram diversas 
concessões em favor das respectivas municipali-
dades. - . 

0 SR. GALDINO DAS N'E\"ES d:i um aparte. 
O Srt. AFFONso PENNA:- Como muito bem acalm 

de observar o nobre dcput:~do, o proprio Sr. pre
sidente do conselho no seu relutorio reconheceu o 
:11to pre!:O, pelo qual pagamos o gaz consumido 
nesta c:&pital, entre!::tnto limitou-se a estipular em 

favor dos cofres publicas e em favor dos particu
lares uma pequena differença. 

:Mas, como ia dizendo, senhores, nesses artigo5 
publicados no Jornal do C01mnercio, sem duvida 
alguma debaixo da inspiração da companhia, se 
procura demonstrar que o contrato não sabia das 

me an es casos. 
1\'Ias tenho uma resenha rapida,que. peço licenea 

á camara para co !locar debaixo de suas vistas: 

cubico ( lê) 
c Illuminaçiio publica, 0,15 frs. ou 52 réis (em 

moeda br<~zileirn ao camiJio actual). ·· 
• Il!uminação particular, 105 réis. • 
A di{ferença é notavel e a municipalidade tem 

ainda a seguinte vantagem : a companhia deduz 
uma sonuna de 12.6:00.000 francos como juro do 
capital adiantado ,e,feila a mortização,os lucros são 
divididos entre a m n · i~· · · . 

O Sn. GALDrNo nAs NEvEs:-Fóra o aluguel do 
sub-solo. 

Em Marselha o custo do gaz (lê) : 
« Publico.......... 0;17 ou 60,18 réis. 
« PHticular........ 0,33 ou H7 réis. 

ga_z 
illl-

• Findo o prno do contrato (50 annos), :100 mil 
metl'os de canalizOJçi:io e respectivos apparelhos 
ticam pertencendo á municipalidade, que com
prará o restante u1aterial, olllcinas, etc., pagando, 
porém, apenas 4/10 do valor respectivo. • 

« Privilegio por 6~ annos : 
·- :· -« Ill uminaçii? publica ........ . 

Em Nice ( lê ) : 
• Publica..................... 93 réis 
« Particular .............. _. . . . 158 • • 

No fim do contrato (por 33 annos) os apparelhos 
empre~ados na illuminação publica ficam perten
cendo á municipalidade,que se reserva G direito de 
comprar :1s oillcinas, etc. • 

Na Rochella (lê): 
• Privilegio por 5Ó nnnos : 
c Illuminação publica......... 95 réis 
• Idem particular. . . . . . . . . . . . . i3~ • • 

c Reservando-se á companhia o direito de exigir 
mais um centesimo por metro cubico de gaz 
quando o preço do carvão subir 2 :l/2 francos, 
toman , 
francos, ou 17~580 de nossa moeda ao cambio 
actual. • 

Vêem os nobres d·.~pntados, que o preço do car
vão na nochella, regnla o preço do carvão ne.sta 
capital; entretanto, que o preço do gaz consumido 
aqui pelo publico e pelos particulares é mai:-: 
do dobro do que o preço que se p<~ga na llochella. 

Em Florenr.a o contrato é por um seculo (lê) : 
• I1luminação publica... 95 réis 
• Particulul'. . • . . . . . . . . . :123 4: 

• Findo o prazo, todo o malet·ial p:tssa a perten-
cer á municipnlid;~de. • · 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:52 - PÃ¡gina 17 de 18

~ . 

!t,40 Sessão em 27 de Outubro ele 1879. 

Em Genova o prazo do privilegio é de 67 annos 
(lê) : 

• Publica.............. 60 réis 
• Particular.. . . . . . . . . . . 123 • 

• Findo o contrato, parte do material (enc~na
mento.;;. a arelhos. etc. Jassa a pertencer á mu-
nicipalidade, que se reserva o direito e comprar 
as officinas. • 

Em Liorne, 311 annos de privilegio (lê): 
~~~ Publica ...... -..... Si réis 
· • Particular .. ;. . . . . . 165 • 

Em Placcl}cia, 40 annos de privilegio (este con
trato é de :1856) (lê) : 

• Publica. . . . . . . . . . . 1(1,0 réis 
• Particular.... . . . . . 21:l • 

Este contrato é antigo e por isso estipula preços 
mais elevados do que os de outr<ls cidnde:; da Italia, 
c no entanto é muito mais favoravel do que o 

' . . 
Já vêem GS nobres deputados que o preço de 

que acabo de dar noticia em quasi 1odas as cida-
, t'o :-~ é meno m. ta do ue a ui se 

pagn, quer pela illumiuação publica, quer pela 
particular. 

Desde que a companhia fez uma pequena diffe-
rença entre a 1 ununaçao pu 1ca e a pnrtiCU ar, 
podia tornai-a maior em relação ao preço de metro 
cubico do gnz consumido, quer peio particular, 
quer pelo governo. 

O Sn. GALDINO DAS NErEs :-E nenhum destes 
contratos, que o nobre deputado citou, dlt direito, 
como aqui succede, a qtlc a companhi~1 Jiquo com 
as ruas publicas. 

O Sr. AFFONSO PENNA :-Em muitos lo~ares, 
• • • • ~ -. o 

O SR. AFFONSO PENNA:-E' um !avor que deve-
._ , r ~ 

"' o montar a somma de favores de que já gozava a 
companhia. 

O SR. :MANOEL PEnno:-E o governo ainda não 
disse nada sobre este cont•·ato. Não houve um mi
nistro que fallasse; sobretudo depois do discurse 
tlo Sr. Buarque de ~facedo, relator da commissão 
e ~migo insuspeito do governo. 

O Sn. BuARQUE DE ~L\CEDo:- Eu apenas defendi 
o edital. 

O Sn. ~1..\NOEL PEnno:-A. defeza do edital é 
accusação completa do contrato. 

O Sn. AffoNso PENNA:-Não é -a primeira vez 
que o governo guarda ::;ilencio, sobre medidas de 
intcre~se puh:ico, exigindo de seus amigos a ap
provação pura e simples dos actos que tem prati
cado. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs:-E este contrato traz 
no bojo grandes acontecimentos. 

O Sn. AFFONSO PENNA:-E~tou convencido, como 
~ e no rinci Jio do meu ~iscurso · ue nossas 

observnções s5o palavras que n:io produzirão re
sullado; é o caso da voa; clmnantis in desm·to. 

O Sn. FnnrrAs CouTI:->:no:-A. questão tem sido 
debatid<l, e não lia necessidnde de um ministro 
para esclarecei-a. 

O Sn. 1\L\NOEL PEDRO :-0 governo tem obrigação 
de falia r. 

O Sn. G..tLDrxo DAS NEvEs :-Ningucm falia; e 
···~ ·• i"' 

que estú n:1 tribuna, embon1 tambem seja contra o 
projecto. E' chover no molt1aclo. (H a outros 
a Jattes.) 

O Sn. AFFONSO PEXNA. :-Embora convencido 
de que <1S nossas observações não serão tomadas 
na devida conta, não posso prescindir Uo dever 
que me cabe de ISCütu· a mater1:1. s a passa o 
em julgudo que o governo é int'allivel, que, desde 
qudaz um contr<1te, qnacsquet· q uc sejam as clau· 
sulas que estabeleça, niio ha mais possibilidade de 
correcç5o ou de substitui~ão em alguma destas 
cl:msulas,e esta infallibilitlnde é sustentada, embora 
a imprensa discuta l:1rgumcnte a ma teria ; embora 
dcmonstt·c :1 semrnz5o do governo ; embora os 
deputados da opposição levantem sua voz neste 
rednto ; embora ucputados du maioria, de 
an a i :1 ·: , . 

Pcmam!Juco. delllonstrcm a toda ú luz que o con
trato cc~cbrndn 11e~o .~.o~·emo _nuo cou~ultou as 

O goYct·no tem o JH'Í\'ilcgio de acertar sempre, e 
por isso uispen:m o f!Oncnrso das canwras, o con
curso tla itn[II'C'n~a c de todos aquellcs que se 
occupam das con~ns publicas. Qnod dixit, dixit; 
fJfllld sc,·i]Mil, scripsit. 

Não se púdc corrigi!·, alterar uma vírgula si
quer! 

E', senhores, alt:nnentc lamen tavcl este estado 
de co usas em nosso p:liz. Porque razão os mem
bros do poder executivo l~ão de attribuir a si uma 
inl'allibilitladc em todos os assumptos? Iliio de 
attribuir a si o privilegio de nunca deixarem de 
aLLender a todas as recl<1m3ções, a todas as conve
niencias, a todas as circnmstancias que possam 
interessar ao publico e ao Lhesouro? 

Si não fora, senhores, esta convicção, eu tnlvez 
· ~ . ., I a 

para substituir o contraio que se acha em dis
cussão ••• 

O Sn. G.'.LDINO DAS NEVES :-Não caia nessa. 
O Sn. ArFO:\'SO PENNA :-... ri1as seria debalde, 

porque sei perfeitamente que só o senado, por 
causa da sua vitaliciedade, tem o direito de impor 
ao govemo algumas limitações ; de obter delle al
gumas concessões em favor dos cofres publicos, e · 
nem sempre o conseg·ue. 

E' provavel, senhores, que este contra~o não 
passe no senado illeso, como estou certo de que 
passará nesta camara. 
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Sessão em 2i de Outubro de :1879. 4-ll 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES :-Não sei! Lá tambem 
tem bons padrinhos (Riso). 

O Sn. AH'ONso PENNA:-Chamo para isso a at
tenrão da illustre maioria: nós não devemos ir 
abrindo mão das nossas prerogativas, não de
-vemos deixar passar aqui sem a menor obser-

r .- • • -

poder executivo, tornando-nos cumplices da im
popularidade que porventura tenha sobre elle re
cahiuo, deixando ao senado o melhor papel, o de 
mut as vezes emen ar ac os nossos. 
· Jit este ~nno, deu-se aqui um facto lamentabi
lissimo, e que bem caro custou á maioria desta 
casa. Quando se discutiu o projecto· que approvava 
o decreto da emissiio do papel~moeda, levantou-se 
o nobre deputado por :Maranhão, o Sr. Tavares 

. Belfort, e declar.ou que, na sua opinião, se devia 
limitar a emissão aos 40.000:000~ que já se acha
vam lanç::~dos na circulação, que não se devia dar 
ao governo autorização para emittir os outros 

~. ' . . 
« Creio poder assegurar que a commissiio, àe que 

a este respeito, e uma nova quéda de-cambio no. 
decurso das negociações, constituíram grandes 
embaraços, com qne o Sr. Silva Porto teve de lt1tar. 
O capital do Banco do brazilficava, em virtude 
destes factos, depreciado, a~sim como o ficavam n~ 
apolices que elle offerecia para garantia do credito 
que queria abrir nesta praça.. O estado do cambio 
as suas uctuaço:>s constantes, são, na verdade; al· 
tamente prejudiciaes a torlo commetti?nento bi·azileil'fl 
na _Eu topa .. Accresci~ que, segundo ~oticias tele_qi'rl· 

-' ' . 
recusám 1·estringi1· a emissão de papel-moeda r· 
levàra o ministrá da. fazenda a conservai·, contm a 
sua vontade, a faculdade de maio1· emissão do 'JIY o. 
já t·ealizada. Receiava-se que houvesse no Brazil 
interesses poderosos empenhados na ?JtaÍOI' (talvez 
pe1·manente e le.qal) depreciaâio do valor do meiiJ 
circulante, habilitando assi1n ôs devedores pru·r! não 
satisfa.zerem integralmente as sw1s obriga!(Ões. 
Nestas circumstancias causou sal.isfnção a positiva 

rr' • :- ~ 

não se prevaleceria dtt faculdade de emittir (pre· 
sente que contra seus desejos lhe fora feito), e qut\ 
esperava poder fazer face ao grande deficit destt~ 
anno e ao cons1 erave mente maiOr e clt o nnn11 
proximo, especialmente com a emissüo de IJi!llctes 
do th~so~t:o, confiança esta que é enca.racla _:HJUi 

. 
sição de sustentar o governo nas grandes difficul· 
dades actuaes. a 

Attendam os nobres deputados que o nosso l)t:o
cedimento é fiscalisado por aquellcs que se inte
ressam pelos negocios publicos do Braz i! ou que Lem 
aqui empenhados os seus interesses; não devemo~ 
esquecer-nos que este excesso ue zelo nem sempre 
é aquilatado como uma prova de subida confianon, 
porém sim,. muitas vezes, como o resultado de 

attribuiu-se a votação da :mmara ao movei de 
intel'esses poderosos l"'np~nliaclos na maio1· deprecia
cão do valor do meio circttlante. Attendam bem O:' 
nobres deputados para estas circumstancias, porque 
ellas parecem-me de grande alcance, pnrece-me 
IJUe devem muito pesar no animo àa camnrn, 
quando lem de tratar. da approvação de actos do 
poder executivo. 

E' preciso, senhores, que se vá estabelecendo 
entre nós a crença de que não é só o poder execu
tivo o unico capaz de comprehender ós intere~ses 
publicos ; de que a camara não se limit~ a chan
cellar os actos que lhe s5o remettidos. E' preciso 
que o p~iz vá se compenetrando de que os seus 
representantes não descuram, não desdenham o:;; _ 
seus interesses; de que, pelo contrario. elles os . . 

maiores vantagens,-as verdadeiras conveniencias 
do P.Ublico. 

0 SR. :MANOEL PEDRO :-Apoiado. 
foi encarregado, em Londres, o Sr. Silva Porto por 
parte. do banco do Bra~il, tev~ feliz resultad~, con· 
segumtlo este ca-valhe1ro abnr ao banco, na: rmpor
tante e respeitavel casa dos Srs. Baring Brothers O Sn. AFFONSO PEJ.\-N.A.: -E parece-me que si a 
~ Com'f:l., um credito de meio milhão sterlino, nobre maioria quizer retlectir sobre as clausulas 
som,ma eonsiderada suftlciente para encetar ~s do contrato em discussão, cotejando-as com os 
ppcrações de cambio, por meia das quaes o banco C'lcmentos de apreciação que lhe tem sido for·ne
do Brazil prctente realizar o accôrdo ultimamente cidos pelo debate e pela imprensa, pode!"á sem 
c~lebrado corn O ministro da fazenda. c- duvida prestar relevante serviço, não aceit:m1IO 

• Como er::~ natural, a taxa baixa do cambio no pura e simplesmente o mesmo contrato como ~tl 
Rio de J::~neiro, a incerteza em que aqui estavamos I a.cha redigido • 

.A.. 56,-TOMO V • . 
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Allend:im os nobres deputados a que não é sú a 
opposição que se levanta para impugnar este con • 
trato; a fJUe um dos grandes sustentacnlos do 
governo nc~ta casa, o nobre deputado porl1ernam· 
buc,o, que tanto!il e tã~- relevu.ntcs s~rviços tem 

.. . • ' &. 

e com uma isenção de espil'lltl que o honra, de· 
monst1·ou a toda á luz que o contrato niio consulta 
os vm·llaueiros intere8ses ublicos ue as condi •ües 
que S. E-.-:. 1av1a mscri o nas clausulas do edital, 
convoe:mtlo a concurrenciajOilâo eram inexequiveis, 
que pt'lo contrario se achavam consig-nadas em 
contratos de illuminação publica de diversas ci· 
dad.es da Eur,opa. 

Pol'lanlo, senhores, eu não m:mdarei emendas, 
portiUC sei o destino que lhes é reservado .•. 

O Sn. MANOEL PEono: -E' inulil. 
O S::. Al··:.·oNso PENXA : - •• _., món!Icnlo p:u·-

êntcnlles~·e. Algumas das observações que fiz so· 
hre o orçamento só fot•am atlt!ndidas depois que o 
~cnado as consignou em em.endas aceitas pelo go
verno. 

·A~sim, pois, sti em desempenho de meu dever; 
st'l para mostrar 11.s razões que tive quando na pri· 
meit·a discussão neguei meu voto ao contrat.o, foi 
qGe tomei 3. palavt·a. Os nobres deputados da 
maioria, que tem 3 responsauilidade d3s delibe
rnçücs desta casa, rellictam e façam o ue melhor· 
cn eu er·em. cer os e que cu < eseJat·m mmto <JUO 
n camara dos deputados niio deixas5e pnra o se· 
;wdo n tat·era de corrigir os dereitos tl.c~te conlr<•lo, 

ihc~··~m·o c da populncão da cidade do 
nciro. ( .lluito b!'nt; muito be11t.) 

A di~cussão fica adiada pela hot·a. 
O .Sn. ••nEsll>ENTE d:i pal'a ordem do dia ::!8: 

L n pa1·te (aU ás .:I ltoms). 

L • tli.-:cussiio do projecfo n. 30: wbre :1 mntri· 
cuia do estttdantc C:1rlus W:lll:m. 

1.,3 di tn do projccto n. 308, concedendo unr:mno 
de hcença ao desembargado!' Antonio Fnmcisco uo 
Salles. 
. 1.• dita do de n. j!!)S A, elevando tl 2.ft erill·un

cm a co mn rca de Oeirus. 
Continuaçiio da 3.~ discussão do •lc n. 111 subre 

)O~t . . . . . " 

2. a d i:;eussiio sobre o vali c do Xingü. 
L• dita do P.roject~ n. ~O~ !'Obre 3 jnbil:1ção do 

profes~or JiaUuas Jose 1'e1xemt. ·· · 

2. n parte (depois das 2 hm·as). 

A mc·~:tHl tlcsignada pura o di:l 27. 
Lt::\·allt•m-~c a ~c-são :'ts 3 1/2 horas dn tal'de. 

Actu do dia ~8 de Outubro de 18,.0. 

PIIESIDENCIA DO SR. VISCONDE IlE PRADOS, 

A's H horas da manhã, feit~ a chamada, acham· . . , 
Cesario Alvim, Alves de Araujo, João Brigido, 
Amgão e :Mello, barão Homem de Mello, Abreu e 
Silva Viriato de Medeiros Sinval José Ba5son 
Olegario, Rodrigues Junior, Danin, Ferreira de 
Moura, Françn Carvalho, Canrlido de Oliveira. 
Costa Ui beiro, Soma Amlradr., Antonio de Siqueira, 
Tavares Bclrort, 'fheodoreto Souto, Gavião Peixota,----
lldefonso de Araujn{ Lima Duarte, Manoel C:1rlos, 
Alfonso Penna, Mel o Fl':mco, Jol'é C:1etnno, AI· 
mcida Couto Barão da Estancitl, Luiz Felippe, 
Souza Ca1·va1ho, Ribeh·o de Menezes, Marianno da 
Silva, Espindola, Bellrão, Hygiuo Silva, Monte e 
Saldanha .Marhíbo. 

quim Taval'es,' Aureliano l\tag-aÍh:les; l\Iot·eira Brnn· 
dão, Carlos Affonso, Silveira do ::iouzn, Freitas, 
Dulcão, Soares brandão Libr.rato Barrozo La· 
uyettc, Duarque de Macedo, Costa Azevedo, .Joa

quim Nabuco, Bezerra Cavalcanti, Ft·ederico Rego, 
l\lalheiros, Com;a Rabello, Pompeu, Jeronymo , . . . . .. .. 

J " • c. I At. 

pos, l\lnnoE~l Eustaquio, l\lacedo, M:ll'colino :\Ioma, 
~Ianocl tle l\Iagnlhile~, :Mdlo e AIYim, l\lartim 
l•'!·ancisco, :\Iauocl l'otlt·o, ~.h·ira tlt! Vilsconcellos, 
Pr:ulo Pimcnld, Htt~' n:u·hoza, Ht•d:!lpho Dantas, 
Ser:.dotk• Ca~tm, Souza Lima, Scrrt p!li<!:•, Tltcophilo 
Uttoni, Tlit~Otlo:uia·o e Zama. · 

An 111cio tlia uSa·. pro~itlento declara nio h3vcr 
):C~são po1• falta tb llllllll'l'O, 

O Sn. 1. 0 SIW!tG'l'AIIIO t.la co1lla do sc;uinte 

EX.l•EOIEXTE, 

Officios: 
Do mini~tro do imperio, de :!R tio COrl'E.'lltc, pnr· 

ticipnntlo que Sua 11agestade o Impe1·ndor· digna-gc 
receber no tlia ~U do corrente mcz, a 1 hora da . -

, ' .. • t ' '- t •l l ·l ( 

llos Srs. tlcputat.los que tem de apresentnr nn 
lli~SIHo angn~to senhor os dous projeclos <lc lei 
do oa·ç:~mcnto da dl•:;peza c reccit.a g-eral do Im· 

llCI'i? c de lix:tçào do for~as de m·ar e terra.-
nleu·uda. · 

Do mc,;mo c ignal llnta, participando que .Sna 
~fag·oslndt~ o fmpet·ndor digna·se a·ect!llL'r no· dia 
20 llo COI'I'cnte, :.i 1 hora da tartlc nn pnr•) da 
c i tlnde. a depula~·ão quo vai ~nhl'l' o dia. liom •l 
log·m· lln ctwct·ramenlo du presente SC$S::Ío ~~~gisln· 
tiva .-lntl'irmb. 
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Sessão em 29 de Outullro de l879 . 
• 

Do sccrct:nio do senado, de !7 de Outubro, par- Silva, Rodrigues Junior, Gavião Peixoto, Hygino 
tidpando {jUe comtou ao senado terem sido Silva, Franklin Doria, Serapbico, Freitas, Sinval, 
saneeionadas as resoluções da assembléa geral, Meira de Vasconcellos, Augusto França, Marianno 
l'clativM aos exames P.ara matricula, nas f11cul· da Silva,. Ribeiro de Menezes, Espindola, Belfort 
ll~!les d~ n!cdicina da Bahia e lUo de J.aneiro, .de DuarLe, Theophilo Ottoni ~arão Homem de 

• 

Do pre,:i{lcnte do collegio eleitoral de Carrnnca~, 
eu1 Min:'ls Geram:, remettendo a neta da eleiç;io a 
«(Ut3 nlli se t•rocedeu ultimamente~- A' commis~ão 
d,• poderes. -

1.• parte 

Vnt:H)iio do parecer da commissão de poderes 
solwc a eleição de Correntezas, província do Hie de 
Jmwh·o. · 

1. • discussão do projecto n. 307 sobre a refo1·ma 
de At·naldo Luiz Zigno. 

t.n dita do de n. 30i sobre a matricula do estU• 
<bnlu Cttl'los Wallan. 

1.• dita do de n. 308, concedendo um anno 
de lkenra ao desembargador Antonio Fnmcisco 
de Sallc3. 

f." rlita do de n. 298 A, elevando a i.11 entrancia 
a cnm:ll'{':t de Ooiras. 

C·mtintUlt.:.iio da 3." discussiio do projecto sobre 
sc>t•ularizn~·iio de cemiterios. 

C•Jntinnnçiio da 3.• discussão do de n. 111 sobro 
{W~llll':tS da cnmat•a municipal da Cõt·Lo. 

2.~ !li~cn~siio sobre o vnlle do Xingú. 
V clit:1 tln prl)joeto n. 306 ~ouru a jubilru:iio do 

pt't•l\~s~ot• ~Ialhias José Teixeira. 

i.• pa1·te. 

A mesma designnda para o dia ii. 

Al.ctn do dht ~O de Outuba•o de ls,·o. 

· l'REStllEl'\CfA DO sn. Vl~COND& llE l'l\AOOS. 

,V 11. hora~ da manhã feita a chnmad:1 a<'lwm-se 
p:·,·~enlcs ~~~ Srs. Visconde de Pr:tdos, Ce:;:u·io AI· 
vlrn . .\lvt•s dtl At·nujo, Canditlo de Oliveint, Duiio 
d:t r·:~I;\IICin. Llio~nna, Virinto de ~[edt~iro:-:. Jo~e 
t.:;•otano, kso ll:•sson, Costa Azevedo, Abreu e 

tados pt·esentes a conservarem-se e~t seus 'tng:~l'•)~ 
até que voltem do, fl:tço Imperial os doput:u:ües r\ll.''\ 
tem de sabm· de sun Mngestade o Imper:ttlol' o { in, 
hor.a e lugar do encel't'tllnento da presente se~siio 
legtslotivn, e nprosentnr ao mesmo Augusto SL'rd1nt' 
as leis l!le ot·çamento geral do Imperio e llxuçüo d<! 
for·ças. 

0 SR. 1.0 SECRETARIO 1~ O seguinte 

EXl'EDIENTE, 

Officio do ministerio Jo Imperio de !9 do corrente, 
remeuend:) n cópi:t do decreto n. 75:JO de ::!8 do 
corrcnlo convocnndo extraordinariamente a n~· 
sembléa geral legislattva para o dia 30 do nwsmo . 
me~, tlo teor seguinte: · 

. . ... '- , u 
pot· hem ronvncnr ext1·aordinarinmente a ::tll~em· 
b(•õ:t gerr~J legi:;Jativa para l'eUilil'•SC 1\0 dia :J(J 
do cr,rrente'pontssim o J•edir o bem do Imperio. 

• Fr·:mei~co ~(m·ia Sodt'é Pereira, do num con· 
:-:e I h o, 111 in istt·o e secretario de Estado dos 11\' gndos 
tlo lmpl'rio, assim o tenltn entendido e l'at.;a exc· 
cutnr·. · 

• Pnlncio do Rio de Janeiro em 28 1le Onlnbrn 
dn {8iiJ, o8. 0 da indepelldencia e do ltll(ll'l'ÍLI. -
Com a ru ht·ica fl,) Sua Mnge.:;tade o Impcmdor.
Fmuci,~C(J ,lfaricl Sodl'd Pereira. • 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:53 - PÃ¡gina 2 de 2

O SR. PRESIDENTE declara que á vista do decreto 
que a c amara ncaba de ouvit·, a deputação ·que vai 
ao paço tem lambem de saher de Sua Ma~restade o 
Imperador o Jogar o hora da aberturai aa sessão 
t!Xtraordinaria. 

.. 

Os Srs. IJuarque de Macedo e Bat•iío d~:~ Est:nll'i:~, 
declaram qua Sua llagestadc dignou-se respon
der que examinaria as leis de llx:u:iío de rorr.:t~, 1.' 
orç~:~mento geral que as deputações lhe apres'l·nta
ram . 

recebida no paço da cidade com as formalidades do 
estylo, Sua 1\lagcstadeo Imperador dignou-se res
ponder que o encerramento da presente sessão e a 
ab. ertu. ra da ex.traordinariateriamJogar no paço.do. _ Em seguida são lidas, assignadas e approvadas 
::C' nado no dia 30 do correntt; a i ]}Ora da tarde. as actas dos dias 27, 28 e a de 29 do corrente • 

• 
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POR DECRETO N. 7530 DE 28 DE OUTUBRO DE 1879 
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Cllli\A DOS · SRS. DEPUTADOS. . . . 

Sessão imperial, no -~aco ~o sena~o, ~o encerramento da 2.a sessão da 17.a legislatura 
· ~' assembléa geral e· da abertura· ~a .. sessão extraorainaria · convoca~a ~or ueereto 

n. 7530 de 28 de Outubro de1879. 

Em ao de Outubro .de 18'iO. 

PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE JAGUARY. 

Ao meio dia, ~chando-se reunidos os Srs. depu· Logo que Sua Mngestade o Imperador tomou ns-
tndos e senadores no paço do senado, foram no· sento e mandou assentarem-se os 8rs. deputados e 
meadas as seguintes deputações: senadores, leu a seguinte falla: 

Para receber Sua ?tlagestade o Imperndor: • Augustos e dignissimos Srs. reprcsentnntes 
Deput~dos, rs Srs. Barão Homem de Mello, lide· , da Nação. 

fonso de Araujo, Abreu e Silva, Seraphico, Bulciio, • Aprnz·me communicar-vos que a trnnquilli· 
lfacedo, Viriato de Medeiros, Rodolpho Dantas, dade puiJiiea. tem·se mantido em todo o lmporio. 
Buarque de 1\lacedo, RodriiJles Junior, Mello AI· • Continuam inalteraveis as relaç-ões ele bene~ 
vim, Souza Carvalho, Epnminondns do Mello, vola reciprocidade que cultivamos com ns paten
Joào Drigido, Joaquim Nnbuco, Antonio de Si· cias estrangeiras. Lamento que perdui'C a guerra 
queira, Soares Brandiio, Freitns, :&leira de Vas· que inrelizmente travou-se entre algumas das re· 
conccllos, Horta de Araujo, Almetdn Couto, Basson publicas do Pacilico. Neutros, como devemos set•, 
e Znma. nessa luta de na ões~a~m!.!ii')'a~s~fL!.!allPL-'">L.lilil:a..Ul:t.-.l'Vt.I~-

Senadores, os Srs. Barão de Coteg-ipe, Leão Vel· para !JUe seja a paz en.tro ellas qun.nto antes resta· 
Joso, Dnntas, Jnguaribe. Antão, Hiboiro da Luz, belt~r:li:ln, sogu~do o extgem o~ ~e.ntu~ontos de hu· 
Diniz, Paes de 1\lendonç:i, Uchôa Cavalcante, Cunha mam~ade e os mteresses da ctytltsaçuo. 
e Figueiredo e João Alfredo. • 81 bem qu~ mmorados, nuo cessaram comple· 

tamen te os effetlos da secca que tem assolado varias 
Para receber Sua 1\l:~gestade a Imperatriz: províncias do norte. O governo, cumprindo um 
Deputados, os Srs. Barão da EsLancia, Marianno precci.to constitucio.nal e humanitario, não se .tem 

Silva Frnnklin Dol'in e Beltrão. desc~udad~ t1e cnvtar-Jhcs os socçorros precisos, 
' d · ~ C d provtdenctando no mesmo tempo no intuito de bem 

Sena ores, os srs. on e de Dnependy e Barros tlscnlisar 0 empregodos dinheiros puiJUcos. Em 
Barreto. . . \ . . 

tora a tarde, anuunciando·se a chegada de 
Suas Magestades Imperiacs, sahiram as deputações 
a recebei-os á portu do ediflcio, e, entrando Sua 

" :- . . . 
' < ' pelos Srs. presidente e sccretarios, os quues, reu· 

nindo-se aos membros da respectiva deputn~·uo, 
acompanharam o mesmo Augusto Senhor· até no · 
throno. 
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' E' parn mim motivo de :tgradecimento n soli· 
citude com que vos occupasles de divet'sos assum· 
ptos de interesse geral, merecendo es(lccial mençuo 
a lei do orçamento, por meio da qual consegnistes, 
inspir~ndo-vos nos. s.en ~imcntos. ~e pm·o patriotis· 

' . u l 

hlica. e :.i amorlizaçiío do pnpel-moedn. 
' Aos nobres sentimentos que vos animat·am 

corrcspondet•:'t dignamente o }lovo brazileiro, acei· 
~- anr o- e oa von a c os enca:rgo~cquc c tmpu· 
zcstes em notne da causa publica, c que procura
reis afliviar logo que dc~npparcram os motiyos 
imperiosos que os justificam. • 
_ " _Augustos c dignissimos Srs. representantes da 

N ar;:to. 
• Entre as medidas mais imporl:mtt•s por vós 

iniciadas sobreleva o (Jro.iecto de reforma consti
tncionnl parn o regimcu ela eleição dit·ccta in:::lan. 
temente reclnmado. 

- 0 • I • 

Terminado este acto, retiraram-se Suas :Magosta
dcs com o mr.smo ceremonial com quo fot·am rece· 
hidos, c immedialt\lnentc o St•. }Jrcsidente levan\ott 
a SC5!'UO. 

Actn do dJn :u tle Outuba•o de ts,·o. 

rnt·:i'JOgNCIA 00 SU. r:ns I'El.ll'l'E, 2.0 VICE i'RESIOENTE. 

... - , .' 

se presentes os St·s. Luiz Fclippe, Cesario Alvim, 
Caudido de Oliveira, ltihciro de Menezes, Jouo 
Drigido, S:lldanha :Mat·inho, Aragão c 1\lcllo, Abreu 
•• SiiYn, nnal'(tUC de Macedo, Yiriato de Medeiros, 
Dnrfio Homem de Mello, Ltma Du:~rte, Meira do 
Yasconccllos, Fcl'llando Osorio,José CaetanG,l~r:mco 
de S:i, Antonio de Siqueira, ~na.cio .1\la.rthu:, !\~ello 
e Alnm, M:monl Carlos, wsta Hibeu·o, Ft·ettas, 
Sim·al, Souw C:trvalho, Thcodorcto Souto, Moreira 
de Uarro~, ~<'t•anklin Doria, Malhciros, .Joaquim 
Serrn, Almeula Unrboza, Aug-usto Franca, Almeida 
Couto, . M:teedo, Hygino Silva. Gnldtno, Gavião 
Jlcixoto,Buleiío,Ildefonso de AraUjo, Carlos Affonso, 
All'onso i>enua c Scrnphico. 

Compm·eceram depois da chammln os Srs. Horta 
de Araujo, Dnnin, Jo5u Dnsson, B:1ptista l'et·eirn, 
:Monte, Darão da Eslancin, Frunci:;co Sodt·é, l<'et·· 

· , , , · , , · i n, 
Costa Azeredo, Dclfm·t Dnm·tc, llodt·igues .Junior, . 
Espiudoh1. Moreit•u Bmudão, Joaquim 'l'twares, 
LiiJet·ato Barroso l'.l\lanoellleuro. 
· · l~altat·mu com pm·licitla~·iío os Srs. Americo, 
lJcl tt·iio, C:unnt·g·o, Dinna, J~spercdifio, Frederico 
de Almeida, Fuhio Ueis, Franco de Almeida, 
Flores, Ju1·onymo Sodrt\, Florenrio de Allren, José 
ltat·ianno, Pl'i~co l'araizo, Pedro Luiz, Pompeu, 
l\lanocl Eu~tuqnio, Souto. Silveira Mnrtins, Seg·is~ 
mtmdo, V1scond.c de l'rad.ns, c Alves de Arnujo; 

Ao meio dia o St•. tJrcsi<lente decl::it·a niio haver 
sessão pot· falta de numet·o. 

O Sn. Lo sEcRETARIO ll:i conta do seguinte 

Officius: 
Do ministerio da fazenda, de 29 de Outubro cor-

' (1' • 

rt•lativos ;, pretenç:io de mestre de capella da ea
thcllral mctt·opolitana João.Bispo Igreja.- A' com-· 
missão de pensões c ot·denadus. 

Do minislcrio da agricultura, de 29 de .Outnlm•. 
corrente, remet.tendo o dect·et0 n 7ü28 de 2ü de 
OutuiJt·o corrente, co'iicednndu privilegio a 
Augusto Wieezffinseki Serres para introdnzit• no . 
lmperio o seu systema de juntns constitutivos du 
trilho c sua npplicnção :.is vi:1s l'el'l'eas. - A' com
miss5o de commcrcio, iuclusLt·in e artes. 

Do mesmo c igual data, remettcndo o decreto 
n. 7õ29 d.e 2ü do corrente, concedendo privilegio· 
a Luiz Lnng-e e Joiio Cerh:tsi paro introduzir no 
Imperio o seu sy,;tcma de pnrilicm· gaz, denomi· 
nado-Geno rador Cerb:~si. -A' commi ss5o de com
mereio, iudnstt·ia o nrtes. 

Do secretario do senado, de 29. de Outubro 
col'l'cnte, put·ticip:mdo ter sido sanccionada a resu
luoiío da usscmblt:•a get·nl determinando que nos 
conselhos de g-ul'rt'Ol os termos ue processo c o tlt'· . . . .. 

..,; ' .. -•• ' o.: 

ou o!Ilciacs iufet·im·es.-Intcimaa. 
Do deputado .José .Mm·ianno Curneit·o da Cunha 

pnrticipando não pôtlct· comparecet· :is sessões pelo 
estndo mclimlroso de sua sando.-Inteit·adn. 

O Sn. I'RESIDENTJ~ ll~ n seguinte ordem do dia t.: 
de Novembro. · 

A mesma do dia 29 de Oulnllt·o precedendo :i 
eleição da commissiio lle l't'SJlosta á falia llo tht•ono •. 

""'""'~":F'd"~ 
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PllESI DENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS, 

Sl'2\lliAIIIO.-Es:PBDII:liTE.-Projccto .-Intcr·pcllnção do Sr. 
C•Jsta Az.,vodo. -Ob,.cr1·nçõcs do Sr·. l\lor·eir·a· do Jlarros 
h111111:; ro e cs rangcuos .- nuu:uu l'AC1"R rJA Ott.ill-::\r uo 01 .. \ .• 
.:._Obscr,·ar.õcs do Sr. Manoel Po<lr·o.-Uhscrl'ndit•s tio Sr. 
pre,.idcntc" o oult·os Srs. de'putados.-Elcição tia' commissão 
ilt! r~~poNta :'1 falta •lo throno.-Primuira cliscussâo tio pro
·ccto n. !102.-Chnma<la.-l'rioncira discussão dn oro'ccto 
n. 308.-l'rimeir:L discus•ão •lo projcclo n 2\lS A.,.....Continna· 
çfil> da tcrcoim discussão sobre sccularianção ·du ccmitcrios. 

Jl ' v .. .... ... " • 

Jeron v mo So(h·ê, zambuja Mnirellcs, Macedo, 
Joaquim Tavares, Mdlo e Alvim, Silveira deSonza, 
Antonio de Si{ ueira Fnmklin Dorin linltlino d:Js 
Neve:'., Joaquim Nabuco, Fillelis Llolelho, Manoel 
Eustaq nio,Btn-ros Pimentel, Ep:nninollllas do 1\lcllo~ 
TheOtlüllliro, ~Ianoel Pedro, i\Ialhciros, Fr11i las, 
Sernphictl, Freitas Coutinho, 1\iiJoiro de Illcnezes, 
Tielfort Dum·le, Manoel de M:tgtllhiies .. Leoncio t.le 
CarYalho e Ucltrão. · 

Fallarmi1 com. participação os St·s. Aup;usto 
França, Ahes de Artmjo, Amerieo,Ça rn:trgo,Di:ma, 
Espcridi[lo, Ft't'llel'ico de Almeida, Franco dt! A!· 
meid::t. Flol·e~, Florencio de Alireu,.José ~Iarianno, 
Prisco P:truiso, Pedro Luiz, Soutoo. Silveira l\Iat·tins 
c Sigisrnundo ; c :;em ella os St•s. Aureliano Mn· 
~allüies, Antonio Ca!'los, Abt·eu e Sil\'tl, lkzet-ra 
t~:wnlcanti, Bezel'l'll de Menezes, Cal'los Afi'onso, 
Carriio, Conto MagalhãPs, Fmuçn Cnrvulho, .loaquim 
Dt•eycs. 1\lnl'tinho Campos, Mat·tim Frn11cisco o 
Theophilo Ottoni. · 

Ao meio dia abre-se a sessão. 
E' litlà o UJ1llrovudu n neta do dia 31 do Ouluhro~ 
O Sn. :J..o sEcnEl'ARIO dti conta do seguinte 

Offieios: 
no ministet·io do Impet•io de 29 de Outn

ln·o proximo pnssndo, participnndo <JUO comnm
nkou no }ll'csidentc dn lll'OVmcia do Hio de .In-

,-,--= ----

neiro a decisão da camara dos St·s. deputado:o 
~obre as eleit;.õcs Nfectuadas, no dia 18 de . Maio, 
nas ft·cg-uezi:Js de Nossa Senhora da Conceição de 
Cat•apebú~ e Neves, do municipio de Macahé.
lntcirnda. 

< 

limo, remeltcndo um dos autogrn}lhos já saneeio• 
nado dn ld que fixa a força naval do lmpcrio para 
o anno financeiro de 1880-1881.-A archivar, offi· 
cwn o·sc ao sennc o. 

Do minislcrio da agricultura de 28 de Outubro 
proximo passado, remeltcndo o parecer do conselho 
de Estado c a representação que fo1zcm as comp:.t· 
nhias da esu·adu de ferro da Leopoldina e Hi0 
Doce contt·a a lei tH·ovinei:rl de Alinas Gct·ucs 
n. 2-16i de 2:J de Outubro de :1.878.-A' com missão 
de asscmbléas provinciues. 

Do secretal'io do senado de 3 do Novembro col'· 
t·enll\ reml!ttcndo cópia aul.hentka tla falia eom 

\.. '.l:. o ""·· 
sessão da {7. n Ie:.:-islattua e abriu a sessão extt·aor
dinaria convocada pot· decreto de 28 do dito mez. 
- ' commissão de res lOsla ú falia do throno. 

Do mesmo, de 31 de Outubro~ remettendo,cmen· 
dada pelo senado, a pmposta do poder executivo, 
convet•tida em pt·ojccto do lei. concedendo um 
ct·e 1 o ex ao i ai i . : ~· 1i is • 
do do Imperio, para occorrcr tis dcspezas com soe· 
corros :'ts provincias flagelladns pela sêcca.- A 
imprimir. 

Oo mesmo de 3 de Novembro cort·ente, p:1rti
cill:mdo que. constou ao senado tet·em sido sane· 
cionatlas ns resoluções da assembléa geral, au· 
torizundo o governo a concedet· um anno de licença 
ao juiz de direito da comarca de Gnimarães, no 
Ma1;anhão. José H.uflno Pe~soa de Mello; e de-. .. .:- . 

11ROJllCTO : 

Foi }H'csente ti commiseão·de ort,:amento n pcti· 
çüo do Lntuiano José Mnt·tins Penha Junior, dese
nhista da l'epartição !lydrog-rajlhicll, que reclama o 

t l'' '\ I 'l 

devitlos. 
D:ts infornwções c mais documentos juntos ti 

petiçiio consta que o sUJllllicanh' llercebin, em 
vh'tude do decreto n. 6H3 de ~ do Fevereil·o do 
!876 e nn qualidade de llO~Cn hisla dn rep:'ll'tiÇiiO 
hydi'O;l'l'!\Jlhica, n gt•nti!ic:wiio mensal de lüOl', dn 
qual toi pago até o !im de Fevereiro de :1.878 : 
que, \1nr a'•iso do :1.. 0 de 1\larço do dtto anno, foi o , 
supphcnntc, eom os {lemais empregados da mesma 
repartição dispensado do seu emprego, por niio 
h~ver quota na !Pi do orçamento p:tra conlmnaçiio 
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do serviço que tinham a f:eu rargo, omissão esta 
devida a dellcicncia com que havia sido organi • 
zada a proposta do Ol'çnmento; que não obstante, 
continunuo supplicante n servi•· no dito empre).l'o, 
desempc~h:mrlo todos os trnball!os que p~lo chefe 

' .. 

' I. .• 

resolução da as~embléa geral. 
A commissiio é, )lUis, de parecer que a preten

ção seja deferida, adoptniido-se o seguinte proje
cto de lei: 

A assemblé.a ger:•l resolve : 
Artigo unico. Fica abet·to ao ministerio da ma· 

·- ·t·inha um credito de ::!:4,00,5 vara pagamento dos 
vencimentos devidos ao desenhi~tn da reJJartiçiio 
hyd•·ogrnphica. La~rinno Martins P~nba unior : 

o • 

Sal3 dos com missões, 31 de Outubro dP. 1879.
Btta1'que de Mucedo. - lgnacio .Urn·tins. -,- Souza 

10- ·,. r 

O Sr. Costa Azevedo:-Sr. presidente, 
eu t1~ria apresentado :i mesa a inte1·pellação que 

:"'- . . . 
geiros, em vez de a offerecer desta tri lmn:~. si ac:tso 
tliio tEJmesse que a essa interpel!a.~;:iio conbesse o 
mesmo succ.es~o da que fez um hnnrado deput:tdo 
pela p1·ovincia do Rio Grande do Sul sobt•e cJuestão 
tdentica de limites, do SUr! província com a lle· 
publico Argentina: interpellaçiio que foi lidu na 
mes3 e não le\•e solu~·ão alguma. E' esta a razão 
por que tomo a palavra; vou offerecer desta tri· 
buna a interpellação a que alludo e ouso fazer, ott· 
vindo-me o h1'nrado Sr. ministro de estrangeiros. 

en o no mno c10 uma no ICI:t so •re a na-
~cgação do rio Purús, reconheci 11 nscAssirlade de 
saber do governo si effer.tivamente a f•·onteira _da 

• • li: • 

a Bolivia está demarcada. A noLicia é n seguin
te (lê) : 

c O vapor João Attmuto ~ingrott ns llguas do 
AcrP- até ao Moriá·G1·ande. C'Jmquantoo citodo 
vapor tivesse ~i ngrado tiS aguas do Aerc até Moriá· 
Grande, touavia. ainda niio chegou at) logar pol' 
onde p11!1sa 3 nossa linha rlivisori:•, lruçadn da foz 
do l'io Beni ás vct·ten tes do Java1•y. • 

Por mni!', Sr. presidente, que tivesse lido todos 
os relato1·ios do ministerio ôos eslrungcil'o!l, . de 
·1868 11~ra cti, :~pós justamente um onno do tral.ado 
de limites que lizemo~ com :1 Bolívia. niio encon
trei dado :dgum pnra me asse~urar hnver-se de· 
mnrcado esta linha frontt•ira de rJUC falia o Diario 
Olficial. 'Vê a camnra c verá o governo que é de 
gronde vmitagern sniJer·se, nestes rios que estão 
sendo sul<·a<los por vopores suhvenciomtdo~, até 
on e se esten em os omm1os lerl'lto•·wes nossos 

· e da Bolivia, :~fim de podermos exercrr j urisdicçiio 
completa e legal. O primeira pont•1 da minha in· 
terpellt~~:ão, que p:~sso 11 lêr, refere~se á linha di· 
''i!'oria da provincia, que represento, com a Doli· 
Yia, que vai do Madeira ao Javnry (Lê). 

O segundo ponto dn intcrpellnçiio versa sobre a 
fronteira do rio Içá. Eu preciso snbcr, para que 
o p:•iz o saib11 dcllnitivumentc, si o governo i.los 
E~tados· Unidos d3 Culombia fez algum protesto 
contra n detcrminn~iio dcssn frontcirn, cffectuada. 

em t8i3 ou i87!t.. Talvez a camara não se re
corde, mas é facto que o governo colombiano de· 
terminou ao Sr .. Qmj11no OLtero, bibliothecal'io pu· 
blico dn capital d:•quelles Estados que estul!asse 
as rJ u~.;tões de li mitos çom o Imperio c escrevesse 

' • ( t , .. • 

toram outros nwrcos, que noturalmente estar•io de 
pé (quero crer que estejam); mas convén1 ~nber·se 
si, novamente. o ~ovcrno da Colombiu protestou 
contrn e:o;sn outt'3 .demurcaçiio ou si o seu silencJo, 
tendo sciencin do novo levantnmento dos mnrc~.~~. 
importa o reconhecimento dos direitos do Dt•azil ti 
cssu ft•on lei r11. 

O segundo ponto, pois, é o seguinte ( ~ê). 
O tcrccit·o e ullimo ponto, Sr. presidente; versa 

sobro questão que está. adiada ha muitos annos, e 
creio que o g-overllo imperial, o actual gabinete 
me~mo, :~inda não julga opportunn occ1•si~o pnra a 
resolvermos : é n demarcnçào, embora por trala\lo 
sómente, das fronteir:~s que te111os com 3S Guyan· 
nas, que fecham ns províncias do Amazonos e do 
P:m'1 p~tlo norte, e tmu!Jcm 3 demarcação em 

• ~ • • ,. t 

que fnz parte dos E:-:tndos- LTnidos da. t:olombia. 
O governo imperial tem dous ucrôrdos, -um com 

o governo inglez c outro com o f1·nncez, de res· 
peitat' uma certa zona considerada neutrn na 
Guyanna francezn, e outra nn Guyanna ingleza. 
As noticias que tenho do Amnzonns dizem o que 
ha alguns annos ja é corrente, que o gover·no 
ing-lez. por meio ele sr•us missionnrios prol•~stontes 
tem chinn:tdo a si tribus habitantes nuo só des8e 
terreno nPutro, eomo de terrenos niio contestados 
c (]UC são brnzileiros; tem feito distribuit~fio de 
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e estabelecido nessa mesma zona o scudominio, o 
exereicio da lllttot·tdnde, sem que saiba o paiz, de 
olgum esforço por plll'te do governo lmtlerlnl, rc· 
cltJmando pela observnncia desse convenio ; tanto 
mais quanto o governo imperial tl'kn feito por 
convcneer no j!overno trn ncez, nas difTerentes 
or.ca~iões em que com elle ha tratado, 9ue essa 
zona neutra pertence por incontestavcl dtreito ao 
go,•erno do Brazil. 

Eu po~so dar testemunho á ca~a 
"'"" ' ' , f 

de Dezemhro de ifJS, ha ::H annos, tPndo entrado 
elo rio Oyapock, fui sorprendiilo l'endo forca mi· 
't a s hindo da colonin de S. Jor ê ara 

o lado da margem ditt'ila do Oynpock, terreno 
Justnmente em que se mandou guat·iinr a neutra
lidnde, pnra aht fazer o ~;erviço de uma grnnde . . . . . 

, f ' , 

üous annos. Niio pude, Sr. pt·e~idente, set· surdo no 
,ne via e no que ouvia a respeito, e nz. um pro· 
testo para que chegasse no governador da G'tyo.nna, 
o Sr. contt·n·nlmirante l3enudin declarando que se 
estavn quebrando o pacto que havi:l feito em t8U 
o governo rrancez com o governo brazilcirn, o quo I 
devia ser respeitado nté que IJS questões Hmitro
phes tivessem uma solução por parte de ambos os 
paizes. . 

Communlquei ao governo imperial esse pro· 
es que z, porque en ao ne nva-r .. e em com· 
mi~siio do governo naquellas paragens, e fui sor· 
prendido com a re~po~tn que .deu·m~ ; não 

verno npprovn o vosso proteste, porque dá mur· 
gens n sabidas. • 

Posteriormente tive nindn o de!t(lrnzer ele ouvir 
elll coilVersn com um elevado cn:,Jheiro que, 
quando havia feito esse protesto, não tive em 
lcmiJrnnçn de. que se tratuvn de umn nação forte, 
qual.n Frnnçn, como si por este fncto os direitos 
do Dmtil pudessem ser esquecidos. 

(lia um aparte.) 
Em todo o caso, n liberdade de tribuna e o rsgi • 

mento gnrnntern·me o quo estou dizendo e toda .a 
vet quo defendo a lntegt•tdade do territot·io de meu 
pniz por ef.>te modo ou por outro que entenda con· 
vir, creio que cumpro o meu dever. 

O Sll. MonEtnA oe DAnnos (millistro de estl·an· 
geir·os) dli um apnrte. • 

o Sn. CosTA AZI!.VBDO :-i\las e opinião indivi
dual de um homem, não vejo que hojn inconve· 
niente no que en disse e repelirei, si o qnizerem. 

O Sn. MonEm,\ DE BAnuos (tnit&iltro de ·ed1'Cm· 
geh·o'l) dà um apnrle. 

O Su. Cot~TA AzEVKDo: ~Entretanto. neslo casa, 
ha bem poucos di:•s (e é IJbm recordar is"') quando 
o honrado dcput:1do por i>ernambuco trnton dn· 
(JIUJilalrihnm,, de~Sl'S neg-ros que Fe nchnYnm nirtr:ln 
l'M cnpliveiro nn. minera.çüo nn Campanha. .•• 

O Sn. Jo.\Qt:Ilt NAnuco :- Apoindo ; e já foram 
I ibertados. 

O Sn. CosTA AzEvEDO : - ••• um- dos nobres 
deputarlos da maioria disse, e foi tido como uma 
c~nsn mui~o natu~nl, que. ~ra bom tambcm pe-

estt·nngei-ros si quer l'esponder ns perguntas feitas 
pelo nobre deputado pelo Ama1.onns, visto não 
considerai-as como uma interpelJa ão. 

O Sn. r.osu AzEVEDO:- Vou enviar à mesa a 
interpellnçào. 

o Sr. Moreira de 8arro11 (miAiBll'o 
de 6Stl'angeit·os):-l'odia satisfazer immediat:unente 
!lOS pontos principaes dn interpell:tção do nobre 
deputado. Prellro porém deixar n resposta p:lra 
OUtrll oceasiào, porque não qttero confiar de mais 
na minha mcmot•ia sobre assnmptos, a re:;peito 
dos quaes devo ser muito preciso, por jogarem 
om as ~ · · · 

Usando do direito que me contere o disposto no 
art. :1.36 do reg-imento .desta c:~mara, interpello o 
Sr. ministro dos negocios estr:Jngciros sobre os 
seguintes pontos: 

I. 
Fronteira boliviana.-A demarcação d:1 Cronteirn 

da' província do Amnzonns com a Bolívia ficou 
terminada pelo modo por que executou-se o tratado 
de i7 de .Março de :1.867? 

a)-No cnso nmrmntivo: 
l. o Qual n direcçflo nzimutbnl da linha dessa 

fronteirlt, do Madeira no Jnvary, e qual a sua ex
tensiio gcodesicn 't 

:t. o ue coordenndas astronomicas foram llCeitns 
P,nra ca.dn um dos dons pontos extrem.os essa 
linha't · · 

a. u Em quo Jogares corta a mesma linha os rio~ .. ~ 
Purú~, Jut·uà e os demais que são flOt' ella atra· 
ve:s~ndos, e nos quncs hn até nuvegaçiio a vapor 
subvencionada Y 

b)-Si não está, porém, terminatla n demnrcat'ÕO: 
ta,,o Não r.onvirá o assignnlilmentn dessa fron· 

tcira do modo por quo se concluiu'' nxo~;ão da que 
vul de Tabatirgn no Japurti 't 
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l•'1·onteit·a peruana: -A t.lcmnrcnção da fronteh·a 
no rio Içâ não teve impugnação do governo dos 
Estados-Unidos de Colombia? . 

c)-Si teve inwugnaçfío : 
7. o Em quo termos foi olferecida, e que respósta 

recebeu do governo imperial ? 

m. 

IIÍr~no. Tom;rei a lib~rdade ele pe•·gn~ta'r 3 
V. Ex.. si, começnndo 11 sessão cxtt·aol·ciinaria. 
n~o devemos eleger t:tmbem uma neva mc!'a. E' 
uma qncstao que nao me.tHU'ece ee1 1 a nem no 
ponto de vista do rc!!'imento da casn nem por pl'e· 
cedentes q uc não temos. 

A se~são extrno1·dinm·ia foi convocad::t sem tempo 
clctl•rminado. De$de que se convocn uma segsiio 
extraordinaria sem tempo determinado ella pôde 
uu•·nr todo o periocló constitnciomtl · (1lpoiados). No 
regimento não njo uma disposiç.ao peln qual a 
me~m que serviu durante a se:;são o1·dinaria deva 
continuar durante a sessão extl':JOI'clinarin, assim 
convoc::Hln. e si V. Ex. me permitte, eu JUStificarei 
com algumas consicler:u;õcs esta maneira do inter· 
prctar a disposiçiio do regimento. 

O regimento não quer que as mesas sejam 
eleitas parn servirem llor menos de um mez, po1· 
isso diz que no cnsode prorognção e ~e~são extra· 
ordinnria, s~rvil·1i ~ m~sma mcs~ que se•·vi'! du· 

' l ~ • ~ • u 

sess.ão durarem mais de um me7.. Esta hypotliese do 
regunento, de umn sessão llOr m1mos de um mez, 
~ú se pôde vel'illcar em um caso : qttando a sessfío 
extraordinaria é convocnda menos do um mez 
antes da sessão ordinari:J, porque começando esta, 
terminn a sessão extl'Mrdinm·ia, esta é a hypo· 
these do regimento ; mas n hypothese do regi· 
mento não pôde ser t~ppliMdn fo1·a deste caso re· 
stricto. 

· · ComQ V. Ex. sahé não temosJlreced1\ll los n rc~ • 
peito, por.que o regimento é c 1870, o a sesstio 

" em:us llOls que so o e1·ece uma occas1ao eu 
o (lirei) a opposição n~o tem empenolto em que a 
mesa actuul sejn substituida por outra e V. Ex., 
que honra essa cadeh·a pelo es1Jirito do justiçn, 
criterio e essa capaeidalle com que tem dirigido os 
trabalhos desta camnrn, eontinuarin como até hoje 
a merecer os nossos votos ( A.poiados ) • Niio hn, 
tJOrtanto, pensamento de Ojlposiçfio na reclamação 
que faço; é uma questão purament1~ regimental, 
questiio entmtanto que tem s.ua impo1·tancia: por-

O Sn. ZAMA:- Niio se trnta d3 minha opinião, 
mas de disposição clara do regimen.lo. • 

O Sn. MANOF.t, PEono:-Ora, ma• si eu interpreto 
(\e out1·a num eira ... (Apal'tes). 

Perdoem-me, deixem-me concluil·. Mas dizem: 
foi convocnda a sessiío ext1·aordinnria, mas .não 
sabemos si clla .dut·nrit um mez ou menos de um 
mrz, e IJ91' esta raz~o n~o elegemos nova mesa. , 

. . " 
estaremos em frente da mesnut dificuldade, no 
to•·ccit·o ninJa lulnremos com a mesma dificul
dade, dificuldade quo cada vez mais se fortifica, 
porque quan o murs Ul'a a sessao, mn1s se appro
xima o seu tcl'lllo, e assim podemos ter uma sessão 
inteil·a,de quatro mezes,é possivel, eom uma mesa 
pcrmaneotc ( 1lpoi(tclo.~ da opposit~ão ) • . E' isto 
o que que•· o regimento? Não.' O regimento 
qncr a renovação mensal da mesa. Si por 
outro lado cont~iderannos o papel da mesa de 
uma eamarn legislativa, nós vemos que ella é 
orgiio da situação politica da mesma eantara. A 
mesa que tem este pnpel não pódc permanecer 
sem que a eamara possa ter aeç~o 80bre clla du
rante o periodo de uma sessão legi8lativa. Püuc 
sucreder que n maio1·ia se desloque po1· um acci
dente qualquer da polilica. O que se dm·:i então? 
A mesa, que antes mcrecin conllançn da camara, 
tle u~11 momento para o outro p<'tdo não c~nntinual' 
a mercccl-n, e, entretanto a cnu;ara terit tle soffror 
a sua •.lirec ~ao sem lhe sei' Jossivel subslituil·a ou 
modificai-a. A in :t mais : n sessão ex.tr:1 o r mnr1a 
pó do niio comec~ar,como agorn, logo depois da ordi· 
naria. Pódem decorrei' mezes entre umn e outra 
se~são. A camara reunida em sessi'io extrno1·dinaria 
púdc olfel·ecer uma situação fl:trlamentnr diversa 
ou mesmo op(Josln :'t da sessão ordinm·in. Pócle a 
mcs111:1 mes~ continunr? Niio me pal'ecc quo esteja 
isso de accõt•do com o jogo do systcma paria· 
mentnr. 

U~t Sn. DEI.'CTADO:- E' a di1:posic;iío do regi· 
mGnto. 
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O Sn. 1\fAl\'OEL PEnno :- l\f:1s si eu j:í disse que 
o reg-imento nflo quer il'so, e !'i ar"ahn de mostrar 
que elle n5o pótle fJ uerer: é j n~tamen tH es:;a di.-po·· 
sir':io fJtle se Lratn de interrJretar. O regimt~nto co
gitou de um:1 hypothese: uma ~Ps~iio que se l'n.iba 

ue dura menos de um mez. E~sa h v othe~e l'o se 

PRillEIR.\. PAUTE DA ORDE~I DO DIA. 

Procede-se ti elei(;ão da commissão de re~posla tt 
fall:1 do throno. 

Fn sub'mett~ a V. Ex. ·e!: tas con!'idera•·õe~ a bem gn3c1o artms · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
da reu-nlaridade das Jlfntica~ pnrlnmentares. J:í Co!' ta Hibeii'O · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

.. 
l 
i 
1 
1 

dis~l' que 11 OPflOl'ição não tem nenhum inlt•rc~se Antonio dn Siqueh·a. · · · · · · · · · · · · · · 
politico IHl eleiçiio rle nmn nova mCMI e nadll Jli'O· . . Jo:lqllim Tav:tl'es ................. . 
je<'tn •·ontrn :1 rePieição da mesma qne serviu du- Soares llrnndiio. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
rante a sessão ordinnria (Apoiados). Ft·anklin Oorin. · · · · · · · · · · · · · · • · · · · - 1 

1 
I 

Barros Pimentel. ... ; ............. . 
O Sn. PR!:siD~>Nn: :-E!'l:t ques,iio foi decidida O Sn. PIIESIDE:'iTE dt~clara membros da commis· 

por quem occnp:1va Pstn •·nt1ei•·a na primeira ~es,-ão, s:io os tres pt•i!neit·os sr~. deputados. 
porque PU ~~~o mr. ar.hava f!-:1 cas3. 1\Jnntenho por-

mesmo assumpto. . O Sn. PRE'IMNTE mandn lltOceder· á ch:nn:~da o 
O Sn. fiALtHNO nAs NEVES :-Isto é uma especie I VFrillcn-so tel'etu·se nusentat.lo os Srs. Vi~conde 

de dPspotismo. ! de Pr:tdus com caustt, e sem elln os Srs. Prado 
, • 1 Pinwnto·l, lldPfomo do Arnu.in, Snuzn C:arva-

. O. Sn. LmA ~t'ARTR:- E o enmprtmenlo do 1 lho. ~luuoel C:.trlus. Almeitla Barhoz~, M:.rculino 
1 egnnento (Apmados e apartes). Mour:t, Sergio de Cal-ltro, Costa ltibeir·o, BulcfiO, 

O Sn. PnEsrDENTE:- Ao prPsidente d:t eamara tour·en~o do Alhuquerque. Jonquim Sert·n, G:IVião 
compr.tP. lnter.prP.tar o rc1riinento, e ns stuts ded· 1>f!ixoto, Lu i~ Fel.ip[Je._ Hy~it~o Silva, ~··erreit•n do 
sões siio f<'!'flf'ttadns,emqunnto n camnra em occn· Mour:1, Filhto Rcts, Jo:1o Ut·t;.ttdo, Al'tl!!ao e Ml'llo, 

·.... .... • • • • • -
1 

• • •• ·• 's •· t l · 

O sn. PRESIDENTE :~Ha a decisão de quem pr·e· 
sidia entiio. · 

O Sn. Jo.\QUUI NAnuco:-Peço a pnlavt·a. 
O Sn. PRESlDENTB:-Tcm a palaYI'n o nobre de· 

putndCI. . 

O 8P. Joaquim Nnbueo 1-Si a decisiío 
do V. Ex.. é irrevngnvel, qnt\I'O dh:et•, si· nuo ha 
~•r pello nem ::tggravo da decisão de V. Ex ...• 

0 Sn. PRESIDENTE:-N:io. admitto. 
O Sn. JoAQUllll NAnuco:- ... nlio tenho que 

usar dit ll:Jinvru. 
Mtls isto é um rr.eio qne a mesa tem de proro· 

gnr os seus·pruprios poderes. 
O Sn. I>nESIDENTE:-Pt.ide ser. 

n. Q M r n . sa 
wcnos ell:~ devia dar-se por suspeita. 

O SR. PRESIDENTE:-Yni·l'e procede1' :i eleiçiio da 
commissiio de t·esposta à falia do throno. 

O Sn. GALDINO o.\s NEvEs :-Si a me'u é a mestrin, 
a commissúo tambem deve ser a me:;ma (Contes· 
taçõ·s). · 

O Sn. PnESitiENTK :-Nilo, 1:1enhor, porque o l't'gi· 
tnPnto ordena cltll'llllwnte que nesta occ::~sião sejo 
sem·pre elt•ila :1 commissno de resposta u faliu do 
throno (Apoiado.~). , 

·'· li; 

Cumo nin:.ruom l}edisl=e a llt~lavra é cncermda n 
discus~i'io, c adiada a \'Olnçtio. 

Entra em i. • rliscu~siio o llrojecto n. 308, sobre 
a licen~·u oo desembargutl.ot· Antonio l<'rancisco 
de S'r.lles·. 

Como ninguem pedisse a palnvl'll é encerrada a· 
discus~ão e ndi:td::t a votação. 

Enlril em I. a di~wussiio o projccto n. 298 A 
que pMsa para 2. • tmtrancia a comarca de Oeir11s. 
Encerrad11 sem deb:tte é adiada a votação por falta 
do numeJ'o para se votar. 

Continunr.ão da 3. a discussão sobre secul:.risaçiio 
de comiterios. 

O Sr. Antonio de Siqueira entende 
que este dPbate niio envolve uma q uest:io de con· . 

' • • t ' • ' • ... • 

·em urna discnssiin D'l qunl niio vê m:dorin nem 
minlria, · poi~, todos confundenH:e em um11 só 
aspiração, 11 de garantir' em uma dns su:1s variadns 
l'órmns n liberdatle p1·incipàl, a primeira d .. s que 
nos ~ào n~>ce~sarias. . 

A questão clericul veiu mostrnr que o cidadão 
brnziloiro não e~t:í gar:•nlitlo cnnt: a o furor ele ri· 
cal mesmo nall mius do ~ua \'idn c i vil; e é uma dns 
razões peln~ qunes u orudoll' lastimn qne depois de 
lO mezes d•·\ se~siio em uma camnrn liberal nmda se 
discnln o projecto relativo ti seculurill:lçilo dos cem i· 
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tn-s; do podei' 'do padre fúra das r~i~lS da CODSCien
cia individunl e n:~ rsphera da sociedade civil. 

A ui no Brazil no seio desta cama a s 
conre~sam cllll:olicos, npostolico~ romanos "f En
tretanto que ~ó se confessa clerical um illustre 
deput.ado· ~or Sergipe; fi maioria d11 nação é catho
lica, é anh-clerir.al. 

A sccularisa~;üo dos cemiterios não pt'Pjudica em 
cousa ulgumn n religião, de:-de que esteja n porta 
aberta pnra excrl'er as suas prlllicns, com o unico 
limite do re:-peilo :'1 tuoraltmblic:.. · 

A relig-i~o romnnn tem exei'ehln no muudo um 
poder i!Jtmenso .llo~· ~ecnlos, e do ,qun~ ~esthm· 
... I. ..... • .. t ... 

principaes f:~etot·o~. conspira contt·a ns inslituil;ões 
mod••rna:;, coutt·u n sr..il•nci:,, r.onii'n n civilisnçiio 
do mundo. 

tienominou cclet·ophobia•. Assiste a esse especla
cnlo com animo imparci11l e u·anquillo. 

Não o intimitiam os m·reganhos do p:~rtido cle
rical, porque ha uma cousa mais forte do que elle, 
é a resistencia do e~pirito moderno ; uma cous11 

• • • • o • • 

' sentimento da liberdade ; porque ha alguma consa 
mais luminosa do que fi verdade revelada, é a 
verd:•de rJemonstr·ada. 

Niío se apaixona portanto no debate. 
Qual é a. nr.cessidade publ:ca que rer.Jama a se-· 

cularisação dos cemitel'ios Y E' o enterl'amenta tios 
mot•tos sob qunlquer que seja religião, ou a sua 
côr. 

O entcrmmeuto tios mortos ui.io é somente pie· 
doso tiever, uma pmtica I'eligiosa, mas tambem 
uma obrig·ação que interessa a cxistencia das que 
sobt·evivein. 
Qua~s fot·am as causns de se tflrnar UI'gente essa· 

l_ " c. '- o,; 

e ecclesiastica no mesmo cemiterio, estabelecia 
entre ellas dh•tincções sul.llis que só sei·viriam 
pm·:t mulliplic11r as occasiões de confllctos. A se
paraçiiO das duas autoridades é :liiHla exigidn pelas · 
condições em quo ficou o pniz do pois da luta I e· 
v:mtatlu pelos l1ispos, e que niio devem sor descu
radas pelo legislador brazileirot' 

Com o PI'Ojccto sub-titutivo a siluaçiio libet·nl 
reincidirin no crt·o, na falta que o parttdo cen
surou aos conset'Yadorcs f unndo deixarnm na. 
nossa cg R ação toe! os os ele meu tos de luta de que 
o clero se tem servido o se St'I'Virá para tentar n 
com ressüo da nossll liberdade na vida civtl. O 

As I'••cort nr.ões lti:;toi·icns rJtll1 a secnlnrisação IÚntliu comt1let~mcnte' n opmiii~ (Hlblica, que 
dos et•mite•·io; d••):perta, :1 f)ll•'tn tem dhlilte de si 811 l'cYoltuva coutr:t o procedimento dos bispos, 
o podei' lhc::ct'<•tko tln cur·ia t•onwna, siin tri~tcs c dizemlo flliC us nossas leis continham 11 solu~~ão da 
('\C'et'lliHlns, fJUO~t:io o <tue cllas serinm oxecutadn~. A phrnsc 

A ~et•ulm·ii'lu:~o. dos C<'lllilt!t'ios lc!nlmt :1s mn)s clei'icnl do mesmo v.nrtitlo provou depois quo o 
crttcJS Jl(:I':o:e~:u•r.ut·~ desse• po~ct·, at(llellas CUJO gnl~inete Hio Brnuco illudii·a a opini~o. 
l'~llCOI', ~COIHJl~llfiOU OS pCI'SCg'UidOS lllt•n SI'Jllllllll'fl 0.~ fut:los prO\':li'Illll que na )e~isJação Vigente 
qn<' ulws !'C dtz tlc repousoetemo. I nfio ha solução 11 ,ru u questão r·cll:.dosa. A Jcgis· 

O mystcl'io da existencin uo :délll·lumulo tem Jac;ão nctual somente seria ncstn pnrtc nté compa· 
sitio nas m:ios dn theocruci:t arma tcl'l'ivcl. 1~m tivel com n sociedade tie srculos passados, fJlWndo 
1\'0:JlO~la a um :tpartc pei'gunla o ot·udor: as intelligcncins se submcttiam sem murmurat· 

Sci·á ,;ossivcl, que depois dt' tantos serulos, aos preceitos da.ig-rejn 1 d~ modo que este~ pod_i~!ll 
depois da rcligiiio de Deus, que ~c npregô:t de bon- reg-ui~ r a~ relnçoes wa!s •.n~[JOl't~mtes ,d,a VIdll CJHI. 
dado e misericordia, se venha neg·m· esta ultima . Assnn c que :. consltlu•c;uo du famt!m. que lauto 
cm·idade, quando noll tempos em que houve Gt•ecia, mtct·cssll :~o Esl.ado, dcp_rnd!'l c~ch!snrun•eute do 
no domínio do pnganismo, ei'a culpa nbominnvel pad1·e! O hí'l<!do no Brnz!l I~al) so nM of~ercco a_o 
cncont•·ar cndaver insr~oult(H~ deix:1r de o cobrir c1dndao o meiO tk const•tuu· a sua ranuha, det-

e et'l'a · I xnn O·O IVI'C c sagi·n :n an c. o a !'r as smts 
Sophocles, um poeta que existiu quntro Olt cinco crenças, COII)O tam.bemmw l~e da o me1o de consta

S(•culo~ antes dn nossn éra, tlizia que viol~tvam a l~r n sua çxt~tencw. O nasc!mento onde ns qu!s· 
·lei des dcve1·es, nquelles que se oppuuhnrn ~\ se- t~c~ de fihaçao e data tunto :~ltcress.llll as roi:Jço,es 
pultma dos mortos. c.I\'Is, te~1 ns. suas. provas ll}UCamenle nos !lachns-

A theot·in tlo orado!' é uma theoi·ia dn humani- lws d:~s tgi'CJOS; e nellM sumente fJll~ ~e po~e'!l 
onde c si hn rclig-iiio, que conlr:tstn com n hum:•· ~btet• as P,I'O~'as do qne dependem dtro•tos Cl\'Is 
nidatlc, poi' certo niio é a mlirrião de nt•nhnm dos •mpot•tanltsstmos, 
homados rept•cscntantc~ da n~ç:io. j Dumntc a qucsltlo rcJig·iosa que tom agitado c 

Nãosc penso lllW :1. insidiosa polilicn du curia Br:•zil. o omdoi' eombotcu sempre na imprensa 
romnnn que tem proeuradu aYallsallat· o mundo I pcln lil.lerdadc religiosa, c con~-ratula-so com o 
clltholico, lhe inspit·n o gentim('nto. qnc Cn\'onr , pai7. p('Jo espírito de tolet'llUCln que mostrou 
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tomando impotente o fut·or do clericalismo I Con
gratula-se cnm a sua provincia pela indifferença 
que fez t·ecuart~lll os raios episcopncs. 

A negação tle sermltum não infaulli n memm·ia 
uo mot·to, :tssim como a hen\;âo do pndt·e ante a 
:--e ultUl'l.' não constitue ll'e~um mão de uc a uelle 
tlUC deixou a vida fosse isento de vimos on de 
m·imes. 

A ne!!nr;ão de sepullurn crue se deu. em l1çrnam-
... " ' - . . 

nas canwdas !<Uperiores da sociedade o . esmo sen
timento que ditou a um dos cerei.Jt·os mais lumi· 
nosos deste secnlo as seguintes palavt'AS : « O 
homem de hem leva no cantu- não nben~oado a 
henç1ío qun o ncompanhn. • 

A discussão fica atli:tda pela hot•n. 
0 SI\. PRESIDENTE dá ll:Jl'l\ ordem do dia a : 
Votnção dos projectos cuja discussão ficou en-

perw a trtn o um ct•e 1 o r e .. . : pam as 
tlespczas com a StJCCn nns provincias do norte. 

Continuação da a." discussilo sobre a secular i~ 
sação dos cemiterios. 

Conlinuação da 3." discussão sobt•e postm·as da 
camara municipnl da Côt·te. 

:ta di~cussiio sobt•e o vali c do 1·io Xingú. 

· 2.• Jlrlrte (tis :2lloras rla tarde o1t 1111les). 

Levanta-se n sessiio :.is :J hor11s da lat·dc. 

No discurso do Sr. mini:-:tro lla t'n:r.cuda I'U· 
hlknt\o noDiario do Pnl'lamt•lltn de t de Nov<nnht·o, 
depois do topico-• Jú não posso, St·. pt·e.<~r1onte, 
hoJe est anhar quo meus cn·rcllgiomwios poli· 
tieos peçam aos :ulversnrios cnmmuns lnsrlil'açües 
para llCl'US3l'•nle, Oevin C~llCI'IIl\ llOI'éltl, C)\10 
fossem mai~ fieis, mais cset·upulusamente cxnctos 
na cxpoRiçüo dos fHctos, e nüo os tl'llncassem, 
occnllando ou disf'nt·çnndo circum~tancias impot·· 
tanto~ c ~ig-nilicntivns, pm·a d:~hi detluzia·em a•·gu· 
mento~. •- foi omitthlo o ~cguinte aparte que l'U 
dei: • O que quet· V. Ex. dizet• com isso ?•, no 
'tnal ~- Ex. responrlctt, mais on men11s : « 1\e· 
eonher;o :t lealdade do nobre doputndo. • 

~aln flns scssõ.~s, !Hle Novembt•o de 1879.-.Tna-

l~eta •lo •lln H de Outuha•o tle 18')'0. 

PnESIDENCIA DO SU. VISCONDE DE I'RADOS. 

A's 11 hot•ns du m:mhà feita a, cluunnda acham· 
~e pt·o.-;onles os St·~. Visconde <lc Pt•:tdos, Ccsnrio 

· Alvim, Viria\o de Medeiros. Manoel Cnl'los, Bai·iío 
dn Estaneia, João Dt·igillo, Josó Dusson, l<'t•citas, 

Compnrecemm depois da chamada os Srs. Fel=· 
nnndo Osorio, Baptista Pereirn, Gavião Peixoto, 
Costa ll.ibeir•), Mot•eim Drnndão. Ferreira de Moura, 
Lim~ Dunt·te, Monte, Ribeil:o· de Menezes, Ruy 
Dnrboza, Theodorcto Souto, Soares 11t"nndão, Fi· 
delis Botelho, Jeronymo Sodt·é, Macedo, Belfort 
Duarte, LiiJerato Darrozo, 1\falheit·os e Daniil. 

scssiio por rahn de numet·o. 

O Sn. 1. o SEI:IlEUtuo dà conta do seguinte 

I~ XN:O II~N'I'I{, 

Oficios : 
Do tninistet·io da gtu~r•·a, de 3 de Novembt't) 

cort•enle, t·•;mettendo o autog'l'nJl~IO do decreto 
dn aRsemblt!a ~twal, llxando ns lorçns de tert•a 
ptn·n o anuo llnm\ceit·o de i 880 a U!Sl, no rtnal 
Snn. Mng'e~tade o lmperndor cónsen te.-A at•chi • 
vnr, omcianllo·se ao senado. 

Oa mesa do colleg·io l'leitornl da villn de S. Jcs6 
do Tocantins, t·cmctl1Jtll1o a aullumtica da neta da 
eleição de um fleputado pnrn preencher n vagn 

". ~ , .. . • ' 11 

BuÍhões.-A' commis~5o de 11odet·e~. ~ 
Reqlll~t·imell.to de D. Ccsnrir~ l\[m·in do N:1sci· 

mento, pedindo ser rele,·ada <ln prescripçüo em qUtJ 
incotTell, nllm de se lhe. mnntlm· ll:J~WI' {I meio 
soldo de son linndo mnrhto.-A' commitos5o do 
mat•inha e gtll'l'l':t. " 

O Sn. l'll"SWENTJ~ d:i IJ:ll'n ot•dom do dia 6 a 
mesmn designada pnm o dia ri. llo cot·t·cnl<'. 
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t2 ·Sessão extmordinaria em 7 de Novembro de i879. 

Aetn dodln O de No,·embt•o de 18,-D. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE i•RADOS. 

de' Vn•cnneéu'o~, Sald:ml;a. ~l;trlnllO, Es.plndÓ'a', 
Joaquim T:tVill't~~. Mot•eirn Brandiio, So:~res Bl'and:"IO. 
Ferreit':t rlc Monra. Zam11 l\lonte. Lima Duarte, 

· Siio ljdos e mandados imprimir os seguintes 
' . 

PARllCEI\ES. 

Que seja I!Jlltrovndn a Plriç;Ô p'•·imaria rla fre
gtll'zin de S. Fntnf'i~eo das CtwgasdoCampo Gran
de, JH'uvinda dt~ 1\Iinns Geraes. 

S:tla d:1s commi~~líes em 6 de Novcmbt•o de 
:18i9. -lynacio Jlurti ns.-Tlteodoi'elo Sottto. 

A' comrni-:siio ele con,:titlliçiío c poderes fornm 
pt·e~enles ns :tctns d:1 elcif'i'io f.1rimnria "ffceltH111a na 
parm:hia de Jaf':U'I hy, d.1 provinr.ia de S. Pn~lln, 
r.tu dntas de 2H dt~ Agosto a 8 rlc SelP~hro prox1mo 

po1· esln :lll:m~ta camarn n clerção a qua nnt~I'ÍIIl'· 
mentes ... procedeu na mesmn pat•oehia em Agosto 
do ~nno findo. 

"' . · . . _ .· eomtn d:t::~ llclas qne por· nlg-nns cidadão~ fo1·am 
Fnl_t:n·am com pnrtlt~tp~ç:tn os Srs. Amet •c.o, oppostos di\'N'sos pl'Ott•stos contr·n 11 nwt·clw e .I'C· 

Bf:llr:.w, ~er·onymo Sodre, Cntnnrgo,, ~-1\'es .lic 1 guluridade do~ tr:1halhos eHlot'aPs; sendo, pot·ém, 
Ar~_n.~o, Duma, A_m:u~t?. Frnn~:a. EsJ!e''!clwo:, F! C· de not:u·-se que não l'ut':lln :tc,.mp:ll~hndos 1le cru:~l
d••IJco _de A,lnu•rdn, F r.nnco de Al.ne~rln, 1_11Hes, quer prov:t que (todes~e tor·nm• nr~etlave1 a conte~
Ft·ankltn Dor a, florPnct? d,.e Abrtm,.Tosc) Marwnf!0• t:u·ão rJ.lW m•tinul:•vnut, e :tclwmlu :tllii'S as arg-ni· 
Mu_noel Eust: CJUto~.l\lor:errn dL~ !lat-ros_..l edro }~u.t~, ções feitas inteil•:t ext•lir-nt•ii•• no~ conll'11(ll'ot~stns 
Prts.:o l'nrurso, . ~dverrn 1\fnr·ttns. Spul_o, ~lgt.-· I du me~n 0 nos tlucumcnlo~ quo os instrnirnm, tudo 
u~nnclo e Mnlh~"~!·os ; e sem _ella ~~ Sr~. Abreu 0 · con~t:utle das :•ctn~. 
SJIV:t, Anurude.lmto, Antnmn de_:;upll'trn, Arn~i'io A::~!'itn que, rntnnde n_ comtni.-sãn rrue tlt'\'0 ::~cr 
c 1\lello, Antonw Carl~s Bunr· ue de Mm·pilo. Dr•l; • , , · - " '1 ~ t ri ores 

d~lis 'notPiho. F;!Íi'l'io tÍo~ S~utlo~. HortÓ de Araujo, §~In tlns ~_ommi~~ões r;~n ~i de Outubro de 
!gn:Jcio 1\lartins, ~.iiJl'rOI~O llurrozu, Lo.w·onço de i8d :-IuuliWJ .uurt.u~s.-7 llt•orlurdo sm.lto; ' 
AII.Jlll(tlt'r.tuo. ~htt'!IDhll ( :unpos, Murt~o!tnr~ Mout•:t, . o sn. I'II:·:SliJt·::n" d:t p:tru ot·J 111 uo tlta I tlu No· 
M:moel de 1\lng·:tlh:tes. 1\hm•·el Perlrn, l\1:11'11111 f't•:m· Yl'tllltt·o. 
cist·o. Rotlulpho D:mlas, Tht.•ophilo Ol'OIIi, Theo- Yol:t~·i'to tlos (ll'ojeclos, ruj:t Lliscuss:iu Hcou eu· 
domiro, Couto ~l:tg-:tlh:ies, Pr:tdfl Pin'tl•ntel c Frunco l!tH'l'<•da. 
de 8:i. 

lntcJ•pollnt·~o do sr·. Leuueiu rlt• Cat'\'lll ho no St•. 
Ao 1/2 dia o Sr. IH'esitlcnte tlechll·u niio lmver 

1 

ministro do imper·io. 
sessão pnr fttltu de numero. E ~>i hott\'l'l' tempn, interJHollaçi'ío do Sr. Costn 

O Sn. 1." SECI\ETAnto d:'t conta do srguintr~ I A7.C\'t•do :to Sr. u!inistro do t'slrnngl'it·os. 

! vr..~t:•:''\·.1~'~.1'\:.N:J·,·~· 

A.cto. elo dlo .,. de No,·enaba•o de lt!a,'O. .. -
s' · '', . . , , ~ r ' · • . l'I:ESlllE:'iCIA IJO Sll. Yl~COXDI~ DE PUA DOS. rent••. p:,J'lJct pnndo que constou :to senado tCJ' stdo · .. 

s~ncciou:tda a resolnçfio da :mem_IJI~a geral :JUio- I A's H ltor·as da mnnhã. feitn !1 elwm:u1a, :u:h:tm. 
m~an<lo r g·ov~mo n ptnndat· :tdnuttu· 0 est~tlante St' pr·escntc~ os ::;r~. Viséondc de l'rmlos. GP~ario 
~~~rio~.- Eugenw Stdlm:.r u .exnrr.e tl:ts. HHttel'l:lS llo I Alvim, .ln:io. Ut·i;ddo,. Franci:-:t·o Sodré,_· Atl'onso 
... anuo dn escoln de m:trtrthn.-Intetr:tdn · Peuna, Viria to de 1\Iedcir·o~, Freitas, llnriio d:1 E::~· 

Do Jll'l'sidento d·a provincin do Hio deJnneiro, de llnncin, 1\l:tnodCnrlos, M:tt•tim Frnnei~eo, Leoncio 
'~.de Novr•miJI'o cot'l'.ct~te,. tr:~n~mittindo n :t~tlhun·. de Ct~r\':tlho, Dat~!n, .. Alnwiqn B:11;l!oza, Pnmpen, 
tJCa do;; nr·.tns do elct!·::o u_. e elc1tore~ ~·et':tcs a qun : .lo:Hitutn Llt'l'vrs, t;tlvell'lt de Souza, l:tvar·es IJelfort, 
ultimttm.c·.ntc l;O Jll'occ~e!t nn l'rcg-uezi~ .. elo S. Ju~é 'i Sullnnha ~!31'inh·?· B_nr~o Hn~lCI!l .de Mt;llol, C~stn. 
de Lconrss~, do lltnnirrpJO de S. l~rdclt~.-A' com· Azevedo, l•ranklin Do•·w, Lmz h•I!Jt(W, :ser·opluco, 
mi~sfio de porleres. Baptista Perl'ir·a, .Marinnno da Silvn, Souza An· 
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Sessão extraordimuia em 8 de Novembro de 1879. 13 

Siío lidos c mandados imprimir· os soguintes 

PARECERES. 

!879-N. tO H. 

ELEIÇÃO DA PIIOVINCIA DO RIO DE 
JANEIRO. 

ção. 
Snla d:~s commissões aos 7 de Novembt·o 

t879. -Ignacio 1lfa1·iins A.rat ào e 1llello. 

:l8i9.-N. t~ D. 

PAUECtm D.\. ELEIÇÃO DA l'ROVINCI.\ DE MINAS GEII.\ES 

A com,niss5o de. constituirão c podet·es, t~ndo 
cxnrninallo as nctns dn eleiçiio ·primaria dn fr·egue
zi:l de Cnrr:mras, do termo do Tu1·vo, provind:r de 

·Ao meio din 0 Sr. prel'idente declam nfto hnvet· l\1inas·G••rMs. n (JIIe l'O procedeu em 26 de Setr.rn-
sessfto por ft,JI.a de numero. .I bi'O de !878, é considernmlo que tudo o processo 

EXPEDIENTE. 

cor·t·ou rug-ularnwntt) ··· · 
e Jllll'l'~(·t· fJ ue SCJ:I n pprovn1 11 n c CJ\•i\o prt· 

j meirn H que se pro<'edctt na rt·eguezin de GnrrHn· 
cas, fJI'o'•iuciu du Mhtn,;·Gei'IIC'. 

l'llESIDENCIA DO SU. YISCf1NDE DE l'llADOS. 

autm iza o governo 11 concmlul' nu o1H1~i:a de dos· : ncham·se presentes 08 sr~. Visconde de Pt·:•tlos, 
Cl.lrl-\'l\ da atrandn\!'u de Pm·n:•mbuco, Leoncio Go- · Cesnrio Alvlln, Gnvl:io p1~ixoto, .Mello . Franco, 
dof•·cdo do Na:o:cllncnto Fdtusu, um nnnv de li· GnlcHno Jo~ó C:tel:mn, A1Ton 11o Penna, Jos~ Unsso!t, 
cen~!O co~m o ro~peclh'o ot·tlenatlo. - Inteimdn. Sinvnl. 'Almeida Couto, \'iri:•to de Med~11·u~, Sr,l· 

Do me~mo e igunl dntn jlnt·ticipundo que cons· veit·n fle Sou7.ll, Oleg-al'io. Fnmkl111 llorrn, ~ot·gro 
tou no l'ennllo ter· sido suncl'ionad:1 n resuluçno da rle Cm;lro, Dflltin, B:u·iio lfo':'Hm!

1
,'
1
te M

1
el.lo

1
• 'fr:t":es 

ns!1eruhléa g·ct·<~l que Jlet·mitto no ho~tlil:•l dn Delfot·t, Jl:tt•:io dn ~~~tancw, . rcot OI e o • "n;o, 
sunln t•asa da uriscricordia da ddndn de C:mtpi· 1\luePdo, Limn Duar·t.•, 1\f:llloel P~.dro. ~l·t·upluço 
uns, no provincio de S. Pnulo, ucuitat· qnnt•!IIJtter Fct•n:mdo O~orio, Mar·iltnno dn Sth'n, Co11t:t 1\1· 
leg:tdo:< ou dunt~Üe$ tle qunlqum· espccie do bons. IJeiro, Pnmpen, 1\ay Bnrbo7..n, Angn~to l•'t'llnl,'ll, 
-· Intcit•ntl:t. Freitas, Monte c lgnneio 1\tnrtms. 
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u,- Sessão (Xtl'aot'dinat·ia em H de Novembt·o de t879. 

. . . 
mente!, Rcclolpho Dnntns, Rodrigues Junior, Ri· 
beiro del\lent•zc.::, Saldanha Marinho, Souzu Lima, 
Souza Carv~lho, Souza Andrade, Smn·es Brandão, 
Theophilo Oltoni e Thcodom!ro. 

Ao meio din o Sr. presidente declara não haver 
sessão !'101' falta de nuntero e dã para ordem do 
rlin JO de Novembro a mesma design11da para o 
dia 7 do commte. 

~elo de• dln lO de :No~·emba•o tle 1.8')'0, 

PliESIDBNt:IA DO !lU. VISCONDE Db: l'IIADOS. 

A's H hot·as da manhã feita n chnmada acham-se 
tn·csentes os St·s. Visconde. dt>.. P•·ndos, Cesario 
.\!vim, Sinvnl, Josó Bnsson, Mnrtim Frnncisco, 
Silveira de Souza, Virinto de Medeiros, Jo~é Cne· 
tauo, Fernnndo Osorio, Barão da Estnncin, Mo· 
llwil·os, Ribeiro de Menezes, Espindoln, Bulciio 
Buarque llt~ Mncedo, lldefonso de Arnujo, Manoel 
Petlro, Gnvião Peixoto, Lnfnyelte, Uodrigues Juniot•, 
~lnnoel Carlos, Andrade Pinto, Bar•·os Pimentel, 
Pompeu, Hyg-ino Silva, Bny Barboza, Hodoll>ho 
Dnntas, l~t·3ncisco Sodré, Mnrinnno do Silv3:. Ole· 
gnrio, F3bio l\eis, Danin, L~t·eitns, l~errci'l·a de 
lllourn, lg·nacio Mnrtins e Candido de O li v eira. 

Com arece•·am de >Ois da chnmnda os Srs. Costa 
~ zeve o, onqm n e e , ~· , , · · , 
ll3ràc Homem de 1\lello, Saldanha Marinho, 1-
meilln Couto, Theodoreto Souto, Fredet·ico Rego, 

· Augusto Fa·ançn, Moreira de Unrros, Ameliano · 
:Magalh:ies c Leoncio de f;ut·vnlho. 

Fnltor:un com Jint·Ucipa~,~iio os S1·s. Almeida 
Baa·bozn, Alves de Arnujo, •\mea·lco, Deltl·ão, Cn· 
mn t'IJL', Din1111, gspr~t·orliii(l, J~t·edc!rlco de Alm~ltln, 
l~t·anco elo Almeldn, Floros, l~•·nnklin Dorln, Pio· 

_ rencio :lo .\breu, José Mnrinnno, Jet·onymo Sodt•ti, 
Mnnoel Eustnquio, Pedro J,uiz, PJ'i~co Parniso, 
Silveiru :\ltH'tinl', Souto c Scgi~ntuntlo; e sem ella 

Lo s~>ci\E'rAmo da conta do seguinte 

Offido do miuisterio tln agrienltura, de 7 de 
Novembro cot·rent'e remettendo uma re 1reseutn· 
ção. d:• camnra munici1.ml da cidnde de Carnvellas 
pedmdo que a projectada estrada de ferro que vai 
& Philndelphia tenha o seu ponto inicial nattuella 
cidade.--A' commissiio de o liras publicas. 

081'. presi-"eme dú a segt~inte ordem do dia n 
de Novembro: 

A mesma do dia 10 c mais a votnção do parecet· 
sobre Jncarehy. 

Aeto (lo dto 11 de :No,•emb .. o (le 18.,'0 

PRESllllmCIA DO SR, VISCONDE DE PRADOS. 

A's ti horas dn manhã, feita n chamnd3, nr.ham· 
se IH'escntes ns Srs. Viscontl!~ de Prado~, Cesat·io 
Alvim, Ahrcu.e SIIYn, Almeida Conto, Virlato <le 
l\ledeit·os1 Gnvlüo Peixoto, Antonio Cnrlo~. Cnndido 
lle Olivetrn, Pa·ancn fonrvulho, Al'al!'ão e 1\[ello, 
hunrque de 1\lnccdo, 1\lnrillnno da Silvn, Augusto 
Frnn<}n, José Cnetnno, Fernando Osorio, Dnnin, 
Mna·tim Fa•ancisco, Manoel Cnrlo~, Bulcão, Bnriio 
Homem de Mello, t.uiz Felillpc, Corrôa Rnbdlo, 
Mello e AI vim, Joaquim B•·eves,St>raphico, Pompeu, 
1\lncedo, Barito da Estnncia, Olegario, Libert~to 
Bnrroso, Silveira de Souza, Zama, Ruy Bnt'boza, 
Costn Ribeiro e lgnacio Mnt·tins. 

Compareceram depois da clwmnda os Srs. Azam· 
bujQ 1\telt·elles, Me!t'a do Vns~oncollos, ~Gsta Aze· 

' . ' ' . do reto Souto, Bnptistn Pe1·eiJ·3, Limn Dual'te, Monte, 
F1·nnklin Doria, Ribeiro de Menezes, l~spindola, 
P3bio Reis, Frederico llego, 1\lanoel Pedro, Mo· 
reirn Ba·andão. Joaquim Nnbuco, Rodolpho Dantas, 
Bllt-ros Pimentel e 1\lnlheit·os. 

Faltaram com pnrticipoção os Sa·:-;. Almeida 
llnt•bozn, Alvo~ de Araujo, Americo, O(lltrão, Frnn· 
cisco Sodt•ú, Cnmargo, Di:ma, E~peridi~o, Frode· 
l'ico de Almeida, Frnnco tio Almeula, Flores, Joiio 
Bt·l~odtlo, Flornnclo tle Abt•cu, Josú Mnriunno, 
Fot'l't•h·a de Mourn, .Jcron~·mo Sodré, 1.-nfn~·etto, 
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Sessão extraorclinat·ia em {3 de Novembro de i87U. 15 

Ao meio dia o Sr. presiJ.ente declara uão ha. 
ver sessão por falta de numero. 

O Sn. f. • sEcnETAnio dá conta do seguinte 

Officio do minislet•io do Impcrio de 8 de Novem· 
bro corrente remettendo copias dos officio,; da . 
biblioiheea municipal sobre a nmpliaç~o "dos fa· 
vores . estatituldos pelos decretos ns. fJ33 de 3 de 
Julho de i8~7 e U8J de 2fj ne Novembro de 18õ3. 
-A· commissiio de cnmat·as munieipnes. 

O Sn. PnlilsiOENTE dá para ordem do dia ~ :2 : 
· - Votnção dos pnreeeres ns. i O G e :lO H sol;re as. 

eleições dn provinr.in do 1\lo Jnneiro. 
1dem dos de ns. 12 C e 12 n sobre a eleições de. 

' 
As ma terias designadas pat•a o dia 7 do corrente. 

~ctn do tlln t~ de Novembro de 18,.0. 

l'RESIIlF.NCt\ 1)0 SR. VISCONDE DI' .1%\llOS. 

As H hOI'ns da manhii,feitu n chnmadtl, ach:un·so 
presentes os Srs . Vl~condo de Prndos. ·~L'sario 
Alrim, Meir:t do Vasconc'lllos, Olegario, 'Alves de 
Araujo~ Manoel Cnt•los, Scrnphir.o, Vit·iato (\e Me· 
deiros, Prado Pimentel, l\1nrtim Fr'tllll'iseo, AI· 
111eida Conto, Uodr.igues Junior, Barão Homem de 
1\lello, lldefonso de Araujo Macedo, Danin, Bnrão 
da Estnncin, Frederico R'·go, IgnaciQ Martins, José 
Basson, l<'reilas, José Cnet!lno, Costa 'libciro, Ri· 
beiro de Menezt:s, 1\larianno da Silva, C'~sta Aze· 
Yedo, Azumbujn 1\leirelles; Hyg-ino Silvn Vbern to 

• • n e • a 1 eis, 1 o ore o 
Souto, Buarque de Mncedo, tLimn Duarte, Galdino 
e Fidelis Botelho. 

Compnreceram depois da chnmada os Srs. Cnn· 
dido de Oliveirn, Lafavelle, Pompeu, Luiz Felilppe 
Fcrt'eirn de 1\tourn, Aureliudo Mngnlhiies, S5pm· 
doln, Ruy Bnt·IJozn, Bart·os l'imentel, Sard:10ha Ma· 
rinho, Mello e Alvim, Ft•nncls<'O Sodrêt 1\lorcirn 
Brandão, Gavião Peixoto e Baptista Pereu·a. 

Fnltornm com participnçiio os Srs. Almeida Bar· 
bozn, Augusto F1·ança, Amcl'ico, Bellriio, Camargo, 
Diana, J~srwridifio, l<'rederico de Almeida, Frnn· 

klni Doria, Franco do Alrn43ida. Flores, Ji'lorencio 
de Abreu, Joiio Brigido, José Marianno, Jot·onymo 
Sodré, Manoel Eustaquio, !\lalheiros, !'edro Luiz, 
Prisco Pnraiso, Silveira 11artins, Souto, Abreu e 
Silvn, Sigismundo e ~oreira de Ba,rros; e ~em ~lia. 

Ao meio-dia o St·. presidente declarn niio haver 
sessiio por falta de numero. 

R, • • 0 SECllETAlUO 
diente. 

São remettidas á commiisuo de poderes ns cópias 
au en tcas as nc as as e e1çoes parn e ettores 
procedidas em i9 de Ontubro uns freguezias de 
Cairarv e Santa Anna de Obido!>, na provincia do -
!>ará. • 

O Sn. l'DESJDENTE dá para ordem do dia i3 a 
me3nH\ designada para o dia t2. _ . . 

A's i t hora~ dn manhtí,feita a dunnadn, achnm·se 
presentes os Srs. Visconde de .)?rad!lS, CP.sario 
Alvim, Buarque de Macedo, Gavmo Petxoto, Can· 
dido do Oliveira, ltrnacio l\1a1·tins Silveira de 
Souza. F1·eitns Coutmhn, Ru~- Bnrbozn, 1\fartim 
Fr:mdsro, Luiz Felit>pe, l\loreira de Barros, Prado 
Pimentel, Costa Ribeiro, Carlos Affonso, Afnnoel 
C:n·los, Almehla Bn•·IJozn~ Olesxario,. Lima, D.uarte, 
Dell'ort Duarte, Dnriio lln EstancJn, l11bCiro de 
Menezes, Suidanha Marinho, Joaquim Breves. 
Rodrigues Junior, Alve!> do Araujo, Theodorr.to 
Souto, Abreu e Silvn, ~[:,cedo, Meira Vnscon~ellos. 
Frunli:Jin Doria, l<'reitas, Sinval, l•'ern:mdo Osorie, 
José Basson, Sergio de Castro, Marianno da Silva, 
Frederico Rego, Horta de Arnujo e Manoel Pcdt·o. 

Compnreceram depois da ellamada os Srs. França 
Cnrvalho Monte, Fabio fieis, Mello e Alvim, José 
Caetano, F1 e ts ote to. wop 1 o om, o o • 
pho Dnntns, Barros Pimentel, Andrade Pinto, Gal· 
di no das Neves, Epaminondas dfl 1\lello, Sernphieo, 
Aureliano 1\lngalhiies, Souza Andrade, Souza Car· 
nlho, Marcolino Mom·a, Aznmbuja 1\Ieirellcs, Al· 
meida Couto, Sonrl's Draudlio, Zama, Frnncisco 
Sodré Costa Azevedo, Barão Homem de 1\lello, Joa· 
quim Nabuco e Souza Lima. 

Compm·ece1·nm depoi~ de nberta a. sessiio os St·s. 
Theodomiro, Danin, Mo1·eirn Brnndio, Hn~ino 
Silva, Augusto l<'rnnça, lldefonso de Araujo, 
Leoncio de Cal'\·nlho e Antonio Carlos. 
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16 Sessão extraordinaria em t 3 de Novembt·o de 1879. 

Faltaram com partiripaçiio os S1·s. Ferreira de 
lJoura, Amel'il'O, Beltriio, f.amargo, Diana, E~pe
ritliilo, Frederico de Almeida, Franco de Almeida, 
Flôres, Florencio de Abreu, João Brigido, José 
M3~iano, Jeronymo Sodré, Manoel Eu~ta9uio, ~a· 

.. '' ' I. ' ' Parai~o, Silveira Martins, Souto e Si~i~mundo ; e 
t:elll e lia os Sr~. Antonio de Siqueira,Affon!<O Penna, 
Arngiio e ?tlello, Bezerm Cavalcanti Bulcão . Bn-
pt1sUJ ei'eira, ezPrr:~ e Ment!zet:, Carrii«J, Couto 
"Magalhães, E~pindola, Franco de Sá, Felirio <ks 
Sant(Js, Joaquim Serr1.1, .loa(\uim Tuvnres, Libe
rato B1.1rroso, J ourcnço de .A bu•Juerqu~, Martinho 
Campos, l\lello Franco, Manoe de Magalhães e 
T.a\'tlres Belfort. 

Ao meio dia abre-se a sessão. 
São lidas e approvadas as netas dos dias unte-

cedentes. · 
O Sn. :1. 0 sEcBETAlllo tl:i conta do segninte 

putados,a lli'Oposição determinando que os eleitores 
dus depu todos parn n seguinte Jegi$l~tu1·alhes con
firam, nas procurações, e~pecial faculdade para· 
reform:•rem os artigos da cnnstituiçiio 90, \ll, 9! e 
9:J, parn o fim de serem as nomeações do~ depu!a-. . . 
provincines feitas por eleição directa, á qual o 
senado não põde dar o seu consentimento.-Deos 
guarde V. J<;!c-José Pedro Dias de Cnrvallto. 

A S. Ex. o Sr. primeiro secretario da camara dos 
Srs. deputados.-InLeirada. 

DECRETO N. 7535 DE i2 DE NOVEIIIBRO DE {879. 

•Usando dn altribuiçãoque mcconfere o art. 10{ 
§ 5. o da con~tituição do lm perio, Hei por bem 

I 
adiar a assemhlea geral legislativa para o dia u; 
de Abl'il de :1880. 

I 

! • F•·ancisco 1\lariu Sodré Pereira, do meu con
: selho, ministi·o e secretario de Est:1do dos negocias 

artificial e adde sulfuric().- Inteirada. 1 O Sn. PIIF.SlDENTK declnra que á vista do decreto 
Em seguida 0 mesmo sr. 1. o Secretario lê 0 que se acaba\•a de. lê•·, .estay1.1 adinda. a camat·!l dos 

seguinte Srs. ~eputados ate o dw i5 de Abril do .880; e 
. . , . convida os Srs. deput1.1dos presentes .a comer-

H 10 de Jnnt>JrO. -Pa~:o do ~emulo •'m !3 de No- varem· ~e em seus Jogares nlé se lavrar a acta da 
v_embro de 18,9.-lllm:Exm. Sr.-Passo ns mãos de se~siio deste dia o que feito foi a mesma neta 
, .. Ex. alim de ser )lreseute:i camnra dos Srs. de- 8JlJlrovadn. • · ' 

FIM DO QUINTO E UL1'IMO TOMO. 
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SESSÃO EM 6. tlE MAIO DE 1879. 

Lei do orçamento. 

VIDE. PAG. 28 Dij TüliO I. 

Sr. J?res1 en e, s1 a 1scussao o orçamento sem· 
pre Importante, porque trata-se da lei em que se 
fixa a despeza e em que se decretam os impostos, .. 
vemos consideral·a de alcance mais vasto. Depois 
de dez annos de opposição, em que o partido liberal 
constantemento proclamou como necessidade ur .. 
gen e a ver a e os orçamen os, a camara com· 
prehende que o paiz tem os olhos fitos sobre nós, 
e espera uma lei, que seja a consagração das idéas 
que prêgãmos durante esse tempo. E', pois, ma· 
teria de summo interesse, já pelo assumpto em si, 
já pelos compromissos anteriormente tomados pelo 
partido que a camara representa. 

Senhores, é louvavel, muito louvavel, o empenho 
que tem mostrado o nobre ministro da fazonila e a 
distincta commissão de orçamento, procu1·nndo 

• • • • - • rr 

< < 

necessidàdes. Entretanto, Sr. presidente, não 
posso deixar de nssignalnr alguns pontos, em que 
ilivirjo da p1•opostn do orçamento apresentada pela 
nobre commissão para a 3.11 discussão. 

Os nobres deputados, que fazem parte da com
missão, e o seu distincto relator, que fizeram 
preceder de um Juminoso relatorio n proposta de 
orçamento para a I!. a discussão, deixaram de usar 
de igual systema quando offereceram para a 3.11 

discussão o orçamento votado pela cnmara, embora 
proponham profundas modificnções. 

E' certo, senhores, quo o distincto relator d!J. 
,commissão procurou sanar essa falta elil sessão 
de 2 do Maio, fazendo um relatorio verbal, expondo 
em traços rapidos as modificações que SS. EEx. 
t1zernm . no. com uto da receita, assim. como 

ss. EEx. justiflc~ssem a grande' somma de im· 
postos que propõem, cumpria que SS. EEx. 
demonstrassem com dndos muito positivos que 
e1·a impossivel maiores có1·tes na despezu, assim 
como era impossível cncontt·arem-se ,outros meios 
de receita menos vexatorios do que os apresen· 
ta dos pela. commissüo. 

A nossa situação é grave, Sr. tnesidente; assim 
o proclam:~m todos os org~os da publicidade, todos 
os oradores de uma o da outra casa do Jarlamento. 

c o ( . ' 
mmos, devtdos a erros sem duvida do parhdo 
adversnrio, têm levado o paiz t't }lorta do nbysmo o 
nós nos vémos seriamente embaraçados com as 
maiores dimculdades financeiras. 1 

Proclama-se por todas as partes que o estado dn 
lndusLrin é preeario1 que a nossa lavoura dellnha, 
e que os recursos ao paiz niio têm aquelle movi· 
mento progressivo que ~ra para desejar. 

A prudencia nos aconselho, pois~ a irmo·nos 
desde já prevenindo pnra um futuro mais nssus· 
tador, Jll'enhe de ameaças. 

A le1 de !28 de Setembl'O ainda não está produ· 
zindo os effeitos mais graves que della se podem 
esperar em relação á falta de braços de que tanto 
já se queixa a lavoura. 

NC! congresso agricola, convocl!do pola nobre 

os fnzendeiros de quatro importantes províncias, 
declararam alto c bom som que a.Iavoura min· 
goava á falta de brnços e prccisavn de capitaes. 

E' cgte, senhores, o estado da lavoura aclual, e 
o que niio sert\ depois de alguns annos em que 
pela lei fatal da mortalidade o numero de braços 
tende :t diminuir evidentemente? E quem ignora 
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que na lavoura é que vai o Eslado !tam·ir os mais 
valiosos ré!cursos para faze!' face us suas despe-
zas? . 

Cunlpre, pois, que desde jti procuremos estre1· 
tat• os hmite~ da despeza, llx~tndo.a na proporçno 

.. ' ' -11ara épocas mais apcrtndas, pam uma crise immi-
nente. . . 

A lnvoura dcfinh;~ OI' fnltn c!c bt'tH~os .o mfehz-
mente uão 11odemos es}terar que umn -corrente ~e 
immigração espontanea, da qual o Estado po~~rm 
colher vantagens, nos venha de prompto a~tx1har, 
substituindo os claros que a lei da mortahdadc e 
outrns cnusus combinadas v5o nbrindo nos bra(;OS 
qpe cultivam o solo nacional. 

E' por estas consideraçt.es, St·. presidente, que 
eu entendo fjUe a nobre commissiio niio deve 
recuar perante pel'ttll'ha!:ões passageims do ser
viç~ 11ara e\'itnr mais tarde completa desorgani • 

l1ara defender as despezas, na phrase de Turgot, 
nunca ftdtnm boa<; razões, porém ha uma que parn 
cerceal-as deve supprir a todas- é a absoluta ca-
r c ta n e10s para n em e -as. 

O Sn. ZA~IA : - O que posso asseg-tir:H' a V. Ex. 
é que a commissão fo1 alô onde podia h· •. 

O Su •. ArFoNso PENNA:- De passngem posso 
apontar â nobre commissão um dos J.lOntos do no~so 
orçamento em que talvez fosse poss1vel fazcrP-m-so 
economins, principalmente nttcndendo-se aos re· 
sultados qunsi nullos prestados 11elos servi-:os de 
que se tratn. . · . 

Por exen~plo: com o collcgio uc Pcdroll (inter
nato c extcrnnlo) g:lstmu·sc 3G6:000:), dando este 
estabelecimento uma rt•ndu de 80:0001} que vem 
mencionada na receita, Yem n }Jesr.t· so!Jre o orça· 

·Não me a7lin~aria1 aee~lsm·ar a despcza feitn com 
um estnbelecimento de instt·ucção, s1 os resultados 
JOl' cllc 1rcstados corres Jondessctn aos sacril1cios 

t'e1tos pe o thcsouro. Precisamos de instrucção, 
mns não est.amos no cnso de despender quantiosas 
sómmas com cstabdecimcntosde luxo cujos resul
tados são negativos. E' esse o moth'o do repnro 
que faço em •·elação ao collerrio de Pcdt•o li. 

Querem snber os nobres &~pulados quaes siio os 
resultndos desse estnbcleeimcnto tiio ..nmplmuente 
uotndo? Lêde o relatorio do Sr. ministro do !.m
perio e lá encontrm·eis apenas promptos no inter· 
nnto c externnto desse colleg10 i7 ulnmnos, de 
fórma que cada um destes líachnreis em lcttrns 
cust:l ao Estndo 2i:OOO;,OOO. 

Si nós cotejarmos as desllC'Z~s feitns com m: nossas 
secretarias cheg-amo:; ao resultudo inful!ivelde que 
lla excesso de l'unccionalismo nes~as reparti!:ÕCs. 
Por exemplo quem ignorn que u nos~u ropurliçüo 
de Estl'Ungeiros }louco ou nenhum Ll'nbnlho tem ? 
~ ' . ~ ~' ,• ~ . 

como nu da justiça, por onde cort·em uvultndis
simos interesses c ·onde ha incontestnvelmente 
g1·nnde u·abnlho. 

Aponto estes factos chamando p:uu ellcs a atten
çüo da illustre commissüo. 

Na repartição da agricultura, onde se despcnde 
milhares de contos, ut'!ssu repartição que tem one
rado tão gruvcmente o orçamento, s<i encontro en
tre as suppressões pro}Jostns pela conunissão, nlgu· 
mas Ct•ntenas uc contos, c quanto no Jlessoal npenns 
flcnm SUPllrimidO$ dous Jogares de primeiros OID• 

ciaes e um de correio da !'ect·etaria de Eslado c 
quatro praticariles do museu nacional. 

Vejam os nobre deputados n que se reduzirmn 
os cürtes da commissão, :l[lenas suppl'imiu fJUall·o 
ou cinco empregos de caLhegoria muito infcriot·. 

O Sn . .ZAMA dá um aparte. 
· O Sn. AFFONso PENNA :-0 nobt·o deputado que .. ', .. 

' conunissuo, diz-me que ella autoriza no governo 
a apresentar um plano de reformas. Um dos pon· 
tos Jlat·a o qual espero chamar u attenção da con.l· 
mis~ão é relativo a essas autorizações. Os nobres 
deputados, ao que parece, entendem que estas 
nutorizações poaerão obter o placl't do senado. 
Quanto a mim penso que é justamente do que 
devemos duvidm·. 

:-Si o senado se apresenta, tiio 

autorizações. 
0 Sn, AFFONSO PENNA: - Mas O fJ Ue eu digo é 

que a commissiio não póde contat• com a npprova· 
ção e acquiescenda do senado para cslas aulori-
zaçõ~s. · 

0 Sn, AFFONSO CELSO (minisfi'O da fazenda):
Mns cumpramos nós o nosso dever. 

O Su. FABIO REts:- Si o senado é um obstaculo ·n .:-- . . . . 
tarde. 

O Sn. AFFoNso PENNA :- Ha 
ni'io estã 
ministro. 
. 0 Sn, ÂFFONSO CELSO (ministro da fazenda):
Tenha a bondade de mostrar uma só, nem tão 
esquecidos andamos de nossn cartilha. 

O Sn. At~FoNso PENNA :-Aqui está uma (lê) : 

c O governo fica autorizadoa supprimir a caixa 
da amortização; podendo t.rnnsferir o serviço do 
troco, emissão c recolhimento do papel-moeda 
para o thesouro nncional, e a eonfim· e serviço dn 
divida pubJ:ca intema a um estabelecimento bnn· 
cario, que pura isso rouna as devidas condições. A 
despezn que se fizer com estas medidas não excc
derà á verba votada neste orçnmcnto pm·a n caixa 
da amortiza~·üo. • 

.. o Sn. A,IIF~Nso CELso (ministJ'O da fazenda) :-

0 Sn. AFFONSO PENNA :-Jti Vê O nobre mini.-tro 
que a commis:::iio, cmbot•a niio autoriztJ o governo 
a ungmcntm· a despl'zu, dá·lhe entretnuto uma au
toriznç.ilo .. muito ampla pura a reot•ganização do 
serviço da divida publica c até para trnnsferil-o 
pnra um estabelecimento de credito; e o nobre 
ministro subo mclhot• do que eu que uma uutori• 
zuçiio desta ordem, pela qual se vão confittr inte
resses importantes e de ~t·ande alcance, u um esta· 
IJclecimento buncm·io, nuo e uma autorização se· 
cundnrin. 
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O Sn. At'FONSO CEL!>O (ministt·o ela fazenda):
Niio digo que nf.io seja importante, mas o pt•incipio 
liberal c~tá perfeitamente salvo. A camara desi· 
gna o modo por que se h a do fazer a reorganização 
e o governo nf.io póde sahir da h i. 

O Sn. A11i'oNso PENNA :- Entre onlras autor i· 
zaçües de dcSllCZns notarei esta (lê): Art. :Hi § 2 
• A que [Ur necessa1·ia pam a re{OI'IIta dtt typoora· 
J>llia ·nacional. · 

L (, . I I:) • t 

gurnntia de juros e amortiz:u:i'ío das letras hypo· 
thecat'i:ls dos bnncos de credito real, nos termos 
da resolnciio lerrislutiva n. 2687 de 6 de Novcmbt·o 
de1875.• 

0 Sn. AFFONSO GELSO ( ministi'O da fazenda ):
Não tem nada de vaga. 

O Sn. AFFONSO PENNA :-A qunnto ascendem as 
despezas autorizadas por estes dous paraf,traphos '! 
Quaes são· os recursos com que a .com missão esper::t 
O. o lar o governo pura fazer face. a estas despezas ? 
Siio pontos estes que sem duvida precisam seres
clare~idos, ,não sô para a camat·a. d:n: a suu 

' quaes s~o os fundamentos das nossas deliberações. 
No art. 16 vem tambem uma autorização am· 

plissima (lê) : a Continuam em vigo1· todas as dispo· 
Sl!:oes as ets e ol·pamen o an ece en es, que nao 
vel·stn-em pm·Ucula1·mente sobl'e a (ixacão tltt receita. 
ou despeza, sobl'e au.lol'izaçrTo pam (i.'Cctt' ott augmcn· 
tar · vencinumtos, e que não tenham sido expressa· 
mante .revoqadas. • · 

Os nourês deputados -sabem rJue no nosso pniz 
so tem usrido e abusndo largamente destas autot·i· 
zações nns leis de orçamento. Quanto ::i dcspcza 
VIJlll o limite. porque n~o se autoriza o augn~ento 
della ;. mas .j.ftqucstionnvelmonteJ}nãnto-::i oi1úini· 
znção do serviço ,o g·overno fica com autorizações 
illimitaclas, podendo reot·g·auiznr o mesmo, rcg·i· 
monto de custos, regras do processo civil, etc., 0 
vou dizer porque. 1'udos os annos as leis de orçn· 
mcnto vêm acompanhadas de uma enorme cauda 
de uutorizações que a com missão mnnda pt•evalecet· 
em virtuclc deste m·tigo que acabo de ler. Nos 

· · · adtlili os a • mmis ii ll · · • 
verno até a au~:;mcntar impostos em relação aos vi
nhos e joias, c u agencia do gado, de que me occu· 
parei mnis tarde. 

Si passo ngorn :.i parte em que n commisstío pro· 
põe novos impostos, lllll'a occorrer ús despezas e 
no cquilil.Jrio do orçamento, tenho muitas duvidns 
n oppur. Tenho objeeções n fnzer em relação a 
algumas das taxas pela commissuo nprcsentudns, 
para set•em ~doptadas pela cumara. Dem sei que a 
necessidade é a melhor justificação para n crcaçüo 
de impostos, na phruse de Casimiro Perrier, rcla· 

A com missão, senhores, de ar com outros novos 
in JOS s, p oc o ans an ar para o nosso 
paiz o imposto sobre a renda. ·Na 2.• discussão os 
illustres membros da commissão, tJrocurando 
ainda evitar um dos graves inconvenientes .. deste 
imposto em certos paizes, onde todas DS fontes de 
riqueza ou a m::lior · p11rte deHBs já se acham af· 
fert:ul:1s pela taxa, cxccptuou a renda proveniente 
do commercio c de todos nquelles que p11garem o 
imposto de indust.rin e pro.llssües e imposto de ven· 
cimdntos. Para a 3.• discussão porém a commissiío 
arred ~tas exce ões e bem nssim a exce Jcã 
da renda proveniente da agricultura. A camara, 
Sr. pt·esidente, quando votou a excepção em fnvor 
d~ rendn proveniente dn agricullura, foi sem du· 

l 4. L . b t. 

pot· todn parte de fJne a ngricultura efinha, e já 
paga não peqneno tributo pelos generos que siio 
ex .orlados· foi lOt~ attender . ue os t•oductos da 
lavoura, que não são exporlDdos, não e:;cnpavam ao 
fisco, jú das províncias, já das camnras municipnes. 
Existem unmerosos e onerosos imt)ostos sobre os 
procluctos da l:lYoura, e não era clamorosa injustiça 
cxcept ual- a deste. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministi'O da {azanda) :-
0 que V. Ex. diz não é exacto. Nem todos os pro

. duetos pagam impo:;tl'S. O que paga o as,:~;ucar 
consumido entre nós? 

CELso (mi·nistro da fazenda) :-

O Sn. AFFONso PENNA :-... o café, por exemplo, 
producto de que o paiz nufct•e grandes lucros, 
sofft•c um imposto na provincia de Minas. 

O Sn. A~·FoNso CELSO (miuút1•o cltt (a:r.nda) :
Quem paga é o consumidor e niio o agricultor. 

O Sn. At~FoNso PENNA:-Nem sem11re a theoria 
que. v . ..Ex. •. upresenta é-\terdatleira •.. -~ --- - - ·· 

O Sn. At~FoNso CELso (ministro da (azemltt) :
Púde ser; nws neste casu é o nssucar o que pnga? 

O Sn. AFFONso. PENNA :-Explique-me V. Ex. 
por guc o cal'é cst::i. com nm tn·eço tão baixo, che· 
gundo ao ponto de llepreciação de üO "/o tnlvez. 

O Sn. AFFONso CEr.so (ministro da fazenda):
Po.r almndaucia no mercado. O que tem isto com 

O Sn. Atll'ONso l>ENNA :-1\Ias nhi nüo é o consu
midor qno pagn. Accresco que nas praças da Eti.· 
ropa o preço do caré tem descido ; tem descido nos 
Estados-Unidos, e para p1·oval-o bnsta t•efei'ir :.is 
tabellas publicndns pelo Jo1 nal do Commercio no 
principio deste anuo no bcllo r •. smno do movi· 
monto commerctal do anno })Dssado. Nos Estudos· 
Unidos o consumo do C3fé importn em 300 e tantlls 
mil lilm1s, entretanto no annci passado desceu n 
~00 e tantas. 

• 
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assim taxa -o mais ou menos fortemente. 
Entret:tnto aqui, depois de receber um primeiro 

imposto, depois de ter taxado a reruln presumida 
do commerciante, o fisco pergunta-lhe: -Em
quanto importa vossa renda, para sobre ella lançar 
ainda o imposto de 2 °/o? l · 

Sr. presidente, ainda outros inconvenientes se 
me antolham p:1ra o estal.Jelecimonto do imposto 
sobt·e a re:tda. 

A com missão procu1·ou tornnl-o aceitavel, con · 
eu an o·se a e com uma ~tmp os ec m·açuo (o 

contribuinte a re~pcito de sua ronda. 
Mns ignora a commissão os riscos de frnude CJUC 

.. • • • ,. c 9 

Os economistas todos lamentam e censurnm o 
jmposto sobre a ronda, pot·que vem fazllr muito 
commum a fmude e a meutirll, e isto é fatal ao 
descnvoh·imento das relações commerciaes em um 
paiz. · • 

Estns considerações tem sido feitas por distinctos 
homens pr:•ticos, o foi um dos grandes inconve
nientes assignalados pelo ministro da fozenda dos 

- -Estados-Unidos o-Sr;--Doutwel e pot· Wells di~ 
rector geral dns rendas deste paiz, que, lamentande 
esse facto, lança sua responsabilidade sobro a lei 
de impostos. 

.E quando, 81·. presidente, se ottende ásox· 
ccpçües feitas pela nobre commissão, facilmente 
se l~l'orê que o contribuinte não dcixarà de apro
ve_itnr-sc das facilidades de fraude que a lei pcr
nutte. . . . 

" ...,... ~ l (, 

racte1· bmzileit·o; é um faeto universalmente ob. 
servado (apoiados) e a propria nobre commissão o 
reconheceu, pois em um ortigo do JH'ojeclo deixa 
yer sua desconfinnça de fraude, desde que o con· 
tribuinte tem facilidade de pr3ticnl·a. Hellt·o·mc 
oo at•lig-o em que a nobt·c commissiío decreta n 
nullidade dos netos por falta do pagamento do 
scllo. · 

O Sn . .AFroxso CELso (ministro da fazenda):
E' o imposto mais (}cfraudavel que conl10ço, 

O Sn. AFFONSO PENNA :-Bem; si assim acon
tece com esse imposto, que é muito mais leve que • 
o da rendn, que :~gora se quer crear, o q,ue não 
acontecerá quando vai se pedir ao eontnbuiute 
uma declaração de sua fortuna? Em grnnde nu· 
mero de casos a fraude .lla de obstar que o fisco 

. , 
desde que llca ao arbítrio dtJ contribuinte declarar 
que tem ou não l'enda, c outras vezes irá o imposto 
rccahir sol re uem não ossue o maximo da renda 
taxavel. Vou explicar o meu pensamento. 

E' sabido qual a importancia do segredo para o 
succes~o das transacções commerciaes o as grandes 
vantagens que o commercio honrado . aufere de 
credito: ora pedir ao negociante que torne bem 
patente o estado de sua casa, exigindo que declare 
si tem renda ou não, é nada menos do que com
promettel-o, crenr serios embaraços ú suas tmns· 
acções. 

Quem ignora ue :ts perdas de um ~egociante 

que não tem, vindo o fisco a coltrar imposto sobro 
lucros negativos, 011. autos sobre os :tpet•tos o apu
ros do conunerciante, sobre o caso em quo o con· 
tribuinte não devia fazer pagamento algum. ( Ha 
ttm apctl'te.) 

Não é por vaidade, como me obser\'a o nobt·o de· 
pulado, porque o negociante vive do seu credito; 
muitas e muitas vezes o commerciante em um 
anuo rerde para lucrat· no :mno seguinte; mas 
desde quo o fisco fut· ti. sua porta e exija uma de-
c araçuu a ma ren a, ou e e 1a e tzer que na a 
t'3ve de rendimento, pondo :tssim em publico o seu 
balnnço, compromettendo o seu credito, o futuro 

. l. • lo • . ' . 

fnzer uma declat·aeão da renda qne não possue e 
neste caso tornn·sÔ sobre müdo.vexatorio, clamo
rosamente injusto o imposto de que a commissão 
cogitou. · 

Suo tão verdadeit·as, St·. pl'Osidel\te, estas obser· 
va«:ões, que em diversos paizos, na Inglatet·rn, 
onde foi primeiro creado este imposto, na França 
onde se tentou estnbele~l-o. JlO r a corJqs __ r.endas_ 
em :187:1., se preveniu o caso, crenndo-se empre· 
gados pat·a Teccberem debaixo de sigillo as dccla· 
raç~es daquelles industriaes ou commercianles, ou 
dnquelles contribuintes, que não quizessem pa
tentear o estado de sua fortuna. 

Chamo para este ponto a attonçiio da nobre com· 
missiío, porque é esse um dos melhoromentos que 
Robet·t Pecl introdmiu no imposto sobr~ a renda, 
~~e elle restabelec~u em lnglnterra em 18&.2, e 

moções se tum lcvontudo contra este imposto. 
Entretanto, senhores, pal'a não so dizer que o 

perig-o da fraude é imaginorio, cu vos lerei, entre 
outras, uma declaração muito importantll, quo é 
tirada do relatorio dos commissarios do ronda em 
Inglaterra om !870. 

Diz elle (lê) : • Temo.~ po1· tJezes chamado a 
attençci? sobre a& la,.gas subtraccõcs de itnpo_stos que 
.~e prahca.m cada amw JlOl' meio ele declaraç(}(!s fmtt· 
dttlcntas. . 
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• Em 6.0 9lo dos casos examinados o tlwsow·o 

ltavia sido prt!judicatlo no que l/te era devido na 
propo1•ção de 130 °lo das dcclarar-ões. • 

Jã veem os nobres deputados que na Inglaterra 
desde que est~ imposto se ~cl~a estobeler.ido ha 

esta, de que acabode vos dar noticia ... 
0 Sn. FABIOS REIS dá um aparte. 

n. FFoNso ENNA:-... como entre nos se 
praticam fraudes no imposto de sello, na trans· 
missão da propriedade, etc., quanto mais neste 
que facilita sobremodo a fraude, por meio de de· 

· clorações falsas 't .· . · 
Ainda ha outro perigo, Sr. presidente, é que si 

o imposto sobre a renda opparece hoje desacom
panlwdo das medidas inquisitoriaes que de ordi· 
nario rodeinm, mais tarde havendo a fraude, as 
declarações ~nexactas, ahi yem o cortejo immense 

quota parte sobre a renda de todos os seus subditos, 
desde o artista até ao capitalista de dinheiro a juro, 
exija uma quota parte das suos rendas, daquelles 
que as desfructam mais suavt'mente, por isso que 
não é preciso porem em acção a sua actividade. 

Nem se diga que é o Estado dar com uma miio 
ê tirar com n outra. 

Si tal razão prevalecesse, eu vos pergunto, por 
que é que o Estado quando vai ã porta do nego
cinn~c ~ pe~e-lbe a declaração de sua venda, não 

dos nos contratos que fez com'o Estado, no forno· 
cimento para o exercito, para n armada e .tJara os 
arsenaes 't E da mesma forma senhores uando 
se vai exigir do empregado publico uma quota 
porte de seu 01·denado 't 

E', .sr. presidente, uma excepção odiosa, contra 
a qual não ces~orei de bradar. E' tanto mais odiosa 
9uauto é certo que o fisco precisa hoje bater 
a porta de todos os contribuintes. 

Por que, senhores 't Diz-se que é por nffectar o 
credito do· Estado. .. .. 

Porventura a Inglaterra~ onâese creóü este im· 
posto ; ~orven tura os Estados· Unidos, a Austria~ 
a Pruss1a, a Italin não comprehenderom no im· 
posto sobre o renda a parte provenien.l e da renda 
aos titulos da divida publica 't Sem duvida, se· 
nhores. ·- · 

O nobre ministro da fazenda procurou amparal' 
a sua opinião com o autoridade da distinctos Onnn· 
ceiro~; en tretnnto~ euinp~c-me rectifiear uma das . 
Refiro-me a u Puynode. ·· 

S. Ex., lendo a obra de Du Puynode, llUblicada 
em !863, asse~urou que este distlneto fin11nceira, 
que este distmcto economista era um daquelles 
quo pugnavam pela excepçiio em favor do renda 
das apollees. · 

Em primeiro logardevo notar que Dtl Puynode 
comb:~te energicamente o imposto sobre a ren
da; porém, desde fJUe se estatue este imposto, ó 
clle proprio quem diz que não hn razão alguma 
pnrn dello exceptuar·se n renda proveniente dos 

títulos da divida publica. São declarações estas 
que se acham na sua obra publicada em 1876 
o intitulada . c As grandes crises financeiras da 
França. • . · 

Do mesmo .• modo Esquiros Parieu, que 
~ . ' . . 

·ocções, isto e, o rendimento que deltas provém 't 
O Sn. F ADIO REIS:- Ha de se diminuir por 

força. 
0 Sn. AFFONSO PENNA :-!\{as não está isto no 

projccto da commissiio, e eu aceito o apr.rte do 
no tire dermtado quo é membro de lia. S. Ex. deve 
tornar clara-a--exeepção,- porque-seria urna ctn--
morosa injustiça eotirar-se do companhias ano· 
nymas lS "lo e sem a possibilidade de diminuir as 
despczas de pl'oducçiio ; porque entende a com· 
missão qne toda a renda que o accionista tem e 
liquida, e portnnto della üeduz lS %, quando 
muitas vezes por dividas que tenha contrahido para 
camprar estas acções vai recahir o imposto sobre 
uma parte que não constitue renda, mas sim 
divida. 

O Sn. FABIO REis :-Elle fará n declaração . 
0 Sn. AFFONSO PENNA :-0 nobre deputado não 

deve tornar necessaria no contribuinte uma decla· 
ração que póde se1· suspeitada de enganosa. O le· 

~
islador deve p1·evenir todas as bypotheses 

apoiados), d.;~ve deixar bem clarn n excepçiio, 
esde que e justa e está de accôrdo com os prin· 

cipios. 
Ainda mais. O nobre deputado relator da com· 

missão não nos clisse ainda si porventura os di· 
videndos das companhias ,de estradas de ferro, 
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engenhos ccntraes e outras que tem juros garan
tidos pelo Estatlo estão ou não exccptuados do 
imposto sobre a renda. 

Si SS. E Ex. de accôrdo com o nobre ministro 
d~ fazenda ente.ndem que deycm iset~lar o ren-

estes dividendos devem estar exceptuados, {JOr 
isso que tem a garantia do Estado p11ra a sua lll· 
te ridade. -

' ponto este que deve ser elucidado. 
Nós. vamos enviar umn lei de meios e de im· 

postos para o senado, e não devemos deixar a 
esta corpor11ção a gloria de cercear medidas 
porventura imprudtmtes, inaceitaveis. 

Ainda noto uma circumstancia no projecto da 
commissão. · 

Sr. presidentê, na . segunda ·discussão estabele· 
cia-se um imposto de 5 % sobre os ordenados dos 
empregado!i pt·ovinciacs e municipaes. A camara .. . , . . . . . 

' agora com a redacção que tem o artigo vem-se a 
abranger ~s ordenados desses empregados que a 
camara qmz exceptuar 'f 

eJII a a ropos a p lllll 1va a camara or-
nou bem claro que os ordenados dos empregados 
de P,rovi~cia e camaras muni~ipaes não deviam . ' . 
pela medida gene rica que· se lê no pt·ojecto, a com· 
missão vem Lambem a incluil-os. 

Pergunto mais ao nobre relator da commissão: 
o imposto sobre a renda abrangerá porventur::~ 
o rendimento dos estabelecim~'~~tos pios e socie-
dades benef:centes 'f · 

Não acredito que a nobre commissão leve o seu 
exagero ao )lonto de-ir pedir uma parte do pro
dueto da renaa que serl'e para acudir ás despezas 
com estab~lecimentos J!iOs c de beneQcencia; en-

1'em sido praxe em Lodos os paizes onde se esta
belece o imposto sobre a renda, · axceptuar aquella 

ue rovem das caixas eeonomicas e de e ta le• 
cimentos pios e beneficentes ; entretanto pelo pro· 
jecto nem esses esLão isentos, de maneira que as 
caixas economicas, que .devem ser um incentivo 
para desenvolver o espírito de economia no povo, 
deixará de pt·oduzir esse benefico effeito ; tOdos 
reciarão confiar seus ca{Jitaes a .um estabeleci
mento onde o imposto vm recair sobre os di vi· 
dendos, sem attender si as circumstancias pessoaes 

. -de-cada. um-dos assoeiados,que:.gunrdando seus ca
pitaos poderão declarar uma renda inferior, de· 
auzindo asdespezas de producção, e juros de di· 
vidas a que estejam sujettas. 

Os gue têm o rendimento proveniente da sua ia
dustna, do seu commercio, da applicação do seu 
capital, gozam do direito de declarar a renda, de
duzindo della as despzas, de sorte que o imposto é 
llago sobre a renda liquida ao passo que os capitaes . . . 
mantos têm de pngar n sua renda invariavel, 
embora o contri)juinte pelo seu estado de fortuna 
pelas dividas que porventura tenha contrahido 
não goze daquella renda liquidà. 

Não posso lambem dar 3 minha acquiesencia ao 
imposto que a commissão propoz sobre o aluguel 
de casas aqui na corte, que não estejam occupaiias. 
Se o imposto procum sempre uma manirestação da 
riqueza, quer na sua transmissão, porque o legis
lador suppüe que 3 propt•iednde passa a melhores 
miios, quer no seu rendimento e apt·oveitamento, 

não comprehendo como sa vai taxar um rendi. 
mento qrie não existe,. pot• isso l{Ue as casas estão 
desoccupadas. . · 

Disse a commissão em seu parecer que em isso 
um. estLmulo,_ um incitamento para que oprop1·ie-

' 20 o;o sobre a importancia que venderem os mcr· 
cadores desses productos, segundo lançamento a 
que se procederá annualmeule. 

• mmtmo es e 1mpos o sera e nas ca· 
pitaes e grandes centros e de õO~ nas demais loca· 
!idades. • 

Isto é nada menns do que a confiscação. A cc:-.:.
missão exige a õ.n parte do cap1tal desses estabe· 
lecimentos, · de maneira que é um imposto alta· 
mente prohibitivo. E' certo quo o fumo não é 
objecto de primeira necessidade ; mas devem 
attcnder os nobres deputados que não é aggra· 
vando extraordinal'iamente as taxas que o fisco 

cando um dos ramos principaes da lavoura na-
cional. . 

~ 

neste caso, o que acontecerá'! Ha de diminuir em 
grande escala o consumo do fumo e portanto, re
eahindo o imposto sobre menor quantidade de 
vendas, ha de produzir menor resultado do que 
aquelle que a commissão . espera. Ainda mais: é 
um estimulo ó fraude, porque um imposto alta· 
mente vexatorio, que attinge ns proP.orçües de 
confisco, estimularil o contribuinte a evttar o paga
mento sem o menot• csct·upulo. Não é da elevação 
das taxas !{UO muitas vezes vem o melhor re· 
sultado. 81 recorremos á hlstoria financeira da 
Iuglaterrn, lá temos um bello exemplo na reforma 
iniciada por Sir Uohcrt Pell e continuada por 
Lord John Russel e Gladstone, da qual se obtive· 
ram os melhll:-es resultados, isto é, ao passo que se . 
diminuíram os tnxns, augmentava o producto do 
impost~,. por isso. ue as tax~s iam recahir sobre 

' vimento mais lnrg6 de commercio e de transacções. 
0 Sn. BUARQUE DB MACEDO :-0 imposto sobre o 

fumo em quasi toda a parte é o quintuplo do vnlor. 
0 SR. AFFONSO PENNA.:- Mas o nobre deputado 

deve attender a que na maior parte dos pmzes da 
Europa existe o monopolio e po1·tnnto o Estado 
marca o valor quo lhe convem. 

0 SR. BUARQUE DB MACEDO :-0 facto é que 3 li• 
herdade do fumo é mais prejudicial gue o mono· 
polio. Parece um absurdo, mas é verdade. 
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0 Sn. AFFONSO PE:NNA: - 0 nobre deputado não 
i~nora que o fumo é um producto de industria na· 
etonal, que deve ser animada, porque é uma fonte 
de riqueza que ba de produzir grandes resultados. 

· : N~ minha provincia, graças ao imposto, graças 

• A obrigação deste llagamento é nada mais, nada 
menos que um augmento da taxa que actualmen· 
te se cobra sobre os objectos importados do estran
geiro. Si \os,nobres deputados que fazem parte da 
com missão· de fazenda no seu primeiro relatorio . ~ 

mente, que não era mais possivel augmentar a 
taxa que actuahnente se cobra sobre os objectos 
il!,l[lortados, como é que de uma maneira ind~recta 

( o ( .... 
proporção? 

Os nobres deputados sabem perfeitamente que a 
nossa moeda papel está com uma depreciação de 
mais de 30 °/0 • Portanto, obrigar o importador a 
pagar rm ouro, é augmentar o imposto que elle 
paga actualmente na mesma proporção da depre· 
ciação da moeda-papel. 

,Eis, portanto, augmentada a taxa da importação, 
que a illustre commissão de fazenda, no parecer 
rimitivo declarou ve não com ortava novos 

augmentos; e é 1ste tanto mais exacto, Sr. presi
dente, para refor~ar o pensamento da illustre 
commissão, quan"fo é certo que ha taxas na .. . . ' :- , . . . . 

tivos. tiva;; a 'si não fura ~ ava iação official dar aos ob-
Ha ainda umn autorização muito lata ao gover- jectos um prcro moderado, muitas vezes inferior 

no ara alterar a tarifa relativa. ú im orla ão de ao custo delles nas. }lraças estran eiras nde são 
vin os e de jo~as. Pergunto eu: a a teraçiio é para Importa os, como re cre o r. r. erre1ra Soares, 
mais ou para menos'? .Ainda ha pouco o nobre na sua excellente . obra • Estatistica de com· 
ministro da fazenda me disse que não havia auto~ mercio e cabotagem do Brazil ., é certo que muitos 
rização que não fosse muito conveniente e clara· productos, pelo forte imposto a que estão sujeitos, 
mente determinada no projecto que se discute. teriam de desapparecer do commercio, ou seriam 
Entretanto vejo que o g·overno fica armado do di- introduzidos por meio do contrabando. 
reito de augmentar os impostos, direito que ex- 01·a, si a illustre commissão reconhece isto, si 
clusivamente compete ao poder legislativo. . os factos lhe dão toda a razão, como propôr o 

B .. .r · 1 augmento indirecto dos direitos, como faz, desde 
O Sn. UAnQUE DE 1'J.ACEoo:-Pe 0 contrario, é que autoriim .. a cobra1· até 20% em ouro, isto é, 

para diminuir: · · , . , . · . 

torn~tr bem claro e não deixar mm·g·em ao arbitrio, e tmpor a~ao Ja ~uo as an e e eva as, e nao cc~-
que em ma teria de imposto é sempre perigoso. por.t?m ag"rayaç~o,.,. conforme ~e declara no pfi· 

Pelas taxas actunes das nossas tariflls e pelas re· mm.to P,!lrecet, nm"uem podera c~nte.star, que a 
· clàmações constantes q_ue se têm publicado nos obl:rgnç_uo do,1mgame!lto em ouro va1 f~r~r do f~ente 
Jornaes, estou convencido de quo o augmento de os ~utu~tos tevelado. em taos proposiçues. E u~l 
1mposto será prejudicial ao fisco e o consumo se m~10 drsrarcndo! Il!,as ce•·~o de augme.~lnl: os dl· 
tornara mais reduzido . eu }lerrrunto si com rela. rei tos de nnpoltnçuo, obngar os contrllmmtes ll 
ção ao; vinhos não estA..con_ye11cldo~e-QJie_elte.s_. pagarem_ em O!J.I'O p~rto dc~~es dil·eitos~ desde que 
nuo ·podem supportar um augmcnto de 1m posto ~~dn du-pa.Iz e~ta-deprecmdtrtlc mats ~c--00-'in• 

· · 81 e com o mtmto de levantar o cambro, nesse 
O Sn. BuAnQUE DE r.iACEDo:-Menos com relação· caso menos sustentavel se torna. o plano econo· 

a vinhos portuguezes, porque esses podem SllJl· mico da nobre commissilo... · 
portar maior imposto. . . o.sn .. BuAnQU;E ~E MAcEoo:-Nüo faça essa in-

O Sn. AFFONSO PENNA:-Mas operando o imposto JUStiça a comm1ssuo. _ 
de um modo directo sobre os' vmhos que impor· O Sn. AFFoNso PENNA:- Si foi seu fim augmen
tamos, a consequencia scrit restringir esse ramo lar de uma maneira indirecta os impostos sobre 
~e importação, e, .con~eguintemenle, tçrá. grande o~jectos importados, era J.llelhor qu~ determinasse . ' ., ''" prejuizo da renda do Est:1do e da saude dos con· não deixar a sorte do contr·ibuinte exposta aos vai· 
sumidores, pois essas composições nem sem\}re são vens do cambio, quo no nosso paiz, como em todos 
innocontes. onde a circulação é de papel, oscilla extraordi· 

0 Sn. DUARQUE DE MACED0:-0 fim principal é tu\r~amep.te. , .· . , . . . 
evitar a falsificação dos vinhos. Nüo ha meio de • Nao potlo p10duzu o I~agamento em o tu o, e:;.m 
conseguir; 8 menos que não se autorize ostensiva· . teserva com que o g?vet no len~ d~ v.encer ~s. dlf· 
mente (Ha. otttl'os apartes) ficuldadcs de pa.gnm_cntos no e~tenot,. de f<?t ma a 

. • embaraçar a osmllaçuo do camb10, porque os ltnpor-
0 Sn. AFFoNso PENNA:-A illustre commissão tndorcs que tê:n de pagar impgstos niio hiio de 

au\oriza a cobrar os direitos de importação, sendo }lrocmar recurso~, o ouro, scniio nesta mesma 
uma parte em ouro, não excedendo a :!0 o;o. pra~a, e si aci'edita·se que esse imposto vai re-

2 
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eahir sobre os exportadores das praças estt·angei· 
'ras, é inadmissível, porque, como disse um dis· 
tincto economista, é simplicidade aereditar-se que 
uma peça de algodão sejá exportada, vindo acom· 
pan~ad~ da competente J!bra ster!ina para. ag~r . . 
nada. 

Ha um outro imposto, apresentado pela nobre 
. commissã~ q.ue me parece altamente inconveniente 

Refiro-me ao imposto de 20 :.'t 200 réis por vo· 
lume de bagagem ou mercadorias despachadas 
nas estradas de ferro. 

Si os nobres deputados se derem no trabalho de 
consultar o tt·afego das estradas de fer1·o, hão de 
vêr que esse imposto vai gravar de uma maneira 
muito elevada o movimento de mercadorias, e 
quem soffre directamente com isto é a lavoura. 

Dando-me ao trabalho de examinar as tabeJias 
uc aco::..llpanham o rela~orio do ministerio da 

agr~eu tura, c egue1 ao segumtc rcsu tado: 
Em J8i7 o transporte de voL1.1mes, se~' compre· 

hcndendo as distancias de mais d~ :1.00 kilometros, 

~ 

não entra a quota relativa aos volumes que per· 
correm uma distancia menor de!OO kilometros. 

A nobt·e commissão pro õe oim osto de JOO réis 
a · , so re passageiros e estra as e erro, con· 
forme ag distancias que percorrerem. 

E' imposto de que lançou mão a França depois 
da desastrosa guerra .quo emprehendou contra a 
Prussia eaconselhado por alguns eeonomistus, mas 
com a cen!ljção de ser moderado. 

E' certo, Sr. presidente, que nos gt·nndcs per· 
cursos urnn pequenn differençn de uns tantos }lor 
cento não influo para o augmento ou dhnlnuiçiio 
do trnnsito ; porém pelo modo poi' que o estnbeleceu 
a nobre commissiio o imposto mcorre nos inconve· 
nieutes assignalndos pelos economistas. 

'l'omando ainda por base de meus calculos o 
movimento da estrada de ferro de Pedro 11 em 
J877, cheguei ao resultado de que esse imposto terá 
de produzh· nada menos de 66U:000t$, tendo-se em 
vista o numero de passngeh·os que percorreram a 

t , I , , ' I I 

JOO kilomeu·os; oro, sendo a receita tota de pns· 
sageh·os de 2. 0::16:000;5, o augmento prOflosto pela 
commissii.o é superiot· a 30 °/o. 

Em França, quando se estabeleceu esse imposto, 
foram isentos os passageil·os que percorressem pe· 
quenas distancias, os dos suburbios das cidudes e 
povonções, porque ahi uma pequena differença de 
taxa atl'ecta gr:mdemente o movimento. 

Ora, n commissão no projeeto que submcttcu á 
consi.dernção da r.amm·a niio cxceptua esses pas· 
sngen·os. 

Entendo, porr.anto, que a commissão foi pcuco 
justa no modo por que estabeleceu o imposto sobre 
o transito, não só porque o torna muito elevado, 
como porque não exceptua o pequeno transito, 
ju~tameat~· aquelle qne. em todos os naizes onde--

' . . 
.gens, o que torna o imposto evidentemente des· 
igual. · • 

Meus senhores, si a nobre commissão entende 
que as nossas despezas devem ser diminui das, não 
posso cornprehender como ella autoriza a (lê) 
•3diantar oos empregados de quaesquer repar· 
tições do Estado as quantias precisas para insti
tuírem pensões a suas familias no monte-pio gerai 
dos servidores do Estado. • 

JJevo observar desde 'á. uc é estranhavel ne a 
commissão não designasse ao menos o maamnum 
dos adiantamentos 9.ue o Estado devet•ít fazer 
a!'nu!tlm~nte; no art1go qu~ acabo de lêr a auto· 

nobre commissão tirm· meios para fazer estes 
adiantamentJs? Si o eslat:o das. finanças é. tão 
precario que torna necessnrio ll crençüo de im· 
postos,.como _vamos crear -· novas__xerbns ele des-
peza? (lla um apa.rtc .) · · 

A nobre commissiio nutoriza o governo a fazer 
esses adiantamentos até <i imoortancia do respe· 
ctivo ordenado, e, pois, já se vi.\ que, si grande nu· 
mero· de empregndos quizerem gozar desse favor, 
a despeza set'á avultada, e, porta11to~ digo eu, si o 

s a o se ac ta na necessl< a o e re uzu espezltS 
não deve crear novas fontesclellas. 

Nã2 ~ ue, em ~ircum.stancins mais favoraveis, 
l:' t. ( " 

commissão. Na minha provinda existe esta dispo· 
sição ha muitos annos, e é um favor que tem apro
veitado n muitos empregados. Si, po1·ém, nn legis· 
laçito :]Oral n:.tdn exi~te a respeito ; si o estado fi· 
nnncetro ê pcssimo, n occosi:io não é opportuna 
para se propor essa novn dospeza que púde sobre· 
carregar grandemente os cofi·es publicos. · 

Procurando obviar n fraude existente sobre o 
imposto do sello, a consLituiçfio propõe o seguinte: 

·(lê): •E' tiUllo e de nenltU11l t•ffcito o colltl'ato, titulo 
ou ,qualquc1• documento que dà tlata da pl'esen.te lei 
tuio tive1· Jla,qo no vm:o -lega.l o sello devido. • · 

E' uma pena gravissima comminada pela com· 
missão para factos que grande numero de vezes 
são innocentes, devidos antes ú ignomncia dos con· 
tribuintes, ou n causas fortuitas, do que li intenção 

Em primeiro logar, senhores, pelo modo por 
que se acha redigido este nrtigo, vai recahir sobre 
factos jti existentes, sobre titulos que até agora 
podiam est:Jr sujeiLos à revalidação, mas nunca i1 
nullidade · em segundo Jogar, é alt.amento vexa·· 
torio, póde produzir os mais funestos resultados 
hoje que o Estado exige o sello em todos os netos 
do commorcio, industria e mnis manifestações da 
vida, declarar a nullidnde por falta de pngamento 
de um sello1 que muitas vezes niio é negado por 
que o contribuinte queira defraudar o Estado e 
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sim por ignornncia das disposições que reg~m o 
assumpto. 

Os nobres dcputados..sabem as immcnsas duvidas 
que se susc1tam a ca a momento ~o re o quan um 
do pagamento de imposto de sello; as consultas ao 

• Sr. ministro da fazenda como presiclente do tri-

tretanLo por uma má interpretação, por uma 
ignorancia · desculpavel da parte do contribuinte 
muitas vezes vai tornar-se nullo um acto impor· 
tante, um contrato, onde estejam em jogo avul
tados interesses . 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-Póde ·se estabelecer 
o recurso. 

O Sn. AFFONso PENNA:- Em toda a parte, Sr. 
pre~i4ente, tem-se lançndo mão d~ multas, par~ 

0 Sn. CANDIDO DE 0LIVE1RA.-Tem discutido 
muito bem. 

O Sn. AFFONso PENNA:-Cumpro um dever ex· 
pondo as minhas idéassobre o importante projecto 
que se discute; chamo para ellas n attenção da 
nobre commissão, por que é sincero o desejo que 
tenh,o de.vôr a camara votar um orçame1;1to digno 
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SESSÃO EM 50 DE· JUNHO DE 1879· .. 
BeSpoeto á fttllo do tbrono. 

VIDE PAG. 236 DO TOl\10 li. 

que se 'ncham descontentes 'cêin alguns netos do 
governo, e que por isso retiraram délle a sua con· 
U:mça. Qmmto, p01·ém1 ás doutrinas, quanto ás 
i(Jéas, não vejo que huJa entre nós divisão, nem 
}lrorundu, nem l'eal. 

0 Sn, MANOEL PEDRO : - Não apoiado i com a 
questão dn reforma eleitornl ha. 

O SR. FRANco DE SÁ:- Essns razões de diver· 
gencia, Sr. presidente, ainda ha poucos dias fo .. 
rnm brilhantemente desenvolvidas pelo nobre 
delutado por l?ernnmbuco, e acabam de sel-o 
ho. e Jlelo distincto deputa(lo pelo Ria Grnnde do 
su. 

Senhores, em que so resumem as diver· 
gencias? Referem-se no progrnmma. do JJabl· 
nele, que se diz hnvet• amesquinhado a missão . . ' 
feitas no projecto dê reiormn c~nstitucional, que 
se considero tombem insignificante o nté um 
desvio dns idéas do nosso partido. 

Pinta-se o nctunl!fabineto como inflt'l aos com· 
promissos do pnrt1do'libcrat, como tendo pas· 

sado pelas fot·cas caudinas do · poder pessoal. 
Mas entend11mo-nos, senhores. 

O ue é que se censura? A aceitação do poder 
nas ctrcums ancms em que o par 1 o 1 era se 
encarregou do governo, ou o progrDmma for· 
~ulado pelo actual gabinete' São cousDs bem 

Si os nobres deputados entendem que naquclle 
momento não era licito ao partido liberal aceitar 
o poder, que lhe foi otrereeido pela corôa, res· 

et e o o re pres1 en e o conse o, 
como já se tem dito e repelido neste recinto, não 
recebeu n administração publica sem ereviamente 
consultar os seus amigos, e n opimüo de todos 
foi niio sómente que não era um desar para o 
partida libernl encarregar-se do governo~ mas 
ainda que era um rigoroso dever. . 

o Sn. l?EDRO LUiz : -Sobre isto não h a questão. 
O Sn. FRANco DE SÁ :-Não lm questão sobre 

isto 't Bem •.. 
O Sn. 1\IANOEL P.rmno:-E assim mesmo ha sua. 

questão. 
O Sn. FnANco DE SÁ:- Enlüo ncensura, como 
e pareceu e n gumas pn avras o 1scurso u • 

timamente proferido pelo nobre detmtndo po1· 
Pernambuco, nüo se refere no modo por que 
subiu o pnrtido liberal. 

O Sn. JoAQUIM NAnuco: -Refere-se; refere· 
se ao f11cto de se terem aceitado condições, de se 
ter feito um programma, antes de estar organi· 
zado o gnbinete, pol' occasião de uma coufe· 
reucin que houve com o imperador (Apoiados). 
Este é que é o facto. 

0 Sn. FRANCO DE SÁ: -Eu suppUZ que o no· 
bt•e deputado hnvia sido echo das censuras dos 
nossos adversarios, que entendem ter sido ille· 
gitimn n subida do partido liborlll ao poder, por 
lüio ter triumphado nem nns urnns, nem no 
parlnmenlo. 

0 SR, FRANCO DE SÁ. : -E Ú()Uel\es que assim 
pensassem ó que eu responderia : n opinião dos 
chefes liberaes foi que devinmos nceitnr o JlO• : 
dor, c ostn resolução, n meu ver, foi ocertada c 
patrioticn. 

• 
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O Sn. FREITAS CouTINHO :-Essa 
doutrina. 

o Sn. JoAQUilll NAnuco:-Conforme o carpo 
eleitoral. 

0 Sn. FRANCO DE S.\:- Mas, Sr. presidente, 
e.m que circumstnncia tivemos de~aceitar o po
der, fcm ser pelos meios que desejavamos "! Dtsse 
o SI'. presidente do conKelho : pelo naulragio 
do partido conservador. 

Esta exprest~ão tem sido censurada, mas na 
verdadr. é exact..'l. 

Por longa poss:3 do poder, JlOl' graves erros, 
por desastres financeiros e moraes, o partido con
servador estava exhnurido; não tinha mais a 
vitalidade neccssaria para cortar os abusos inve
terados da administração publica, para realizar a 
grau e reforma ue avm e regenerar o syste
ma representativo. 

Em toes circumstancias o que cumpria aos libe· 
raes "! Recusar o poder"! Dcaxar que os negocios 
publicos em estodo tão deJlloravel cont.inuassem 
ms mãos de nm part.ido ja cnn9ado e inca~nz de 
fazer o l.Jem "!Não seria procedm1ento patr10tico. 

Aceitando a gravíssima responsabilidade dn 
admiuistrt~ção pul.Jlica, o nosso programma devia 
nasce!' dcssns mesmas circumstaneias. . 

Qnal's eram ag grandes necessidades que se 
aprcsentavmn nesse momento"! Ern u restaura-

ção das finan~as, o reslahelcei mcnto da mora
lidnde na administl'a1~ão publica e a refo1·ma- · 
cleitorol. • • 

Pois bem, o nosso prog1•amma estava natural
mente formado. Tínhamos que restaurar ns 

servil e a reforma eleitora! neompanbada tlgs 
complementos necessarlos, das reformas acces
sorias, indispensaveis ara a coinpleta liberdade 

o vo o, a re orma JU acaar1a, a rc o 
guardn nacional e a do recrutamento. 

Era só isto o que no programma de 1869 se 
considerava como mataria Ul'gente, o qne o par
lido liberal se compromcttia a realizar, quando 
lhe coubesse o poder. . 

O Sn. MANOEL P&oao:-Mas a reforma eleitol'al 
desse programmn é muito diversa da do tlro· 
gramma nctual. 

O Sn. FnANco DE SÁ:- O partido conservador 
forçado pela pressão das nossas idêns, pela ne· 
cessidade dos tempos, realizou n relorma do ele
mento servil ; e, quanto ás reformas politicas, 
começou ]Jelas secundarias ou accessorias : fez a 
reforma do recrutamento, a reforma judiciaria 
c a da guarda nacional. . · 

Que restava, ois, deste rocrramma de 1869' 
estava a re orma que to os nos ec aravamos 

em opposição que era o alvo supremo das nossas 
aspirações-a reforma eleitoral. 

E, senhores, seria esta reforma cousa de tão 
pouca monta que não bastasse para encher os 
trabalhos da asscmblêa geral e do governo no 
primeiro anno da nova legislatura? 

Recordemos as palavras dos nossos homens 
mais autorizados. 

Durante esse periodo de dez annos. todos os 
nossos chefes, aquclle que era considerado o 
nosso guia supremo! o illustrc conselheiro Nabu· 
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co,o conselheiro Saraiva, pensador tão adiantado e 
tão. sincero, que sempre fallouao seu partido e ao 
seu paiz uma linguagem tão fr:mca, o conse
lheiro Zncnrias, infatigavel c IJrilhantc leade,. do 
partido liberal na camnra vitalícia : todos esses 
homens eminentes, cujos nomes tão caros ao 
par 1 o 1 era s:Jo const::mtemente embrndos 
nesta c:tsa, o que diziam então ? Di~iam que de
víamos concenh·ar os nossos esforços em re-. . 

conselheiro Nnbuco, discutindo o YOIO lle graças, 
em ses~ão de i9 de ~Iaio (lê) : . 

• Para o artido liberala reforma oliticn riu• 
Clp3 e a C e1 01'3 , llOl'QUe 3 maiO!' neceSSidade 
do nosso paiz ú que a clei~.;ão seja uma verdade, 
é que cesse com a verdade da eleição o g·ovcrno 
pessoal ou as apprehensões do g·ovcrno pessoal ... 
E' portanto a eleição directa a maior pretenção 
do p3rtido liberal ; isto é, a eleição censital'ia ou 
qualificada pela reudn, como propõe o programma 
do partido liberal. • • . 

Aqui tem os nobres dctmlados. Não súmeute 
era ~ ref~rm.3 eleitora~ a mais alta. aspil·açiio do 

I. , J " 4. 

acrescentava, -a reforma eleitoral.censitaria ou 
quolificad3 pela renda, tal como a propunha o 
1ro t•amma liberal. 

1\las agorn, senhores, temos ouvido neste re
cinto esthnuati7.3l' a reforma· ccnsit3ri3 (Ncio 
a.poiados). '-Por .vezes tenho ouvido o nobre de
putado por Pemnmbnco fall:tr com desdem da 
reforma eleitoral censitaria. 

Os· Sns. JoAQUm NAnuco E PEnno ·Luiz dão 
upart!'ls. 

O Sn. FnANco DE SA:-Desse modo pódc tr3ns
viar-sc o juizo publieo, parec.en«lo quo o ospi, 
ração do nos:-~o portillo cru o suffragio universal. 
l\im;, si os nob1·os tleputados, conforme declaram 
em seus npartes, só mente repe:Jem a eleição ccn
sitaria bosomla em censo oxagcrndo, estamos de 
accôrdo. 

Isso todos nós rcpcllimos ; não h a cor3ção li· 
beral que desejo um ~lo censo, c:~paz de excluil· 
.. .. .. t> • .. .. • J. e.... .. · n caso 
se reduz a sobcr si é domnsiadmnento elevmlo o 
censo do 4001}000. 

·Assim IJOis, segundo se infere dns (lnlnvt·as dos 
nobres deputados, o qno lhes ofl\mdn o stm&lmontu 
liberal niio é propriamente quo o governo tcnhn 
feito ponto copital do seu lli'Ogl'3lllllln n refot•mn 
eleitoral. • • . 

O Su. JoAQUUI NAnvco :-0 que nos ofi'endo ti 
CJUe depois de um muw do dict:~dU1'3, venhn com 
um (Jrogramma tão rochitico. 

O S;l. FnAxco DE SÃ :-Acaho do moslrnr que 
e.sta idéa, que o noiJre deputado chama rachilica, 
em n que o conselheiro NaiJuco e Lodos os chefes 
Jibet·aes durnnte muitos annos declarar3m a idéa 

. capital do nosso programma •. 

:.inda o programma de 18G9. r1ue ·é o n'Osso co-
digo politi~o. · • · 

O Sn. JoAQUIM NADIJco :-Modificado po3terior
meute. V. Ex~ 11odia ir até no prog-rammo de 
1863. 

O Sn. FnANco DE SÃ :-0 nosso fJOnto de par· 
lida desde que descemos do podei' foi o program
ma de i869, e ni.io mo constn que tenha sido mo
dificall? senã? ern ponto~ secundarios, de que 

> . • 

reforma eleitoralp1·oposta em 18'69 ? 
Foi o censo de 400~, .o cons'l ar.ttwl do eleitor. 

E' verdade <Jue esse programma estabelecia um 
•. ·. , e1çao (Jrec l nos gr:m es 
conli'os de popnlnçiio e 3 indirecta nos outros 
pontos do Imperio. l\I3s era por ventura esse 
s •st m s · · • · , , 
mais libe1'al que o actual projeclo 'l 

Por que foi abnndonado o system3 propoEto 
em i86U? Não foi po1· se ter entendido que era 
mais libernl decretar a ·elci~~;io pelo voto ilirecto 
pm·a todo o paiz ? Queria o partido liberal res
tringir o voto nos grandes centros de popu· 
~~o? . 
. Si YV. -Ef<:x.. entendem que o prog-ramma ·de 
:1869 é mais liberal por conscrvnr a clei(;ão indi • 
recta fóra d:~s .cid3des mais populosas, o que 

. • • . • ep • 
ca odoptav3 }lfit'a os dislrictos eleitorMs mais 
impot·tantcs um systema menos liberol que o 
existente Ncio a oiaclos c a.narte . 

1\llls que faz o projecto nctud ~ Estendo u 
todo o paiz o programma liberal inllicado par:~ 
as prinr.ipncs cidades em 186!). Si, portanto, o 
prog-ramma octual nüo é liberal, niio o era tam
beni o pt•ogrnmma de 1869 (.tlpartes). 

E' cxac.to que posteriormente, em i87ü, os 
chefes liboracs no scnaclo allophu·om o censo 
de 200~. Mas, senhores, como sa explic3 esta 
mudança do opiniüo lia parte tlc homens pro
vectos, de homens que em 1868, depois de 
1Ull3 grande decepção, qunndo o ]Jartido li
bel·al se achava possuillo de profun<::a e justa 
irrituçiio, limitavam suas aspirações t't eleição 
diroctn com o censo de 4:00;5? Acaso o Jl3r· 
tido liberal o os scas mais ill ustt·es chefes quc
rinm antes de :1.87õ uma refol'l113 consct·vadoru? 
Não eram veidadeiramcnte liber:~es? 

0 Sn. PEDRO LUIZ llá um npnrte. 
O Sn. FuANco DE SÁ :-Si tivesse nqui os vo

lumes dos Ammcs, podel'ia ler as opiniões dos 
conl~t~lhoh·o!l Nnhuco, Zncarias o Saroiva , nn 
ltunlnn~il dlscnssiio que sobre este nssumpto 
ho11 rt' nn sonnrln em 1873. 1'odos ellcs gucriam 
n cL•uso d11 .\001~. 11 entendiam que ri mudança do 
systt'l\111 tJloilot•nl, SL'Ill nltera~·üo dn comtituiçiio, 
com o t•t.•nso tio ~U01~. ct·n uma rPformn que so 
niiu JlOtliu fn7.or, J•ot• SI'I' conll'tll'la t\ t•onstatniçfiu 
tlo lllllll'rio. 
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Dizia o conselheiro Nabuco : 
Ou se lm tle supprimir a eleição secundaria, 

comervando o censo de 200~, ou a do primeiro 
grúu, conservando o censo de ~00$. A pt·i· 
meira solução é inconstitucional, dizia ainda o . . . .. . 

. ' ' escolhet· os representantes da nação tiquelles a 
quem a constituit.:ào sómcntc considerou aptos 
para escolhet· eleitores. 

systcma c a constltuu;uo cons1ste, na reali
dade, em dec.larar a incapacidade dos votantes 
primarios para escolher os representantes da 
naf•ão ; chamar esses votantes a escolher os de
puiados e senadores, será confel'ir·lhes um di· 
rei to que. a constituição lhes negou. . . 

C.onclmn, portanto; que tal reforma su se 
poderia fazer mediante modificação da con, 
stituição do Imperio ; e adoptava a outrn solução, 
par~ a qual bastal'ia uma lei ordil~a1:ia, por es~a 

• • r • .. ' 

reforma eleitoral sem alternção da constituição c 
com o censo de 200~. Dem sei que as opiniões 
dos nossos progenitores não são para nós obriga
torins; e, citandocom insistencia a opinião do 
senador Nnbuco, não é meu proposito pôr em 
constrangimento o nobt·e dpputudo; fa~o-o apen:.ts 
pela profondn revel'Pncw que u todos nos 
merece tão grande autoridade. 

O SR. JoAQtmr NAnuco:-Sinto que V. Ex. não 
tonha ahi os Annat~s. A o inião do conselheiro 

a uco ot sempre que a re orma não era con
stitucional. Depoi~, por motivos politicos, con
COl'dou em que assHH se fizesse. -

c · .\. :- era act a . x. ve-
rilicm· a exactidiio do. que estoll expendendo. 
Peço a v. Ex., Sr. prcstdeute, que me munde os 
Annaes do senado de 1873. 

Este censo de (lOOr$, que ern geralmente aceito 
pelo nosso parlitlo, foi ubt~ndonado pelos sena
aores liiJeraes em 187ü. A mzão, a meu vêr. 
foi a seg·uinte: o St· Yh-;condc do llio Branco é 
outros chefes conservadores procuravmn impo· 
pulnriznr o pt·ogramma do nosso parlido, figu
rando que queriam os lii:Jeraes arrancar ao povo 
um direito de C{UC elle se achm·a de posse desde 
a independencta do paiz ; que o 11artido libe
ral, ao contrario llo que succedc nos democratas 
do todo o mundo, desejava uma reforma elei· 
toral rcstricta. A J1l'incipio combater11m os 
chefes liberaes esta erroncn nprecia~lio, mostt·an-- . . . . . • lo ' .. • .. 

o ' que o yoto real et•a o do eleitor, que o do vo-
tnnte ora umn mera flcçiío, uma sombra do suf
frag-io univet•snl, segundo a expressão do con. 
selhciro Zacarias ; e que, portanto, alargando 
grandemente o corpo cleitot·al, ora a rofor·ma 
de caractot· liberal. Assim, dizia o Visconde de 
Inhomcrim, que nesta ~uestiio estava de inteiro 
accôt·do com os chefes lihernes: •'!'ornemos para 
exemplo a capital do lmJJet·io; o corpo clcitol'nl 
da côrte é apenas do 300 indivíduos; feita a rc· 
ferma eleitoral, serà pelu menos de 20,000. • 

• 

16-

Est:~s razões porém, não conseguiram satis· 
fazer alguns dos cspidtos mais adiantados do 
p:~t·tido libcrnl. Tavat·es D11stos, no seu opusculo 
sobre a reforma eleitoral, sustentou que se devia 
adoptar o censo de 200;5 e .que com essa base se . .. ' ' . . . 
offensa da constituição. 

Outras vozes autorizadns do p(lrtido liberal, en
tre as qunes lcmbr:J·me a do 81·. senador Silveira 

o o. apomvam estas 1 eas. m taes ctrcumstan· 
ci(ls, os chefes liberaes reconsider::~ram o 11lnno 
do.progrmuma c declararnm que nccitav.am a base 
de 200;!1; mas de que modo 't Exigindo que o 
censo fos5c definido; e esta definição do censo 
não se deve conrundit· com a que pediu o nobre 
deputado pelo Rio ~lc Janeiro, ao encetar o debate 
da reforma constituciomtl. 

O SR. PEDRo Lurz dá um apat•te. 
0 Sn. FRANCO DE 8,\:-S. Ex. UCl' X• 

lll'cssfio-rendu liquida-seja definida ou fJUC se 
supprim:~ a pnlavra - Jiquid:~. 1\las, qu:mdo os 
chefes liiJeraes pediam a definição do censo, nlio 

'.f,. .. • , • -· 4 - • • • 

cional; não se contentavam com snber o que 
significn renda liquida, na accepçfio commum 
ou na economica. 

As definições }Jor viu tle regra são cousas ocio· 
sas na lei. . 

Todos nós sabemos o que significa renda li· 
quida. 
. 9 Sn. PEono _Lmz :- Economicamen.tc sei ; po

httcamcnte,. nao. 

O SR. FnANCODE S.\:- Todo o mundo entende 
que renda liquida é aquella que o individuo 
effcctivumente percebe pelo seu trabalho. ou 
como pro ue o e seus ens : e o que gnn1a o 
operario, o que o industrial ou o proprietario 
púde recolher, deduzidas as despezas de prod11c· 

;"" . ' . . 
peza de producção, si comprel1ende a des11eza com 
a subsistencia do Individuo e de sua familia; 
mas é evidente çue, t1·atando-se de mataria elei
toral, niio se pôde deduzir da l'enda a dcspeza 
necessaria pura subsistcneia do cidadão e cln· 
quellcs qne elle tem a seu cargo. Neste sentido, 
11ortant.o, renda liquida significa o que o inui· 
Yiduo elfectivamente recebe como fructo de seu 
tr:tbalho ou de sua llropriedado e que pócle ap· 
plicnr ás suas despezas, quer lhe fiquem ou não 
sobras para formal'· ou .augmentar seu cabedal. 

O SR. Ptmno Lu1z:- Que necessidade ha de 
conset·var a paluvra? 

0 SR. FRANCO DE S.\ :- Podia ser SUllPl'imida. 
O SR. PEono Lutz :-Plldc ser ponto de questiío 
11 s 

0 SR. FRANCO DE 8.\:-Mas niio ha J.ifficuldade 
em lhe entender a signillcaçiio ; a difficultlade 
está em detcrminnr qnacs os cidadãos que tem 
a renda assim enlendrda. E era para esse fim quo 
os chefes liberaes no senado pediam que fosse 
definido o censo islo ê, que n existencin da 
renda fos;e reconhecida por certas presumpçõE~s 
c circumstandas declaradns na lei, c não por 
mc1·o nrbiLt·io das jnntns qunliflcadoras. Este 
systemu foi alloptado na ultima reforma eleitoral, 
m~s não com toda a amplitude o efficncia • 
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como reconhece o mais vchemente dos impugna-
dores do projecto, o cloqucnte deputado por 
S. Paulo, neste laiz qt::.em tem de renda 200~-
tem 100l!. O i ustre. eputa o ec arou que so
mente condemna o censo de &ooo,:;, porque se 
presta mais facilmente a grandes abusos, ás 
exclusões arbitt•at·ins. 

1\las então, senhores, sahimos da região dos 
principias, entramos no terreno da execução 
pratica da lei. 

O Sn. JoAQUI!Il NAnuco: ~lias attenua quo é o 
minimo. 

O Sn. FRANco DE S,\:- Considero a renda de 
400/S como o censo maximo. Não creio que o 
partido liberal possa estabelecer um censo mais 
alto. 

O Sn. FnAl':co DE SÁ : - Desde que o receio dos 
nobres deputados não é de sacrificio de um 
}lrincipio o sim da 11ossibilidade de um abuso, 
torna -se a questiio cxigua, e niio póde ser dis
cutida neste momento; ha de sel-o quando se 
bouvcr de tratm· d:t lei regulamentar, da orga
nização das juntas qualificadoras. 

Certamente, Sr. presidente, si quanto á exe
cução pratiea da 101, ao processo eleitoral, ti
vcssemos de licat• no mesmo estado em que 
temos vivido até hoje, fura cousa inteiramente 
sem valor a reforma que se pretende. 

Si continuam as juntas qual!ficadoras com in
teira fncilid:~de parn abusos, não teremos adian
tado nada. Não hnstn que se estabeleçam na lei . . . , . . ' . 

o,.; ' .. '" ... 

molhot·o o systema nctual, o pl'ocosso do qna
llllcm;iio, n l'eceLimcnto c n nput·nção dos voto~, 
nllm de eviL:u· o arbitrio o a l'rnudc. Isto porum 
é mntoria pal'a !>o r tt·atoda quando so diseutit• a 
lei que ha do regul:tr o processo eleilontl. 

Ahi tendes, seilhoros, por quo os senauol'CS li
beraes em i87ü uiio tHmham duvida em aceit:tl' 
o censo de 200~. o essencial é o modo de provar 
a renda, o a prova que então exigiam os chefes 
libet•acs .é n que consiste na demomtração do 
uma profissão, de um emprego, de uma Jli'O• 

' . 
Mas, senhores, o actual gabinete, assim como 

a quasi totalidade dos nossos .chefes dm·ante o 
tempo da opposiçfío, entenderam que ora prefe· 
rtve a e!(tgencw .e sa er er o escrever a com· 
pleta exclusão dos analplwbotos. 

Direi francamente que a primeira imlll'essiío 
produzida no meu espirito, sobretudo depois de 
resultado conhecido i:l.o ultimo t'eccnseumento. 
foi contraria a este requisito ; mas a considm·ação 
que me decidiu a aceitai-o, é que será este o csli· 
muJo mais poderoso, a meu ver. para os cidaditos 
aprenderem os rudimentos indispnnsaveis fifim 
d~ q.ne possam convenientemente exercer '?S ~eus 

.. '\ • ' . ~ • "h ~ 

UM Sn. DEI'UTAno : -E' um meio iudh·ccto de 
pt•opagm• a instmcção publica. 

modo de levar a elfcito o cnsiuo 
(Apoiados e apartt•s). 

Não vejo no nosso paiz um meio mais efficaz 
de obrigai' os cidadãos a ft•equentar as escolas. 

UM Sn. DEPUTADo : - Depois disro, é sã' dm· 
escolas. 

O Sn. FRANco DE SA: -Em verdade, sonho· 
res, a falta que mais se nota no nosso paiz n~o é 
t:mto a de escolas, como a de alumnos que as 
frequentem (Apartes). 

De tempos a esta p:u·te o poder publico e sobre 
· tudo ns provincias têm feito grande esforço por 
augmentar o numero das escolns primarias : c 
muilr~s vezes algumas dessas osct •las têm ·de 
ser supprimidas por não serem frequentadas 
A 10ittdos • 

. Da minha provincia posso fallar com mnior 
conhecimento de causo. . 

Naqnella provincia tão distincta pelo amor das 
lcttras o onde ha largo desejo de derramar a 
instrucção publico, tom-se procurado crear nma 
e8cola em cada centro de população. A\1ezar de 
escassas as rendas da proviucia, tem e In feito 
sacrificios para este 11m ; entretanto, administra· 
dores tem havido quo têm proposto o realizado a 
supprossão de escolas primnrins, por falta de 
olumnos. 

3 
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politica preci.sc saber Ic1' c cscl'eYct·, é de suppor j fosse de 200~, ·não seria de pouco mais de um 
que isto seril de grande incenth·o rwra que milhão de pessoas, como actualmente é o corpo 
aprendn e faça aprender a seus filhos-. de \"Otantc>:, isto é, a decima paJ·te da população 

o Sn . .JoAQUIM X.\DUco dá um npa1·te. o n e a 01 ava a popu açao tvre 
o Sn. Fn.\:xco DE SÁ:- Além disto, dccret<1da U~IA Yoz :-Nem todo essC\ milhão vai Yolar. 

estn l'Ondiçito, impue-sc ao gowmo o mtli.; rigo· . O Su. Fn.A.Nco m: S.\ :-Exactamente. Quantos 
roso dtJ\"er dl. •. pt•op:tgar .a instmcçã.o do modo mais J dessa ma5sa dos qt.wlificados cidadãos :JCtivos 
dlicaz tFW ror pus:;h•el. Set·ú para os poderes tomam parte nas eleiçues? · 
publkos o wnis 5agrado empenho de ln·ura. . Senhore::, jú não qr~ll'o fignrnr o cas_o extremo 

lllas por ventura queremos JH'Opagat· a m • de se fazerem as cletçues com as matr1zes descr
~ii'Ucçflo tmb lica com snc1·i fiei o da liberdade, como ta~, c po1· esse JH'ocesso conhecido no nosso paiz 
diz o honi':Hlo d''JHllaLlo por Pt>l'llaml.Juco? por-bico de penna.; mas ainlla onde as eleições 

Tenho dit\•ito de niio concordar com os que são disputadas, o numero dos uc wncorrem às 
n~~llil pensam, quan u veJo anos 1 u:; res es- urnas na o c lCg":J, ns mms ·as vezes, a m€1la c 
er~ptore~, do.: wais .'~lliauta~os, cujo~ nonws é duquelles que estão quuli11cados. 
oc1c~~o f'I!:JI', ponrue Ja tem SHlC! repelidos nes~e (Ilct dit,ersos apartes.) 

do exàcido do voto os analplwbetos, quando 
vejo .nnt pai?. libera I, que nestes ultimos unuos 
tem SidO n·overuado por extrenuos Jll'O}lU"'llUdOl'CS •• o .• e ..• _ 

as e s n es, es a c ecet na sua cg·1s a a 
esta co1Hli~,;f1u, e man tel-a ainda quando govcrn:nu 
e rel'ormntH :• lei eleitoral os homens mais extre
mados nas idü.ls democraticas. 

Assim pois, senhores, o numero de YO!antes 
prima rios é de pouco mais •le 1. 000,000 ; o de 
vot:mtes sccundm·ios C!Ll eleitores é apenas de 

O Sn. AFI~ONSO PENSA :-Mas não dos que são 
elegíveis ; é preciso que o nobt·c deput~do faça 
c4a distincçiiu ; nns cstutistieas póde achar isso. Portanto, senhores, Jla;·ece que na nossa con· 

scienda de li IJemes não .p0Je fazer PL'SO o sns- O Sn. FnANco DE S.\ :- Ntío, senhor; dns es • 
tentar unw id~a que é defendida por tão illustres t~t~sticas não ~o~sta isso. Nos re~1torios dn rcpnr
publicisltls rntiic:ws, e que já est;i executada _lw ttçao da cstnt1sllca se ~az .n!ençao. des~a Incu':!a 
muitos . annos n'um paiz tiio nddicto aos prm· l:ll!te.ntavel: como_ a Pl'lllCIPIÇ a _lc1 elç1tot·al .n~o 
cipios democraticos e li1Jer<105. como é. a Italia ex1g1a a declaraçao i.los elegwc1s e su a extgm 
1:1ockrna. c lambem em 1 •ui1s do:- Estad s da ullimamcnte, ainda não ~e 1üde duro numero 
Fui:io Nort0 Amc1·icana (.4partes). os L' cgwe!s qua 1. ~ac. os em to o o Imperio. 
Ycjnmo~, senhorc,;, si e::la,; dnas condições 1 Portantu, nao pod~ro1 d1zer ao nob:·e d~putado .o 

do Cl~n~o tk !.~:00;5 e lle saber le1· .e e~c1·ever nu.mcro dos que sao a~tualmente ~nladaos e.legl· 
... • • • .. .. ... ~ • • lo 

fWÍ.•LlL<;Llo~. de' ~c~·•) I li ~)xclnillo~ du\oto 19 ,.i. 500,~JOO~ }.IOrque s~o os ~idadiios nctuahnentc 
ge~i111o:> d;~ POllUlação Llo Imperio, como Llis::;e . ~legrre1s p:\l'a c.lc1torcs qnc liU:'sam )lch~ •:c· 
o uoiJre o e i •Lll.atlo J.IOr PP-mumlmco no seu ui- lormt\ a :'e r ele1tores permaneu tcs, por d1re1to 
L imo discurso subre csln ma teria (.·1pa.rtt•s), proprto. 

Cont:edeut os nobres deputados, como se inrl'I'C Ul\I Sn. DJ>l'V1'ADO :-A mctalle dns qnalilirados 
de seu~ t.li~cursos, que com a rcl'orma pro. Yol:mtcs. 
pnsta h<t ,·nmos de ter um corpo deiloral que, O Su. FnANco DE S.\ :.-Sim; mas acLnalmcnte 
feitas ai :;da amplamente todas :ts dcdncções, niio cadn eleitor col'l'espond•• pouco mais ou menos n 
tiC:ll'lÍ l'ednzido :t menos de 500 mil eleitores. \10 YOltmles. 

ll Sn. Al'I'"N5u PE~NA :-Não chegamos hi. A população tot11l do Impel'io é de pouco mais 
o Sn. FaANco t•E S.\ :-Desrjnrin que 0 nobt•e de 10.000.000, u populnç:io livro é de s.&oo.ooo. 

deputa !lo 111e t.lis~esse q unes siio ns LaSl'S em quo Os que snbem ler e csct·cvet· são :l. 503.000. · 
firma este sou j uiw'? De~lcs,\150,000 são mulheres. Da popnla~·fio mas· 

O oõltl. culina 1.012.000 silo os quo sabem ler c esct·o· 
o AFFONSo PBNXA :-Na eslntistica. vet·. Estl•s dados ~ão exll'aludo:; do relatorio da 

O Sn. Ftuxco t>Ji: S.\ :-Com a L'stntistica estatislica de 1876, que dti o~ I'L~:mltados do rc-
.. " " ... c 

licar:i t5o reduzido como allll'llHliH os nubl'es de
put:tdos. 
~cnhores, ~ognndo o re(~en~enllll'lliO «lc 1872, 

'Rllico feito L'IU todo o Impe1·io, quul ó o nu· 
mero dos volantes prinuu·io:; do nosso pairo? Um 
milhiio e cerca de t'em mi I. 

(UH d.i Vel'.~os OJI(tl'tes.) 
Alhnilto que a:; exclusões SL'j:•m «·ompensadns 

prlas iudevida!' incln~ões: porqur si é verdade 
que muitos indiYi«luos siio illegalmentecxcluillos, 

L t,.. .... • 

Yl•m a sei', po1·tanto, o nume1·o 1los analphahe
tos lle G.Süü.OOO. D1.1tluzidas tts mulb.erps; tl'lnos 
qur. os analphubotos siio :.I.:.IOG,Ollll imliviuuos. 

01·a, senhot·es, cousidet·o quo do numero dos 
que sniJem ler e escrever fttzcndo·se todas ns 
deducções possíveis, o corpo cleitot·al futuro, 
conforme o actunl projccto,ficnrti reduzido n 
500.000 (ContfMtaçües). 

Duquelle nnmero elos que snbem ler e escrever 
temos que deduzir os estrangeiros, que não 
pas~am ele 382.001:), iucluindo·~c us mu!hcres e os 
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africanos. A população masculina estrnngeira 
vem a ser i6~.000 ; deduzidos os aft•icanos, que 
são 138.000, temos 2~3.000 esLt·angeiro·s. Dedu
zidos os estrangeiros que saibam ler e escreve1·, 
deduzidos os interdiclos, os menores, os criados 
de servir, os ue não tenham a renda .legal, 
emflm todos aque es que nao possam votat· por 
qualquer motivo, o numero dos que sabem ler 
e esc~ever e qu.e poderão ser eleitores creio q~e 

apoiados). 
O nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que se 

acha presente, assim como o nobre deputado por 
S. Paulo, o Sr. Gavião Peixoto, admitttram que o 
corpo eleitoral futuro será de õOO.OOO, feitns 
todas as dcducções (Contestações). 

Mas, senhores, si os nobres deputndos declarnm 
que niio têm bases pat·a calculo nenhum. como 
a!flrmam que o corpo el~itoral ha de ser ú vigc-

O Su. FnANco DE SA:- Oh! 30.000 eleitores 
em todo o lmpcrio '?! E' impossível. Sú no mu
nicipio nentro haver:! talvez esse numero. 

O Sn. l\IANOEL PEono:- O governo é lJUem 
devia ter-nos fornecido todos os dmlos csh
tisticos. 

O Su. FnANco DE SÁ : -O governo não lJOdia, 
ainda com a melhor vontade, fornecer-nos dados 
estatísticos com 1lelos como . havia 1edido o 
nobt•e deputado pelo Amazonns ; os dados que 
havia na repnrtiçuo de estalistica suo aquelles 
rue estão nos rela!ori~s que nos sã,o distriiJ~i. 

... ' C!' ~ 

}>ara llar-nos. 
Ma~, senhores, parD fazet·mos a com].Jararão 

dos. que poderão votar com os que pollermm iet· 
o direito de voto, si nfío fos~e a condição de snLer 
lere cscrcvet·, devemos agora deduztr do nume
ro dos nnalphabctcs todos nquPlles que nfio po
deriam votar por outras causas quo não e~sa 
condiçiio. Si dos 3.300.000 delluzit·mos só mente 
os menores lle o nnnos, ficm·:i. esse numero rcuu
zido a 2.63a.ooo, como se ve do relalorio da 
estatislica. 

Deduzam-se agora, senhores, todos os menores 
de iõ annos, que não tenham as coudiçõescom 
que o cidadão p6de votnr nu idade de 2i :umos, 
e esta dcducçuo sct·in aindn IJnstante larga, pois 
quo, se"'undo a . estatistiea de Mauricio Block, 

rr' ~ • ,. 

hnbitantos ha, termo médio, 33.000 de menos lle 
Hi annos, 9.000 de :W a ~o annos e 8.000 de 20 
a 2o. Si1 portanto, com esta IJaso fizot·mos a de· 
ducçiio ae todos os menores; si, além <listo, do· 
duzirmos todas U5 ouu·as classes que foram de· 
duzidas para o calculo do corpo eleitoral, isto é, 
os intordictos, os criados de servir, os quo nuo 
tôm renda legal, todos Hl}Uelles que por <lUalquet• 
motivo estão vrivados do dit•eito de voto, t\ 
quantos illllivlduos fic:triam reduzidos esses 
i. 633.000 analphabetos 'I 

ü I( ... 

cionnl na Belg-ica, e o autor do projecto, o 
deputado Demeur, juntou ao seu discurso uma 
nota estalistica d~ l\Inul'icio Dlock, nn qunLvero 
o numero dos eleitores e a proporção delles com 
o loltll da população, no~ principae;; paizes dn 
Europa. 

A propor<;ão de 500.000 eleitores para 8.001).000 
~c haiJituntes é de 62 po1· 1.000 , e a rolaçuo entre 
o numero dos eleitores e o do total da popubção 
em vat·ios mizt'ol' da Euro )a ê a c ue vou let·, 
con oruto a eslnttsttca c e ttttrlcto ll o c ': 

Numero de eleitores por 1.000 habit:mtes: 
Belgica 21, Itnlia 2:3, Hollanda 28, Grà-Breta· 

n ta e r an a, au es L a re or111a' e· ti , ·l , or· 
tugal o'•, Suecia o7. Na lh•spunhn, até 1~ü8, !·poea 
em que foi dcet·ct:tdo o sulft·agio uniYCWtl, ii. 

O numero tlos eleitores em éãdtt um de~~c:S 
p:tizes, conforme n mesma nota e nas épo•.·a:' 
nella llcl~lttrmlas, ern: 

Na Belg1ca 106.691, na ltrtlin üOL2li:J, na Hol· 
lnndu 98)a,86, IW Grã-Bretanha e IJ·Innda L2ü8.8iü, 
em Pot·tugal 216.638 c na Succia 23!1.24,:3. 

Nn liespauha foi feita hn poucos mezes uma 
reforma eleiLor:tl, a qual, abolindo a lei que esta· 
belecera o sulTl'ag-io universnl e fazendo varias 
restric~~ões, reduziu o numero dos eleitores a 
800.000, o que dti oiJ eleitot•cs por i.OOO habitan· 
tos, pois a população total é de :1.0. 000. noo. 

Assim que, senhores, o corpo eleitoral resul
tante da rero1·ma, ndmittindo que seja de uOO.OOO 

• I , • .. 'tiO t a ... . ' ... '- . .. ' .... 
llorcionalmento maior quo o rle qualq uct' desses 
paizes, cujas instituições cet·tnmente siio liiJernes. 

· U Sn. JoAQUIM NAuuco:- Nesses pnizes, como 
n Inglnlerra, alm·ga-se o direito de voto, nós aqui 
rostringimol-o I 

O Sn. FnANco DE S,\: - Vnmos constituir o 
nosso elcitomdo l)ernwnente, pot·que até agora 
não tinlU11ll08 senão um cleitot·ndo de 24.000 in· 
dividuos. c nuo constituitlo por direito vroprio, 
por ciT~ilo tla lei, mas formado em cuun eleição 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 10:49 - PÃ¡gina 35 de 39

-20-

Jc. {"'\ l 

JM'a a qna1il1e:u;ão !los elcitort's, um meio facil 
i:le provar o censo eleitoral c evitar os abusos das 
junl:ts fJUa I ilicador:•s. Serà in:,;ct•ipto como eleil0r 

·iodo aquelle que pagar o imposto de 2 0/o sobre a 
renda minima !lo ltOO~, isto é, que pagar a 
contribuição annu3l de 8;}. 01·a qual ó o censo 
eleitoral na mór J)(lrte dos. p11izes de instituições 
l ihoracs '! E~se remo ó geralmente determinado 
pelo "t)ag·:nnento rlo imposto, e 1~1in. p~la fix11çt!o da 
rend:1 como na nossfL const1tu1 .ao. O censo 
eleitoral, que em F1·nnça durante o rein3do de 
Luiz Philippc foi de 200 fnmcos do imposto~, na 
Belgica foi no nwximo, de 100 llorins, até :l84.8 n 

• • ' • o • .. .... 

• - '-' .. l c: ... 
tniçfio c que cort'CSllOllll.e a }1ouc9 mais de (LO 
francos. 

Xa ltalia era ITilil!Teln ató-ullimmnente -
ft'itllCM, que corrc~pomlem na_ ~wssa moeda a 10~, 
p••t'l:mtn o do!J1·o do censo cletloral no nosso pi.liZ 
·~um n refonnn fll'O!lOsta e o imposto uo 2 "/o sobre 
;; renda. 

O Sn. PEDl10 Letz :-Nilo npoin1l0; na Italia o 
•·cnso tüio se regula pelo imposto. 

O Sn. Ft;.\:'\CO DE SA :-Posso affit•mnr no nol1rc 
deputnuo que D3 ll:Jlin n lei n:io ll11li'Cn certa 
renda, dcterminn o censo pelo irn posto; e 3 eon
tribuição e-xigida ulé ultinuuncnte ern u de M 
lit•ns ou frnneos. 

O Sn. P1mno Lutz :-Em alguns pnizes nssim é, 
nu Itnlin niio .. 

O Sn. FnANco DI~ S.\ :-Tenho tlisto eerlt•za. 
V. Ex. ex.mnine c ver:\ qne eslt'l cqnivncat.lo. 

St:nhorcs, quont0 me pe1·mittom mitilws forçns 
o a hora c1n c1ue fali o, tenho apreciatlo o ponto 
pl'incipal das inct'CJmções l'eil:Js ao gnhi nele pelos 
nobres O;·putados da oppo~i~:~o-a supposln ex· 
<.:! tt~fin de gTnndc pnt·te dos nctuacs cidmHios 
aclh-!1s pela.propostn tln l'ofot·mn eon~titucion31. 

A Ycrtl::H]!: ó qno não hn tal exelu~uo. O que 
po,ie\'.i.)lltos antes teme~·, si pot'VPnl.nrn o systcmn 

·de quillilicnçiio c o JH'ocesso ck•i tora I não· forem 

com•enientemente ot·ganizados, é que ns eleições: 
dos representantes da na~ão sejam feitas como
actualniente o são as de Jmzes de paz e vereádo
res, como .até agora o tem sido as de eleitores, & 
que continuemos a presenciar as scenas hor· 
ripilantes e ver onho.sas a que tant:~s vezes te-
mos nsstst o, a e na capt o o mperao. 

Certamente não é esta 11 aspiração do partido 
liberal. A propaganda em favor da eleição i:lirecta . . · . 
e horrores da eleição primaria. A de :l87t 
foi sobre tudo memoravel pelos factos inaudi
tos que se dea·am nesta grande e civilisadn é'i· 
dnde, e então a imprensa liberal na côt·tc e em 
todo o lmpcrio, assim como os nossos illústres 
chefes no senado, br:~daram contra esse grande 
opprobrio e perigo de ser feita a eleição dos re
presont:~ntes do paiz por meio de hot•das selva· 
gcns, por bandos infrcncs de indivíduos :mna
dos, ~ tudo dispostos c catlitaneados }lor ousados 

scra sempre cxigua minoria relativamente a PO• 
pul:u;ão tola! do pniz. Não ha n3çiio onde o nu-

'· 1 • • .-o_s_ej:1 di.mJnnto, çompnrado 
com o numero dos habitantes. Sufi't·agto propria· 
mente nniversal é cousa que não existo, nem 
püdt~ existir em Jlnt'lc 3lgumn. Assim a Fmnça, 
IJne tl o paiz rln Europa do mais numeroso corpo 
eleitoml • .tem de 9 a 10 milhõe,; de elcitol·es. isto 
ó, a qnai·ta }Jnrtc do sua populnçfio, c dc~ses nfio 
menos da terça parte orclinnl'imuentc deixa do 
concorrer üs urnas. 

Ao ouvir alguns dos nobres dcput11dos que 
combatem o p1·ojeclo, dir-sc-b que o corpo 
eleitoral deve comprehcndet· a maioria do p:1iz. 
A conseqnoncia extrema de sens principios ft)ra 
o f'nfi'l'ngio unÍ\'I't'snl, '!liio como se Pntende em 
Fl'all\~3 o em outros pntr.r.:;, mns como o podem 
[l 1111\ aSI:ll' OS CSfill'l o,; 111:115 IJXII.\'1}11 es, a Jl'ôlll· 
f,:'(' I! do o voto llns mui bcres e até dos menores 
(Aparte.~). 

Todo o direito JJatu1·al deve sei' exercido ou 
dit•t•ctrllnente pelo individuo on por alg·ucm qno 
o rrprewnLe. Purtnnlo; si o voto é um dil'eito 
nntnrnl, c n~o um dir•~ilo politico ou funcção 
social, o dwfe de familin elevo ter tantos V!)tos 
qunntos forem seus l11hos, rlc quem scl'ia repre
sentante IW'Yida publica a~sim como o é nu pri-
\'nda ppartes). · 
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Fura esta a conclusão logica, e nlio tão absurda 
que não tenha sido aceita por alguns publicistns. 

O padre Ventura de Raulica, si bem quQ por 
outros princípios, por intuitos de ordem e ga
rantia dos interess~s con~eryadores da sociedail~, 

votos que aquelles que o niio forem. 
O Sn. PEnno LUiz :-0 meu modelo 

adro entura. 
O Sn. FRANco DE SÃ :-Bem o sei ; estou ape

nas mostrando que nquelles que consideram 
direito natural o suffragio, e, por isso o querem 
urtiversal, devem aceitar as ultimas consequen
cias de seu principio, reconhecendo esse direittJ 
ás mulheres e até aos menores, e, portanto, admit
tir o voto cumulativo do pai de família, por ou
tras razões proposto pelo padre Ventura. E com 
esse notavel publicistn conservad-or em um ou 
outro unto podem concordar os espirilos 
mats a 1nn a os, como qua o JZ qu 1 ri 
caminha para a republica c serti esta no futnro a 
unica fôrma de governo. 

nem por isso deixou de ser nobre a tarefa que 
lhe coube, e importantissimà a obra que realizou. 

Em outro discurso mostrei que a Cl\mara d~ . 
i834, . apeznr de increP.ada de haver excedido 
aquelles limites, mamfestou, pelo orgão dos 
principacs oradores que a dirigram, a Intenção 
de sempre se conformar com o disposto na lei 
de U de Outubro de l83~, ainda que a inter
pretando do modo mais lato e liberal ; . e, no 
discurso com ue foi a reforma apresentàda ao 
regente, g oriou-se e er s o escrupu osamente 
fiel a essa lei. . 

Um iiJnstre deput:tdo JlOr S. Paulo (o Sr. José 
I • o I I o I I -

' ' previa da reforma quanto ao modo ou sentido 
em que haja de ser feita, lembrou um requeri· 

nto resen ado em i83i elo de utado as o 
o Silvn. Esse reguerimen.to era concebido nestes 
termos: • Requerro que se discuta primeiro a 
questão preliminar sr a reforma da constituição 
deve ser como propoz a illustre commissão, 
emendando-se logo os artigos, ou indicando~se 

. . _ sú os artigos reformaveis. como no projecto do 
. O Sn. _PEono Lu!z:-A resperto do s1m ou nao sr. Luiz Cavalcanti.. 

mnda nao so mamfes~ou V· .Ex· . . Essa questão preliminar não . foi decidida di· 
O Sn. Fn.\Nco DE SA: -Ja que o no~re. de· rectamente, por haver Castro e Silva retirado seu 

putado me ehamn para esse onto,. _dlfeJ que requerimento .Dntes de ser submettido á dis· 
o a • o • • , • • cussno. u a - ·, · , 1 · • . , 

l~vrns llo St•. presidente d? c~nsclho1 qu::m.do ma~ de um modo incidente,. por occasião de 
d1sse_quc n futnra ,camnra so term de lhzer s1m deliberar-se sobre qnal de varros projectos pro· 

·~ ~ Ol .. , ... ' 1 • r. ~r 

A meu ver, não podia o nobre \ll'osidente do O projecto apresentado por uma commissão 
conselho consiller:tr n camara revrsorn da con- especial, e que fom o preferido, era longo, indi· 
sti.tuição umn :~ssembléa plebiscitarin,cujn missão c:nlllo muitos artigo::; reformavei::; e propondo 
consista unicamente em resvonder sim ounão. a cadu um dcllos um artigo substitutivo. Ia 
O pensamento de S. Ex. foi sem duvida o se· adinntnda a sessão, e o pouco tempo que restava 
guiule : a camarn revisorn sú p!ide fazer ou parecia insuficiente para a lliscu:>são desse pro· 
deix:u· de f'azot• a reforma proposta, cuja neces- jocto. Foi elle approvado, sem debato, em 1. n dis· 
sidndc foi t'econhccida pelo poder legislativo or- cussuo, e no começar n 2. 0 , apresentou Gastro e 
diuario ; pócle rejoitor a pt·opnsta, deixar de Silvn o seu requerimento, sem dnvidn na espe
fazer n reforma, si a julgar mconvcnicnte ou rança ele que, em vista da cnrteza do tempo, acei· 
desueccssnria ·; mns si a tizcr,ha de ser no l'ontido tassc a cnmal'n o alvitre de só indicnr os artigos 
c com as bases indicadas, não a púdc fazer do modo ret'ormaveis, que era un icatnenlc o que lhe com· 
opposto ou divct·so. Não se diga «JUC assim fica n pctia fnzcr, conforme elle entundia e ainda em 
a;;sombléa revisora oucon:;tiluinte reduzida a uma :1834. sustentou com calor, declarando lJUe se não 
tarefa mesquinha c ing'loria. De lia depende fazer- importava com a limitação do fim ou sentido das 
se ou não a reforma ; niío é importante o direito reformas por considerai-a inconstitucional. Não 
de rejeitm· o que o poder legislativo ordinal'io foi, porém, essa a opinião n:e prevaleceu, c . . ' . . ' . - . . . e I. 1 -.;l s, L • . L l L o.; C. . J .. , ~ 

fa:mldndc de desenvolver a idén contida na pro- parto Mimncla Hibciro c Paula Souza, o qual sup· 
postn, si l'ur susceptível de desenvolvimento. ponho te1· sido o mttot· do twojecto primitivo. 
Ucfomtns ba quo por sua natureza não podem Desse projecto fez Miranda Ribeiro um resumo, 
ser dcseuvolvillas : outt·as admittemlargo dosen- rcduzh1do-o a il proposições, ós quoos foi depois 
volvimcnto. Assiní, a lei de i2 de Otítubro de por uma emenda do deputado .Maria Amaral 
!8::12 indicava a reforma de vnrios artigos da ncrcscentacln mais umn, a que dl'Cinrava ser a 
constituiçllo p:tt•a. o fim do ser supprimido o fót·rna de governo do lmperio uma monarchia 
conselho de Estado. Esta reforma niio podia ser federativa. !<'oi 1:.1sse resumo apresentado como 
desenvolvida ; a cmnara rcvisot•n ou reJeitaria a projecto substituti\'o [lOl' EYnristo l~erreira da 
idén ou hnvia elo renliznl·a dcct·etnndo, como se Veign, c a camnra o nccitou, tendo na mesma 
decretou no acto nddicional- Fic(t suppl'imido sesslio retirado Castro o Silva o sou requeri· · 
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mento. Esse projecto subslitutivo,que estabelecia 
as bases da reforma, votado quasi sem discussão 
na camara dos deputados, converteu-se em !83~ 
na lei de 12 de Ow.tubro na qual não existem 
aquellas pi'OJ?OSições ou bases, mas foi indicado 
o fim, o sent1do de cada uma das reformus pro· 

O Sn. PEDRO Lurz:-Isso é outm cousa, basas, 
·• não cadei11. · 

· · . 'na io e especm ; en· 
tendeu o legislador constituinte que ~ó mediante 
o consenso dos tres ramos da representação na
cional e a approvação dos procurndores cspeciaes 
da nação podia a refor·ma constitucional set• 
adoptnda como expa·essão de uma necessidade 
real e da vontade geral do paiz. 

O Sn. FnANco DE SÃ:-No trecho quo acabo de 
let· expendeu 1\lirandn Ribeiro bem clara e posi· 
tivamente a domrina que tenho sustentado, O 
que elle ponclera no. final desse discurso é que a 
indicação do sentido c as bases da reforma não 
obrigam a camara revisora a fazel·a, si a não 
julgar conveniente. Si, lJOrém, a fizer, ha de ser 
de :1ccôrdo com as ideas quo prevaleceram na 
anterior legislaturo, pois do contrario ntio haveria 
o acctll'do, que n constituição julgou necessario 
para a reforma, entre o pensamento do pouer 
legislativo ordinario e o da camarn revisora ou 

Pôde sem duvida a camnrn reviso1·a deixar de 
fazer a reforma, c disso nos offerece um exem
plo a •lo 18:3&.. A lei do :1.832 indicou n reforma 
ae um artigo da constituir:lio, para o IIm de po· 

der o senado reunir-se independente da camara 
dos deputados, quando kouvesso de funcciouar 
como tribunal de justiça. A camnra de 183~ 
não julgou uecessa1·ia essa reforma e deixou de 
fazel-a. Contra isto não se}Jôde argumentar com 
~ especiall~ade ~as lH'ocurações aos deputados 
c.. ... ' ' ' 

especial faculdade, não impõem um mandato 
imperativo ; podem os deputados usar ou não dos 
Joderes conferidos como lhes arecer mais co • 
veniente ao bem do paiz. 

Trntando deste assumpto no debate da reforma 
constitucional, disse eu que a limitação do modo, 
a determinação do sentido da nlteração constitu· 
cional na. lei que a reconhece necessarin, era 
favoravel ao aperfeiçoamento da constituição, ás 
reformas liberaes. e podia ser até lima gnran tio 
das libe1·dades publicas. Esta opinião pareceu a 
alguns paradoxal, mas é exncta. Desde que o 
systemn de revisão constitucional por umn ca· . . . 

11. o o • 
ubeee, t::mto mais faei mente se obterá que as ca· 
maras e a eorüa. rçcon~eçam a n~cessidndo das 

~ !< • 

perigos, ·contra os nbusos da camara re,·ism·a, 
abusos que tanto podem ser em sentido liberal 
como em sentido contml'io. Dizia em 1832 no 

a principio: seguindo ~ J?arecer ·da commissão, 
que a refo1;ma devia se•· mdicada simplesmente 
por artigos, mas no progresso da discussão co· 
nhccemos que era mister declarar além do ar· 
tigo o pnt·agrapho cuja rerorm11 se entendia 
neccssaria. Hoje acrescento que muitos casos ba· 
verà em que serão indispensaveis algumas tla· 
lavras que tornem claro e posiLivo o sentido da 
reforma. 1 Sustentou esta opinião firmando-se 
no texto da constitui iio na rudencia ue ae • 
seliw não concedam os cll!ltores podet·es para 
reformas não delerminudas, na necessidade ·da 
concol'da!lcia ent~·e duns legisl.:tturas pam ser a 

, . . I I '-' .f . C. 

finalmen'te quo a dcclal'açuo lia reforma obteria 
ndhesões que se niio conseguiriam com a simples 
indic:i~ão dos artigos, ac1·cscentou estas pa· 
lavrns: • Além destes inconvenientes que siio bem 
ponderosos, alguns têm jti oreorrido nas votações, 
em consequencia do laconismo adoptado, vo· 
tando contra toda a reforma aquelles senadores 
que alitis de~cjnm alguma reforma. Eu queria 
que as attribuieües do tlOller moderador passas· 
sem paro o tioder executivo. Outro~ se na· 
dores quedom con~ervar o poder moderndor, 
nuts sendo seus netos referendados por algum 
ministro ou conselheiro de Estado. Entretanto, 
pela maneira de indicar st~l artigos, fomos todos 
contra a reforma do poder moderador, porque 
é melhor conservnl'·o impel·feito, . que ter im-
. era dor sem a faculdade tle a raciar. ue ú o 
UlliCO m010 t C corrlgll' a impcrre~çfto as OIS 
na gradnção tios crimes e das penas, ou sem a 
faculdade de dissolver a cnmara dos deputados 
quando o pedil· o bem do E:;t:~do. 1 

Ahi têm os nobres deputados uma v.rova con· 
vincentede que é exacta a minha ophuiio; foi essa 
dout1·ina que VV. EEx. prcconismn, e que o se· 
nado queria adOllt:n•, mas que ni\o preValeceU 
afinal, a causa de não se ter feito naqnclla época 
expressa declart1çi'ío, em artigo constitucional, 
da reSllonsabilhlade dos ministros pelos acto8 do 
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poder moderador, ou a suppre:;siío desse podet·, 
p;1sstmrlo ·stUts attribuições pnl'n o executivo. 

Senhores, como a refonna constitucional. é o 
ponto cnpitnl da llOlitica do ~nbinele, e tem sido 
o objecto principal das nrgmções dos nobres de
putados rue se acham em op Josi iio, tenho-me 
cmor<~ o neste nssum{>to, c JUgo tet• emons

trado que não são fundadas as vehemllntes cen
suras feitas a tal respeito, fig-urando-se que o 

tr~t:as c tradiçõ~s do pa~tÍd~ iibc~~l :· 
Mas nflo sómcntc clamnm os nobres (}epntados• 

porfJLle reputam defeituosa ou má essa reforma, 
como porque querem outras, querem todas as 
que oslfio ·mdicndas no tn•ogrnmmn liberal. Se· 
nhot·es, t::unbem nôs as queremos, tambem ns 
quer o governo; cumpre, porém, que não haja 
impaciencia; as exag-erações, a cxigencia de 
muitns refot·nws logo c lo:ro s~·· servem parn 
e~ft·a.CJ neee~ a . silu<~rão liberal c tornar-lhe mais 

". t) '- l L 

as nmtagens de prorrl'tlmmas 
parciaes, nascidos das circtimstancins, °C que sú 
comprehendam as reformas principaes c ur· 
gentes. E~sc systemu tios pro;::'l'amuws eircum· 
scriplos, que em :l8G9 aconsdh:wam os chefes 
liberaes ao nosso partido, é o que tem 
prevalecido c dauo . os melhores fntctos em 
paizes em que dominam as idéas mais adian
tadas, adotltado nlé 110r e~tnuista~ l'tHlicucs, 
or vehementes tribunos po miares. E' ot• essn 

po tltca sensata c prut ente. semlll'O segutt n na 
Ing-laterra com tanto bom e"xito, que ua Ft·nuça 
se vão obtendo resultados a~lmit·av<'is, ~ por . 
{1rdentc, mas habil chefe do~ l'a\lienes l'i·ancezos. 
Gambetln, ui nda hn pouco teltlliO considot·allo Jle
rigoso llcmag·o:;o, foi qtwm proclamou em Prnn(:a 
o principio do oppol'tlmism(}, ~cmrm·e:w enmpt·o
metter sna vopulal'idnde, ~em se importnt· com os 
cpigrammn~ ue seus advcrsut'ios. E ~sse t>rinciJ>io 
fui em todos os tempos o dos mai:; lllustres esta· 
distas c homens políticos. Quem diz polilica, di:.: 
transac~~[,o, não por inlcres~es pc~soaes, por 
motivos inconfessnveis, mas pot· ellcito das cir
cumstancias, de dilllculdudp:; incvitavcis e pot· 
:unot· do bem J>Ub!ico. Foi lllll grnnde C$pirito li
bcrnl, profundamente Ycrsatlo na pratica e na his· 
toria do re:!imcn rt•pt·esenlnli\'O, lord Mncaul:1y, 
quem definiu :t politicn-a nrtc dn$ tt·nnsncçõe;;. 

Longe lle so incouunodar com a satvru dos 
mote" adores adversos, introdm:in Gambeitn outro 
neologtsmo, dizendo: (aut S1:rie1' les ré Ol'11Ws. 
Isto é, convem distl"ibnir por·séries as reformas, 
clnssilkal-as, t1·utol-as e resolvei-as na ordem de 
sua importanda c opportunidadc. 

O Sn. JoAQUm NAouco:-Estnmos aqui na série 
A, c só contém umn rel'orma. 

o Sn. I~JUNt.:o tm·s.\: -No 111esmo discurso 
em qne desse tuotlo fo1·mulon Gambella sun po· 
lilien, di:;"e que meia llnzin rlc reformas impor
ttln tes dar a m p~tra o trab11lho d :! nlgnns nnnos. 

Umn grande e fecunda reforma como a do 
systemn eleitoral, acompanhada da restnurnçüo 
das finanças .•. 

O Sn. Ja . .\dr;m NAnuco:- Nunca estiveram 
menos rest~uradas. 

O Sn. FRANco DE S.\ :-Para isso se trabalha 
com energia, e com esperança de. bom exilo, 
apezor da .calamidade que tem flugellndo o norte 

• b 

todo o seu esforço nestes dous pontos-conceJJur 
as. finanças e regenerar o nosso rerrimen repre
tentativ.o pela reforma eleitoml. Não é, porém, 
~m progr·amma para tod!) o. tempo d~ s.itua~ão 
hberal, nem pam toda a vtda do mmtsterw.' 
Ainda recentemente, na discussão lla reforma 
constitucional. disse-nos o nobre presidente do 
conselho qne; feita essa refórma, proscguirá na 
realização i:las outras que estã·.1 no progrummtt 
liberal c indicou n reforma- mnnici lUI e a da 
adminisll'a(ião provincial, que certamente são 
das mais importantes. 

Por o1·a, senhores, ·é preciso que nos conten-
·emos nno so com aqut o. que e oppor uno, 
mas com aqnillo que e possível. E a este J;ll'O· 
posito vos lembrarei o exemplo de outro esptrito . ~ . ~ , 
Emilio Custe lia r aconselha u seus amigos a po· 
titica do possibillsmo, donde veiu aos seus se· 
ctarios o nome de pos.Yibilistas. 

A difl'ercnça da idea c da expt·essão =Jn_lrn Cas· 
tdlar e o chcf\l tios oppo•·tunistas proY(•tn da di f· 
fet·ençu das cit·cumstancias em que se nclwm. 
Gambdta está com o podet·, tet)1 tod9s os ~le· 
mantos de governo, . mas recem assustnr as 
classes couserv.adoras, agitar demasiado os 
unimos com wonwttcr a ~e,.uran a dns insti· 
tuiçüt~s republicanas. Caste'lnr acha-se em op· 
pusic;~o, tt•m contrn si o partido dominante, :1ss.im 
como n rccordnção tlos erros c llo mallogro do . . . 

- ~ .. ' .._ .. ._, 
p~·ltlc obter, aceita os melhoramento~ possíveis, 
as t'el"ormns ljttl' n situaç.fio política pôde com• 
portar, c conll'lll n exaltacão, n impacicncia dos 
seus, mnntendo-os em nétiYiLiade, nws seJ.li{H'e 
no terreno lt•gal. 

Como vUdcs, senhm·es, appello 11tm1 cxemplüs, 
não de estadistns conservadores ou simplesmente 
libet·aes, mas de chefes radict~es, de homens 
iHnstrcs e inteirumente insuspeitos aos demo· · 
cratas. · 

Curnpt•e que os nobres depntndos que se sepa· 
l'aram do gabinete aprcdem a actunl situação e 
os netos do ministerio, não no ponto de vista da 
op}10sir.ITo, mas como si estivessem no goYerno. 
Imagil.Ícm os nobres deputados que tivessem 
sobre si o peso da dh:c~çiío do Estado,; .ajuízem 

'=' .•. I. • " ' 

dillleuldadcs que vcrinm sUI'gir, c nvnl!em 
ctuanto ns difficuldades e os dissnbores crescet•tam 
com :t cxngeraeiio, n rcsistcncia, a hostilidntle de 
distiuctos co-re"ligionnrios. 

Como nüo ltmho o direito de dar um conselho· 
aos nobres deputados (n<io aJ?oictdos), peço pe1·· 
missão para conclui!· o meu dtscurso com as se· 
guintes palavras, profundamente sensata·s, da· 
quellc grande esptrito que foi nosso vone· 
r:mdo cherc e ninda de nlem-tumulo nos deve 
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servir de guia. Na sessão de !2 de Junho 
de !870 disse o senador Nabuco, dirigindo-se aos 
conservadores : 

não provem da vossa força, mas da sua divisão, 
divisão que consiste no fatal dilemma-tudo ou 
nad_!l-; mas t:ss~ divisão póde .c~s~ar 110r impi· 

~ • t o.;: ' 

tem sua razão; tantas são as decepções por que 
tem passado o partido liberal, que. até certo 
ponto iustificam a desconfiança que domina a 
a parte mais adiantada deste partido. Espero, 

porém, que os nossos amigos mais adiantados 
hão de sentir que é necessario, para reivindicar e 
consolidar a liberdade, que nos unamos todos 
em um só pensamento, pensamento pratico, 

•, ~ . . ' 
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SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1879. 

Re11po11ta ii ftllla do tbrono. 

VIDE PAG. iiS' DO '101\10 11, 

O Sr. ltlanoel Pedro 1 - Começo, 
senhores, por protestar contra a ausencia do 
ministerio quanao se trata de discutir a politica 
geraldo gallinete. 

0 Sn. JoAQUIM NABUCO: -Apoiado, 
O Sn. :MANOEL PEDRO:- Considero, Sr. presl· 

dente uma cnlamidado ara o aiz ue o seu 
governo seJarepresonta o neste. momento e nesta 
camar::, por sete r.adeiras vastas. 

0 SR. JoAQUIM NABUCO: -Apoiado. 
o Sn. :MANoEL l,EDRO: -O governo, senhores, 

jâ comprehendeu, ou deve ao menos ter com
prehendido, qunnto é. fatal para o principio da 
autoridade, que elle representa, e quo lhe cum
pre fazer respeitar, a sua ausencia systematica 
ilas discuss~es destn camara. 

0 Sn .• JoAQUIM NABUCO :-.Apoiado. 
o Sn. MANOEL PEDRO : - A camara se recorda 

da$ scenas ue aqui se der~~ por occasião de dis· 
• 

vimos, senhores? A maiorta que apoia o gover· 
no vota. uma proroga2ão de tres horas para dis· 
cutir-se a re~omposiçuo, que se acabava de eft'e· 

~ 8 
vós conheceis, e quando o parlamento proroga a 
sua sessão pura discutir a posição do ministerio 
modificado, o governo abandona o seu posto. 
O que succedeu, senhores? O governo recebeu 
uma dura e triste lição ao entrar no dia seguinte 
nesta casa, e comprehendeu que o principio da 
autoridade não póde, sem Erandes perigos, ficar 
um l'ló momento abandonado. 

O S. JoAQUIM NABuco :-Apoiado. 
0 Sn. MANOEL PEDRO:- Ao contrario do que 

pensa o nobre deputado pelo Ceará, t> Sr. Theoilo· 
reto Souto, que neste ponto se diz inteiramente 
de accôrdo com o meu nobre antigo deputado 
por Pernambuco, eu entendo que a dfscussilo da 
resllosta 11 falln do throno, nas clrcumstnncias 
pol tlcas em · uo nos achamos, deve ser extensa 

0 Sn. JoAQUilll NADUCO :-Apoiado. 
0 Sn. MANOEL PEDRO:- Esta discussão, SO• 

nhores, devo ser nmpla. Os interesses do parUdo 
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' ~ . ' e da amabilidade com que elle nos foi dirigido, 
eu entrevejo as accusações que têm sido for· 
muladas contra a opposição desta casa. 

Insiste-se em considerar a opposição nesta ca~ 
mara, como constituindo um grupo de ~~espíritos 
exallados .... 

O Sn. CosTA AZEVEDo:-Descontentes. 

O Sn. MANOEL PEDRO (para o 81•. Nabuco):-E' o 
que pretendo provar. 

Que essas accnsações tenhnm sido formuladas 
nos interlinha.dos inspirados, st,niio pagos pelo 
go-verno eu o cOJ;npretiendo e não estranho, ma~ 
devo confessar a ca'mara quo tenho estranhado 
que essas accusnrões tenham sido reproduzidas 
nesta tribuna. 

lá 'se dirigiu até daqui a palavra de nihilistas 
aos membros da o osi ão l:sta alavt•a si ti· 
,·esse alguma apphcação seria. uma injuriai mt:s 
dirigida aos que se assentam nestas cade ras é 
simplesmente um cpit,hcto. . 

demolir I Qual foi a in;litmção do paiz atacada 
]lela opposiçüo desta cnmnra ? 

O Sn. Rur B.\Rnou : -V. Ex. está genera
lisando . o que é indlvidnal ; está defendendo fi 
opP,osiçi.io do uma accusaçii~ que não se lhe di· 
fJglU. . • 
Pa~ que é isto ? Com que ftm '! 
O Sn. 1\IA..~oEL PEDRo : - Perdôe·mc V. Ex. ; 

a op_posição, como creio que a lllMioria, conser
yando a liberdade nas convicções individuaes, fi 
res1>eito dos pontos que constituem a sua alti
tude em frente do mintsterio, e firmam sua 
posi~ão nesta camara, é, perfeita e lealmente so
Jida.rin (Apoiados e apartes). 

Mas, dizia cu, qual é a instituição do pniz que 
tem s~d~ atacad~ por qual uer dos membros da 

mente ntaque a corôa, compromettendo-a, é o 
ministerio, que n tem descoberto perante o par· 
lamento, perante o paiz; porque é força dizer, 
que, com esta politica onde a palavra de poder 
pessoal figura a cadn pagina de sua historia., 
nunca a CorOnestcve tão descoberta como nctunl· 
mente cu a vejo I (Apôiados da opposição). Si ha 
desconfiança a respeito de senLimentos monar
chicos, si dos netos }Jassamos ús idéas, essa des
confiança não tlcvc ser contra nós, cujas decio· 

rações têm sido claras : de,•e ser contra o 
ministerio onde tem assento um l'llpublicano. 

U~lA voz : - Isto seria motivo para o bom 
acolb.imento dos republicanos. 

O Sn. !tiANOEL PEDno :-O ~ue olacamos mais 
nós ? A marristrntura? Não I Nos a temos defen· 
d1do, não os magistrados parlidarios e apnixo
nados ; defendemos a magistratura do paiz, orgão 
da lei, a primeira. da.:; i~stituiçõcs socia_es; por• 

. syste1pa representativo para .ser completa, deve 
compor-se dos tres ra.mos que a constituem : 
esta camara1 o senado e a <rorõa. A polltir.n do 
pai1 dtrigida exclusivamente sob as influencias 
aesta camara, seria uma espccie de convencio· 
nalismo, diri~ida pelo senado seria uma oly
garchia, dirigtda pela Corôa seria o absolutismo. 

O Jogo do systema politico consagrado pela 
nossa constituição consiste ex:actamente na com· 
hinação, na intervenção harmonica desses tres 
poderes na dlrecção polilica do pai1, 

Mas, senhores s1 a. opposição nesta casa 
não merece o titulo de nillilistas, mereceriÍ. ella 
ainda mesmo o titulo de exagerada? O que pe· 
dimos nós 't Em mataria de reforma politica. 
nesta questão de reformn eleitornl, a unica de 
que se trata, a opposição o que pede? Nós pedi· . 
direitos políticos de que goza o povo brazlleiro 
lta õ5 annos de governo representativo. E' pedir 
muito, é ser exagerado pedir a conservação do 
que jn temos? O que })edimos nós mais 't Em 
materin de f!Ovcrno, quando censuramos o actual, 
o que ped1mos 't O meu nobre nmigo deputado 
por Pernambuco, discutindo nesta casa a inter· 
pellaçíio dirigida pelo nobre deputado pelo Rio de 
Jnneiro sebrc o conflicto da escola polytechnica 
concluiu declarando ao ministro que nssistin ti 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 10:52 - PÃ¡gina 20 de 25

-27-

do dia. 
Entendamo-nos: perfeita, completa unifor~ 

midade de idéas, quer em uma minoria, quer 
em uma maioria, ent um partido, em! qualquer 
grupo de homens que se reunem para defender 
uma c11usa commum, pedir isso,senhores, é pedir 
um impossível (Apoiados). 

O Sn. .JoAQUI!\l NAnuco : - Só havendo 
Espírito Santo. 

as ban• 

,. .. ... '" ' 
poder~ se tinha encerrndo em uma dus partes do 
seu progTamma. 

En não farei como o nobre de ntad e darei a 
S. Ex. uma breve resposta sobre essa tão debr.
tida c :1gilndn questão, que já passou por tres 
discussões nesta casa. e.quo já s13 pódo considerar 
(o (}tte tal voz não sejã ), uma questão esgotada. 
· Ett darei nesse ponto iuna bt·eve resposta no 
orhdor que me precedeu, simplesmente pnrr. 
deixar nssignatada a minha opinião sobre esta 
materia. 

Eu não ·procurarei, senhores, os segTe(los da 
}lOlitica do ministerio no que foi chamado, o 
pacto de S. Christovão, na phrnse colorida do 
meu nohre amigo, deputado por Pernambuco. 
Não mo preYnlecerei das revela!;Ões que fez nesta 
casa o St'. presidente do conselho, no tempo em 
que esta camnrn ainda merecin as revelações (le 
S. Ex. P:1rn comprehendet· a polilicn do minis
teria bnst::t passm· uma rapidn revista em sua 

• -, • 'rr • ' :"' r ~ • '' 

recomposições porque tem p::tssado at~ a. sua po
sição nctual. 

L[lll\(ando um golpe do vist[) sobt·o a vida do mi
nistcrio, nota-se um phonomeuo symplhomutico, 
que é talvez nma revelação da política, que olle 
ndoptou. Pondo ele parte o seu periodo suuplos
menlc executivo. por nssim dizer, considenmdo-o 
em seu poriodo ·parlamentar, o que Ycmos nós 'i 
Em seis mrzes do sessão 111'ts vimos quo o minis
terio passou por tres recomposições : quatro dos 
ministros que fizeram parto deste mimstcrio ro-

tiraram-se, e, circmnstancia notavel I que não 
pódo ter passado desapercebida para esta cnmara, 
e que -sem duvida não passa para o paiz, tres 
desses ministros assentam-se nos bnncos da oppo· 
sição. 

Ulll Sn. DEPUTADo:- Isso o que denota é exhu· 
berancia de vida • 

O Sn . .JoAQUIM NAnuco: -Falta-lhe a força 
centrípeta ; só tem a centrífuga. 

O Sn. MANOEL PEnno:-E o que é m:1is grave, 
senhores, a cada recomposição porque passa o 
minister:o · ·.., ' · · 
enfraquece ; ·eu o comparo a um edificio que se 
arruin::t e se esborôa, que estala apesar dos es
forços impotentes daquelle~ que procurnm s::tl· 

• • (. t. (. 

fataes, é verdade, e não tem cnlli o ; mas, cousa 
}Joior, nós vemos que o ministerio tem descido, 
e o ue eior do ue tttdo o o ··i não I uma 
questão política, o que é uma questão p:~ra o paiz, 
o ministerio não desce só ; leva consi?o um prin· 
cipio, um principio social, o principiO da auto· 
ridade, que não deve nunca cair c nem descer. 
Ora é triste, mas é forçoso confessm·; no meio 
dos escolhos que elle tem ntravessado, no meio 
dos desnstres que tem sofft·ido o minislerio, esse 
pt•incipio tem descido como nunca deseeu neste 
pniz (Apoiados), tem descido n ponto de ser ar· 
r~1s.lado ~1a pra~a 1iublica entre ::ts ::tpupad::ts da 

O Sn. HonTA DE ÁnAUJO : -Tudo devido ao 
presidente do conselho : o Sr. João de Siniml.ni. 

• .. J. .- . .Jo.,;.._, .. ' 

qne comp1·omclte o principio d3 nntor.idndc; qne 
o despt·estigia, com c:cns erros c snm~ fraqnezns, 
é a nnarchià disfarçado com o nomedc governo : 
a peior dns ::tnm·chias, a que vem de cim[l, porque 
à que vai do baixo d talvez prefet·iv(~l. . 

Nenhum homem politico JHidc dizer que não 
s ·rá um dia revoluciomu·io: mns, mTnstndo pela 
f::ttalidndo das circumstanr.ias, si clle threr pa
triotismo-,representnnte da nnçiio, cutregnrú o 
seu mand::tto-govcrno, desceni das posicões or
licines : il·á fner a revol ucão na rua , com ns 
armns, mas uiio n f::trft no poder com ns leis. 
O poder é um deposito sn~rado c receber o. poder 
pt1ra atacnr n sociedade, Jómentando a nn~rchin, 
é um e~tellionnto social (Apoiados da. opposiçcTo). 

A essa política que nem serve n e:1usa da 
ordem nem satisfilz n [\!'; i a.~'~ · 'z ' · ' 
a opposição nesta cnmarn iÜio se tem <Í uenclo 
associar (1l/·ttito br~m, muito bem). 

Senhores, si a situnção liberal subiu no meio 
de acclama~:õcs nnanimes, o mesmo, n frnnqnc;:a 
mo obl'iga a dizct-o, o mesmo niio suceedcu a 
res1Jeito da nppariçiio do minisLL'rio uctual. A 
organização de ü · do .Janeiro, o os prinll'iros 
netos qne iLHlUgtu·aram sua politicn, smcilar:un 
sU<;llOilo5 no cspit·Ho do port1do lihorat tln pniz. 
Si os li!Jct·aes Yiam no seio do minis!Pt'io nome~ 
que cmm outr[ls tnntus garantias tlo qut• ellc r(~· 
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presentavn os princípios, as idéas, as tendeu· 
cias, com que tinha mos feito a propaganda dos 10 
annos, a par dessas garantias notavam symptho· 
mas que os assustavam. Os Jiberaes viam, por 
exemplo, que, orgaaizado o ministerio, elle de· 
morava a d_iss.oluçii~ da cam~ra con~ervndora. 

0 Sn. HORTA DE ARAUJO :-Levou tambcm Um 
para senador. 

O Sn. 1\IANoEr. PEDRO :-Pois S. Ex. no seio 
de seu lJOl'tido, o si contnva com elle, si quot·ia 
gonll·nat· com ellc, não achayo, cn.tre tantos 
caracteres tiío nobres, illustt·açôos em nada infe· 
riores il do actunl minisll·o da justiça, cuja illus
traçiio cu t~lins reconheço? Não uchava S. Ex. 
no sl'io de seu partido um eompnnhciro para 
inaugmar ~\ situação liberal no paiz 'l 

O que é isto 'l Que política é essa 'l 
Si não houvesse uma deslealdade partidaria, 

lu.wel'ia ainda, senhores, quando nada, uma es
peeie de corrupção politica nessa nlliança incs
}Jerada do liberalismo monnrehico com o repu
blicanismo para :.1 composiçfío de um ministcl'io. 

ll, OAQUI:\1 l ADUCO :- }lOJa. O. 
O SR. Honn DE AnAUJ(I :-Veja o que dizem 

o~ republicanos de S. Paulo sobre esta allianca. 
O Sn. MANOEL PEnuo : - A cxplicnçuo dessa 

fraqueza irrcmediavel quo apresenta a vida do 
ministerio, eu acho que deve set· procumda jus
tamente na política de isolamento, de desconfi
ança do proprio partido, poli!.ica que iusph·ou a 
sua organisação e tem obstinndamente influído 
nas recomposições vor que cllo tem p11ssado. 

Attribue-se no nobre presidente do conselho 
uma doutl·ina, que eu acho tão absurda, que não 
posso act·editnr queS. Ex. a tenha, com a pratica 
que tem da vida 1mblica e o conhecimento que 
deve ter da politica do paiz, Dizem que S. Ex:. 
I?retende. governar independe!ite dos partidos, 

e inquieta? 
Vejamos, senhores, essa polilica em ncção, 

qual o programmn. do ministerio, o modo por 
que tem elle sido executado o quaes os compro
mis~~:s que o !Jllnisterio ~ontrahiu para com o 
partido e o patz trn maneu·a pela qual os têm 
solvido. . 

O minister,io de õ de Janeiro apresentou-se 
perante ns camaras com um programma que 

O SR. JoAQUI:.\1 NAnuco :-E' a scrie A. 
O Sn. MANOEL PEDRO :~Eu, que não sou com

petente p11ra discutir a pohtica Jluanceirn do mi
nisterio, dit·ei simplesmente que esta parte do 
programma resolveu-se por uma vet·dadeit·a de. 
cepçlio (Apoiados dtt opposir;ão). 

Depois de tantos mezcs de sessão, dispondo de 
uma camara que tudo lhe tem concedido, o mi
nisterio está governando o paiz com um orça
mento conservador I 

O Sn. JoAQum NAnuco:- E ha de governar 
com out.ro que se est;l fazendo no senado. 

0 Sn. MANOEL PEUl\0:- 0 ministorio pediu 
a prorog·açüo do Ol'çamenl.o conservador, deste 
orçamento contra o qual tlio brilhantemente 
faltou e escreveu o nobre ministro da fazenda 
actual (AtJoiados), e estava reservada ao ministerio 
liberal uma decepçfío ninda maior e foi a pt·oro· 
gação deste orçamento emendada pelo senado o 
vot11dn sem debato por esta camara. 

O SR. JoAQUl~I NAnuco :-Que homologou n 
desconfiança do senado. " 
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O Sn. 1\IANOEL PEnno: -Depois de tudo quanto 
dissemos nós libcraes contra o systema financeiro 
dos conservad01·es, fomos pedir a estes a proro· 
gação do seu orçamento ; e o partido conservador 
para punir {e punio severamente) esta incohe· 
rencia, imaginou uma innovação, verdadeiro 
anac tromsmo e oss sys ma orçamen arw, 
uma. prorogativa proporciona li 

Depois de pregar a verdade do orçamento e 
• . . 's . . 

iberal a recorrer ao orçamento cónservador, a 
mentim do orcamento para governar, o senado 
marca-lhe um:i especie de mensalidade e o mi· 
nisterio a aceita para viver I 

Eis, senhores, em que deu uma das partes do 
programma do ministerio: até hoje eis o orça· 
monto verdadeiro que o ministêrio havia pro· 
mettido ao paiz para substituir o orçamento 
conservador, e reparar os desastres da adminis· 
tração financeira da situação política que tcrmi· 

Eu já o disse, senhores: não discutirei a 
questão que comprehende a reiorma eleitoral, 
outra nrte do ro ramma do abinete. Tendo 
passa o por tres iscussõe:i nesta camara, depois 
de tantos oradores que a discutiram, eu não tenho 
a pretenção de renovar um assumpto que pnrece 

o 

O Sn. JoAQUIMNAnuco:-No senado hão de re
noval·o. 

O Sn. MANOEL PEnno:-1\las eu digo, senhores, 
que essa reforma, sobretudo com o plano que 
adoptou o ministerio para levai-a a effeito, em 
vez de regenerar o systema roprcsentntivo terá 
como unico resultado o com}lromettel·o. 

O nobre deputado. pelo Maranhão quo me 
recedeu neste debate fall~u no rogramma de 

• • •. , t. l -

gramma do ministerio não é liberal, a do pro· 
gramma de !869 tambem não o era. 

Senhores eu considero uma im rudencia nas 
circnnstancias · nctuaes, evocar }làrante esta ca· 
mara o llrogramma de 1869 ; porque em tudo 
quanto vemos, em tudo quanto temos visto, em 
tudo quanto tom feito o ministerio durante 
!(Uns i dons annos ·que representa o partido 
hberal no poder, cu só noto a triste parodia 
dos princípios, das tendencias, da~ idéns con· 
signadas nesse 11rogramma. 

A reformo eleitoral cousil!nnda em annexo ao 
progmmma de 6!) é uma rcrorma liberal : niio é 
uma lei . de proscri~çãl', é uma lei de emancipa· 
ção ~olilica ; não hmitnva, niio restringia, mas 
sim alargava a liberdttde política do cidndão. 

O que fazia a reforma eleitoral de :1.869? A cn· 
mora o sabe : mantinha a eleição indirccta , o 
rogimen actunl em todo o interier do paiz, o es· 
tabelecia a eleição directa com o censo llo elei· 

' ' ' . . 
que o nobre deputado que procurou estabelecer 
uma analogia outro as duas reformas não se nche 
~resente, porque eu queria dirigir-lhe umn per· 
gunta: eu queria que S. Ex. 1ne dissesse, si, 
realizada a reforma eleitoral do progrnmma 
de 69, um só cidndiio ficaria privado do direito 
do voto quo jit possue. 

(Apartes.) 
Senhores, cu niío quero fazer a a1lologin, nem 

mostrar a utilidadedt!ssa reforma;eu o que tJUcro é 

votantes e vai por esse intermedio á urna, donde 
~ahem os representantes da nação. 

QualtW> effeito da suppressão do eleitor? E' 
f2zer com que o voto das massas chegue, como 
sabe deHas, directamente a essns urnas : temos 
portanto uma nmpliação de liberdade política e 
não uma restricção. A reforma de :1.869 }lromovia 
umn g1•nnde quantidade de votantes a eleitores, 
ao pnsso que o projecto de reforma que aqui 
passou é uma demissão geral dos votantes ..•. 

O Sn. RonoLPHO DANTAs dá um apnrte. 
Eu jà disse o que pretendo tornar saliente : 

pois que se procurou Justificar uma reforma com 
, qt e ornar sa teu e o :m agomsmo 

entre uma reforma quo a ningncm excluía, que 
não a1·rnncava direitos e esse projecto do minis-
t ·o · · · - · · 
extorsão de direitos. 

E já que trato da !'.;:orma que pedin o partido 
libernl em :l869, direi ainda que ella tinha um 
merilo, que jã se contestou ne~tn cnsn e que 
entretanto para mim é muito importante. Ao 
passo que o projecto do ministerio opera uma 
brusca e completn mudança no regimen elei
toral do paiz, aquella reforma era uma tent;~liva, 
acompan1tava o movimento da civilisnção, to• 
ll):tndo como b~.se 3 população, unica base pos-. 

Mas, si 3 rerormn pela qual o ministerio pre
tende regenerar e systema representativo, refor
m:mdo a constitui .ão faz com 
sejan1, não a delegação da nação, mns sim a 
delegnção de umn classe, si é isso que o minis· 
terio chnma rcgcncr •. nr o systema, e que eu 
chamo com.pro~lettel-o, qual o plano adoptado 
pnra a rcnl1za~~ao dC'ssa reforma? 

Temos em pt•imeiro logar a convocnçffo de uma 
~om~tituinte. Nas circumstancins actunes cu po. 
derin dizer que essa couvocar.ão é um pt~rigo: eu 
direi qtte é simplesmente untn impmdencin. Eu 
ent~ndo quo o ll:tl'tido libl'ral, depois de ter des
truulo ns desconfinnças suscitadas contra e!le 
pelos movimentos políticos que cercarmn o estn· 
IJelecimeuto clns nossns instituições, depois de 
ter provado, durante J.O nnnos, que é capaz de 
f~er oP,posiç1ío no terreno. stl'ictnmente legal, 
nao dev1a começar sna carre1ra no governo con· 
vocando uma constituinte. 

• ' - I. 

f:uinmos nadn. 
O Sn. JoAQUillr NAnuco:-Nüo precisamos de 

constituinte para fazer tiio pouco. A constituinte 
é uma completa inutilidade. 

O Sn. MANoEL PEnuo:..:.A convocação dessa 
constituinte suscita qnestücs que já têm sido aqui 
discutidas. · 

Eu niio quero renovnl·ns; mns dh·ei qtll', si n 
constituinltJ tem nmn fnce grave, tem outm fnce 
que eu chnmm·ci comicn. 
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O min isterio quer con._vocnr uma constituinte 
pelo actunl systemn. de eleições condem';lado e 
que se quer substitUir ! Ora, senhores, . SI eom 
esse svstemn o pniz não póde ser consultado, é a 
mats singular, a mais monstruosa das coudi({Ões, 
é uma il'l'isão atirada á face do [laiz, convocar urna 

· · · a · ia 
O Sn. JoAQUIM NAouco:;_Apoiado. 
O Sn. 1\IANOEL PEono:- E, senhores, outra 

· · a e quo nao e menor : convocür uma 
constituinte para alargar as libel·dades do c i, 
dadão, tem-se visto, é natural; mas propor uma 
reforma que ananca direitos it nação e chamar 
essa nação JHlrn sanccional·a com o seu voto, é 
realmente inconcebivell 

Accresce ainda uma consideração que não me 
recordo que tenha sido feita e que é ainda uma 
dns singularidades da reformn que se projecta : 
o senado vitalício eleito ldo actual systema 
vai·se achar em rc · n • · 
pelo voto legitimo, em uma posição de desigual· 
dade, em que pcrmanecerü por longo tempo. 

O Sn. DuAnQUE DE 1\IAcEoo :-Eiles não est:-
pc os nu os c se submettercm a nova eleição. 

O Sn. 1\IANOEL PEono : - Perante a camnra 
sahida das urnas pot· um systema que se sul õe 
. · i a opmwo o pa1z, o scnac o represen· 

turú a eleição indirer.ta, condemnada, atirada 
entre as nt·mas gnstas e obandonadns da com· 
pressão. partidarin, e essa situação, que é aliás 
em conset]twncia de toda 11 reforma elcttoral, nus 
circumstanc.ias políticas em quo se acham as 
duns casas elo pnrlamento, representando osdous 
partidos, temi t::l!YCZ como elfeito ugg:ravar esses 
sentimentos de hostilidade c essa tenilencia pura 
a ::~g-grcssiio, que eu considero um perir,o ~ u~ 
ob:;tacnlo ú ma··~ · ..,. · ~ · 
çucs poli ticas. 

Senlwres, a reforma eleitoral, como a quer o 
minbll·rio .uo seu projecto, excluindo da vida 

• • 'l , .. • . • ·l c. \ l , '" b c. e . aio· 
riu d:t ma~sa :!L'lh'a da na~~üo, nltet·a profunda· 
m,•n te n indole tle nossas inslitui~~õos: eil' o seu 
grnntlc resultndo o as conseqnencias (lUC ella 
tiMe tnt:r.el' ~ão incnlculnvei:;; ! 

O B1·azil reproscn ta no continente americano 
uma eidlh~nr:'lo ~~spel'int c porLnnto uma nattt· 
reza de inst itnit'õos politicas r.ór·reslJOnt.h•ntc. Ao 
pa~:sl) que ao· nol'tó a g-rande republic:1, os 
Estados· Unidos, roprcsen ta uma alliançn, por 
muito tL'IlllH) consitlcradn impnssivel -a re· 
lH!!JJi,·a c n ordem, t! pt·oseg-ne na mais ousadn 
ientativa da democracia individualista, o llmzil, 
:w ~ui, represt·nta umn allinnt_:a, a allian~·a dn 
1110ll:lrchin e da tlemoerncia; c esta uiiinnça, que 
carnt'leri~a c determina o typo de nossas institui· 
çõcs pulilicas, é no meu ententiL'r o principal 
merilo e a m:1is solida gar:mtin dessas mesmns 
IllS ' ur\;tH'S • .!. ·os temos. gTD\1:1·' as conlli~~õcs em 
tJUC as no~sas i nsliluiçues poq lica::. fot:nm funda· 
da~, uüs tt~mos uma monnrchw que e dcmocrn· 
ticn e nm:t dc111ocracia qne e monarchicn. 

A reforma o que fnz í' Quebra imprnctenlC'men· 
te ess:1 hat•monia c llesde qne a monnrehia deixa 
flc ser rlemoeratica, desde esse momento n demo· 
erncia deixnr:í de ~et· monarchicn. Eis nmn con· 
sidcrnci•·: que devia vcsar no espirilo d:~qndlcs 
qne ~l; most1·nm 7.elosos l'lll servil·em a cau!'a do 
t.lmmo. Es~n reforma eleitoral, rom n politica 

parte desta cnmara que constitue actual· 
mente a opposiçiio não lhe terin negado o seu 
apoio. Mas si nós observamos a maneira pela 
qual o ministerio vive e obra r.omo governo, 
con:o executor da lei, como depositaria da auto· 
ridade, encarregado de velar por ella o que . ve
mos? Não vemos que o rninisterio que tem o 
gosto, sem tet• nem a coragem nem a força da 
dictadura, que ag·g-ran as menores difllculdndes 
em vez de resolvei-as (apoiados da opposiáto) ; 

, • (I CS em Con l• 
ctos, creou nopaiz uma situação,que si por um 
Indo, pelo Indo poliLico, fere os instinctos demo· 
era tieos e libera s 
ministração, ussusta,irrita e afasta de sun marcha 
os interesses que eu chamarei conservadores.esses 
gue ~rocm·nm n~ governo o garuntidor da paz e 

O Sn. JoAQUI~I NAnuco: -Muito bem. 
O Sn. :t\IANOEr. PE:ono:- Nilo pretendo fazer 

uma revbtn dos diversos neto!\ prnticados Jlelo 
ministerlo, mas direi que se fizesse essa revista 
completa e lia seria o seu libello. . 

Desde essn questão mineira, tão brilhantemente 
levantnda nas !Juncadas crn que se sentu a d~pn· 
t~oão daquella provincin até a solut'ão d:1da á 
sit~g!J.lat·~ssima questão ~a escola poi~Lechnica, o 

, a a ns ar 
de si todos os homens qtte, acima de considera· 
ções poli tic::~s co !locam o bom governo elo paiz. 

E' o nobre m~sidente do · o ·' : 
no pruz c no miuisterio que pt·eside o eXI:lmplo 
da illegalidade. da violeucia. E' S. Ex. quem 
penetra 110 tet'l'itorio da prúviucia de Uinns, para 
impedir a cxeeução de leis votallas c sanccioua
das pelos poderes competentes ! 

0 Sn. JOAQUDt NADUCO :- Apoimlo. 
O Sn. 1\lAxoEr. PEono :-Isto, Senhores~ ó o que 

eu chamei ánnrchia vindo de cimn. Um presi· 
dente do conselho que cnt.1·a em pc!>soa no terri· 
to1·io de uma proviucin cuja administração con
Jion a um seu delegado. quu desmm·alisa esse 
dl'legado, pet·tnrbu a ordem udministructiva por 
essa invasflo de altl'ibuif~ues, procedendo do sem e· 
lhante modo, pratica uin neto do an:ll'chia I 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :- Os deputados 
1~1inciros quo levantaram a questão ncommodn· 

O Sn . .ToAQFm NAuuco :-Deram-se por satis· 
feitos menos os Srs. Penna. e Guldino d(IS Neves. 

O Sn. 1\IANoEr. PEnno :-E depois deste exem
plo dado pelo· nobre presidente elo conselho não 
se flódc d1zer que o seu ministerio transformou
SI~ em uma. escola do illegnliducles c do nrbitrios? 
(.tlpoiaclos da oppnsirão). 

Eu poderia citar ottt•·os netos prnticndos pelo 
ministerio, f}Ue pt·o ;nnt rJUO ello tem o. !!Os to 
pelo tlrbilrio c llolu violnçào dtt lei. ~ 
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Eu poder in citar o decreto de :1.6 de Novembro, 
verd.adeiro attentado eoiltra o poder j udiciario. 

O Sn. JoAQUilll NAnuco:-Apoiado. 
O Sn. 1\IANOEL PEDno:-Poderia citar tambem o 

decrel.:J de i9 de Abril revolucionando o ensino 
a· p r es • . . 

Respeito no decreto de :1.9 de Abril o )lrin· 
~i pio que clle p~etendcu applicar o p~incip!O. da 

cipio da liberdade qualquer que seja n fórma de 
que elle se revista; mas consHlero o decreto de 
i9 de Abril, expedido como o foi. quando S. Ex. 
era governo, como um. neto, si não strictumente 
illeg~•l, pelo menos um acto imprudente e irre· 
gula r. 

Eu en!ando que o ministerio com as camaras 
aberLas, não devia revolucionar o ensino do paiz 
por um simples decreto (Apa1·tes). 

Perdôe-me V. Ex.; "á disse que respeito e 
app au o no ecreto o prmCLpto que e c preten e 
consagrar; mas o que eu condcmno é a fúrma, 
o modo pelo !Iual elle fo.i ex edido. Um decreto 

O Sn. ?i[ANOEL PEono:-Nós temos uma prova 
do modo por ,qlle o gabinete actnal re~olve 
as questões que encontra na sua passagem, neste 
contlicto por elle provocado contra a escolll po· 
lytechnica. Eu disse quo o actual governo com· 
lllica e tr:msforma em contlictos as mais insigni~ 
ficantcs difficuldndes: esse negocio da escola 
polytechnica serve de exemplo. 

Eu não quero fazer· a historia . desta questão. 
Esvero que nesta casa aquelles que tomaram a 
si o pesailo fardo de defenller as liberdades consti~ 
tucioUlles do paiz e reclamarem a legalidnde nos 
netos do governo que o dirige, terão ainda occa· 
sião de discutir a solução qne o ministerio acaba 
de dar a este conflicto. 

O Sn. JoAQUtl'll NAnuco:- E' preciso caçarmos 
. i is ro um esses tas. 

O Sn. MANOEL PEono:-Nós vimos que aberto 
imprudentemente o contlicto entt·c o governo e 
a escola, ó ~overno marchou de contradic~~ões 
em contradJCções o por fim não se cbe~ou n 
saber quem tinha razão, si o minish'o ou st a cs· 
cola. 

O governo collocou·se e nüo snhiu dessa posi· 
ção dubfa o incerta que tem sido a sua marcha 
continuada em toJns ns questões que sil tem 
proposto a resolver; c depots de tet' sac1•lficado o 

ministro, fechou a escola I E jú que trato desse 
conOicto, eu direi: accusou ·se n opposi ção nllsta 
casa de tér :mimado as manifestações que ti· 
v eram logur :{!Or occa sião de discutir· se a re· 
composição mmisterial, que elle determinou. 

· O nobt·e eputado· pelo Maranhão, que me pre· 
cedeu, no conselho flUe dirigiu a opposição 
nesta casa, fez um appello :i união do partido. 
S. Ex. fazendo este uppello ú O\)posiç1o, esque
ceu-se de que nós não dividunos, de que nós 
somos os ui v1didos. 

Entretanto eu direi, não emnome da opposi· 
ção, pQrque não tenho competenciu, nem auto· 
rtdade para a represcntnt· (ucio apotados), mas 
em meu nome individual res 1ondendo ao a ello 
do nobre depurado : senhores, o congmçamonto 
do partido liberal é da minha parte o desejo, a 
aspiração constante e supre!nn, e creio que ne-. . .. . .... 
• ' < 
do seu partido dcixaril de responder da mesma 
fórma ao appello c1ue dil•igiu o nobt•e deputado. 

Atacamos, é ·verdade, senhores, o ministerio; 
mas ao inverso daquelles quo intendem que para 
sustentar situação é nr.ccssario sustentai-o ~ós 
entendemos que, atacnndo o ministerio, salva·· 
mos a situação que eiJe tODliJromette ( Apoia· 
dos). 

Portanto, entro a opposição e maiot·ia ha uni· 
dnde de vista, todos tendem J>nra o mesmo fim, 
mas por modo diverso. 

Senhores, a situação de i$ de Janeiro levantou-se 
neste paiz no meio de applausos gernes. Não 
somos nós, não foi a nosso imprensa ctuem a 
applaudiu. Esses apvlansos nossos e da nossa 
imprensa poderiam parece~· sUS)Jei~os. Não, se-. . . 

' ' < se preza do ser Imparcial e representante da opi· 
nião neutra na luta dos partidos. 

l''oi, por assim dizerJ o coração do paiz quem 
palpitou nndo tremular nas alturas do poder 
essa bandeira que tem sido a confiança da patria, 
n,\s horas da cr1se e do perigo. 

1\las, pergunto eu, nesses · :1.8 mezes de poder o 
que tem feito o ministe1•io dessa situação, a mais 
auspiciosa que se levantou no paiz e cujos des• 
tinos lhe foram confiados ~ 
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I 

acha vergonhosamente encalhada n'uma posição 
donde 'é urgente arrancai-a. 

O que vemos aós 'f A nossa populoridade in
teiramente sacrificada e essa imprensa que nos 
saudava com enthusiasmo, porque via na si
tua~ão liberal a primavera, por assim dizer, que 
devia renovar a face do paiz,essa imprensa, parte 
della calou-se,a outra está manifestamente hostil: 
e, o que é um symptoma tristissimo e que deve. 
enver onhar a uelles ue com aram essa es-
pecie e tmte occl!so em que parece abortar a 
situação, com essa aurora brilhante que ha 
po~co illu~inava os horizontes onde ell~ surgia, 

ir procurar á imprensa anonyma e oJDcial os 
a.pplausos de que não são mais dignos (Muito 
bem). 

or ou ro a o, nos vemos os mstmctos ibe
raes dopaiz offendidos por essa reforma aristo
cratica, absurda. E, si das idêas e das cousas 
passamos ás pessoas, o que vemos nós ainda '! O 
partido liberal ameaçado de dividir•se. A oppo
siçio que nasceu nesta casa, não se illuda a 
maioria nem o governo. ba de crescer com a 
energia e a dignidade que tem, e ha de tomar 
attitude no paiz ; essa divisão é o mJnisterio qu~ 

cismo; são as humi Ilações, as vergonhas do 
poder, aceito sem dignidade e exercido sem pro· 
veito e sem gloria. 

Os poetas cantam a dor do propheta, que pintam 
expirando sobre a montanlia com os olhos fitos 
na terra da promissão. Senhores, essa dôr deve 
ter sido grande, mas eu creio que bn uma dôr 
talv!!z maior; é chegar a essa terra tão desejada, 
tão ardentemente ambicionada e encontral·a 
tão nridn, e tão sombria, que so tenha saudades 
do deserto que se deixou. (Muito bem; muito btm. 
O orador é comp1·imentaclo.) · 
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Lianlte& entre Jllno8 e Go~raz. . 

VIDE PAG. 383 DO TOMO IH. 

O 8t•. Mello Ft•nneo a-Sr. presidente. 
o nobre de lUtado autor da e 1 · ~ 
sivn ás divisas entre Minas e Goynz a nomeação 
de uma commissão de eng-enheiros para estudar 
o tel!eno contestad~ entre d~as )!rovincia~, 

tem outro 'om senão protelar"a distmssü~ c o pro
jecto de 186i, já em 3." discussão. 

i . 

nobres deputados, que o impug-nam p&ra embara-

limites de Santa Catharina e Paraná, é inecmve· 
niente quanto a Minas c Goyaz. Em relação ::iquel
las provincias, os tenenos contestados Fão mais 
ou menos desconhecidos; nfio ha dados topo~ra • 
phicos, niio ha mappns perfeitos, nem informa'Qõos 
em que possumos confiar. O tei·reno contestaao é e cnpitães-g-eneraes. E 
de duas mil Jeguas t]Uadradas,altribuido ora numa nesse assmnpto, que • 
ora a outra provincia, como consta do mappa do temos limites bem definidos nem internos, nem 
Sr .. Candido Mendes. extemos com os p_aizes vizinhos, com excepçiio da 

Mas, !'lm relação a Minas o terreno é pert'eitamente . Ur~p-twy. ; · ·. . · •. 

fica'á ma1·gem direita do ribeiriio dos Arrepenat. cumpre e 1n.e sej:uu rt•speltados os limites já tl'<1· 
dos, desde sua nascente nté sua foz no rio Preto, çndos por .e•. . ~ . . ~ 
esse nunca foi posto em dnvid:1· porquanto atnr· . E como_. e unw qnestuo_ clart.sstma, que nao ele· 
mnm os mesmos goyanos, que pelo lado de ieste 0 pende de_ es.tudo.s pot• .Pr~l!t:sto!laes, en.tendo qnt; 
limite entreMinas eGoyaz é 0 rio dosArrependido!-1. sua so~ut;uo e facll; p01s, Ja esta resolnda pot• lct 
A questão, pois llca reduzida ti pequena nesga expressa. 
adjnceulo á mn'rgem oriental do rio S. Marcos :i Sou tle opinWo que n:iodeviaser sujeita mais li 
sua conOuencia, o it aresta occidentnl da serra dos c.unnrn dos Srs. dsputndos, m!ls qne compelia ao 
Pilões até o ponto em que nasce o rincho Jncaré, s:ov_crno m<1ntlm· cumprir n ll:li que determinou os 
que nasce na mesma serra e v o•· te para o rio Parn· hnutes, fazendo-a executar, desde que levnntn · 
nahvbn. ram-se duvidas a tnl respeilo. 

Otn, sendo tão conhecidos 0 l:lxplorados esses Essn.s ?on~~sbu;ües, devo atlribuh· :\. ignor3!1C!a · 
tenenos que offerceem divisas naturacs e conve- da mes.llhl let' por~<JUe os q~e d.erl1m outros lnm· 
nie~1tes, niio póde essa ome_ndn pt:otelntorin ser tcs ~~··~nt~çs Jl Go~·n.z, nao c~t1111~ o nuto de d~; 
ncetta ye~a c~ma 1:a com acqmescencta da depntn- marc,t?po letto c~1 ~r; ,Elo OL~tubt o d~ !800, por J~st 
(~ão nunetra •AJ1otades da tl"eputar.ào mlneil'a) G:e~ouo de)lowes ;Navnr~ o, autow:ndo por em tu 
• ' • · regra de l!oJ de Abrtl de !779. Nem tu esmo o Sr . . , . . . .... . ' .... 
quesliio de limites entre Miuas c Govnz niio deve 
ser mais · demorndn : ella nüo (Ma· de agora e 
V. Ex. ve que o pt·ojecto ú de !861 c já IJnssou por 
duns discussões em que houve lt1rgos e luminosos 
discursos. Niio sCl'i:t, pois. opportuno que uestn 
3." discusíliio vingasse o inc1o empt•egado pelos 

' ' ' . ' ' ' ' . 
e refcrcncia de documentos antig·os; o tnnto <love· 
se presumir Cllle o ig·nornvn, (jllC del'lnra tet•mi. 
nnntemento n J!ng. :!9-4,. a columna do seu tt•nba· 
lho- • A uiv1sa twlo cubntüo da serra gcrnl, ou 
antes pelo respecLivo chapndilo, não tt'Ye lei ai· 
gumn quo autortznsse·a. • 

5 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:04 - PÃ¡gina 33 de 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--34-

ruzão que justilique o as$ig·nalamenlo dos dons ri
beirões - Arrependidos e .Jacaré, que corl'Cm no 
plató dcs!la mcsnw serra,. (j pl'imeiro do poente 
pat·a o nasêenlt.>, buscanlio o rio Preto, onde fnz 
han·a, o seg-undo no sentido inYerso, procurando 
o rio 1':u·ahyb:1, onde desagua. 

Si o limite éa aresta da serra, porqu~ procurar 
esses dous pontos extremos sobre essa mesma 
aresta? 

Seria 11~ais l'a~o:wel ·.di~cr-sc simplc:;mentc que 
" \,. .. .... \. I t. ' \, 

adoptam pordiv-isa o At·rcrJcndidos, é qne reconhe
cem que o limite não ê simplesmeute a serra de 
Loure11e:> C<1~t:mho c ue na intersec1·iio do rio 
Preto, JY,;·nw uma gr:mde dcprel'~tio para dat· pas
sag-em n esse t•io, j:í lcudo recebido a$ tlf!llas do 
ri.nchao dos Arrerlcnc~itlo:;. Ora, o rio dos Arr~pcn-

. " ' para o oriente, e o rio S. :Marcos corre solJre .o 
me~mo ctüJatão. nascendo nas mesmas foutc>s onde 
aquello nasce. · 

Por muitas lcguas cone cllc :::oLt·e .esse mesmo 
plató, de norte· .para o sul, sl3{lal".11lclo-se delle 
prmco antes de sua conllttcncia no Parahyba. 

O proprio Cunha Afaltos d:i :i aresto da serra, por 
onde clle coi'l'e, o nome do chapadão de S. Marcos, 
t11n1o que vel'iticon tet• o rio, na estrada de Pam-
catú a San n L '7.i3 · r nlm s d · f di ade. 

Assim, pois, os dons rios Arrependidos c 
S. l\lnreos correm sobre o mesmo chapadão darere~ 
rida sena, e foram tomndos pot· divisas justa-
men e porqun os ~m.1g·os ser ams as recon 1ece
rnn1, que com. systet~lll de montanhas, de c_tunc 
cxtr:IOrdinariamenle at'hatado como esse, nfftJ po
dcl'!a <?onslitnit• um limit,~ eerto, portJUe em 
mnrtos lng-arcs. tNn orle 8 e fO lcguas de cxtün
s5o. Amrmnm que o limittt' é o cubntao dn set't'a, 
c conu~st:lln que o rio S. :Marcos. o scjn, porque 
não sabem que esse rio cone exaclamenle sobt·c 
es>c mesmo ruhnt~o, do qunl pouco se desvin, jâ 
proximo ú sua harra. 

Cunha M:ll tns, em quem o St•. Cnndhlo ?.Iendes 
tanto ~c :lllOi:t, foi induzido a cno por incomple
tn~ inrormarõe~ do c:1pit~o Seixo de J3l'ito; lllas 
reconltct·c, comtudo, fJUC e::se J'io corro soLre a 
nresta dn set't'a que clle mesmo designa com o 
nome de chapntliio de S. 1\larco:;. 

. São esses os l.imiles nntnraes dt~s duns pt'?Vin-. .. . . ~ ~ 

pnni dh·idir ns ~npitunias. A qno~tiio e, pois, ela: 
rissima pelo l:tdo topugT:Ipltico c di~pcusa o exume 
Ue qualquer COillllliSSÚO, 

Pc:lo lado da lei está ell:•, :. meu ver, j:i !'C· 
solvula. 

Desde o tempo d:t. ct·cac:io das capilanins de 
1\~inas e Uoynz, eram os setts limites pcl~ larlo de 
Jcslo: a sen'tl de tourcnço Castr:nho :ttu. o ponto 
da intersocç~o rlo rio Pt·eto. o riacho dos Arre· 
}l(mdid•JS desde sua nnsccmin ü su:~ fóz nuquellc 

de Andrade, Conde do Bobade.lht, que pessoalinenre 
em Puracntúdenwrcou a nova rapttnnia, e de volta 
entt·egou o seu goyer»> a D. Mnrcos de Noronhn, 
Conde dos At·cos, na margem do rio de 8. Fran· 
ci~co. Essa provisão rel'eria -se no ai vnrá de 2 de 
Dezetni.Jro de :1.720, que creou u capitnnia tle Minns· 
Geraes c mandou que se ob~crvassem por limites 
os mesmos confins que tem a comarca da onvi
doria de S. Paulo cbm a comat•cn da OUYidoria 
do rio das l\(nrtes. 

.. ' \. '.. .. ' 
que seus Hmiles orientnes com illinns foram o I' ia-
cho dos Arrependi(los e o rio S. l\Iat·cos. 

E' ois uma uest:io clat'issima e 'ü re;;oh·ida 
desde esse tempo, quando niío o estivesse por lei, 
com a1~quici'cencia do primeiro go\'cruatlot' tlo 
Goynz, D. M:u·cos de Noronha, que o reconhece no ' . 2 ' l • .. ..,. • 

mappa do Sr. Caudido Mendes. 
Heconhecc·o, porque nesse ofiicio coHfe::;sa pet·· 

tencer a I\Iinas o povondo de Carac:1tít, fJUC 1':1zia 
pt·at.icar :t divis;io de modo inverso, puis, sentlo a 
serra de Lourent;o Castanho a demarca~·iio dtiS capi
tanias de l\Iinas e S. Paulo. no entnnto. na de
pressão que dâ passagem no í·io Preto e AtTepen• • 
(lidos, todas as 3guas vertentes 11ar:o~ oeste pcrten· 
c ia rn a 1\li nns·Geraes. 

Si os n®bres deputados tiyessem vir,jndo por 
aque es ogarcs, vtriam ne os in'. s r c a
mados pot• Minas, s1io os unieos nceitawis por 
serem natnrnes. Com ctl'eilo, o · terreno eril que 

• .. • •, r 
~ t• ~ 

na cumiuda da scrt·n geral que percorre a lH'O
yincia de Goyaz, de sul a norte. 

Ha na inlet·socção do rio Prüto, umn grande de· 
JWcs:;iio, e a setT.U do Loul·cnço Cn:.t.aulto C<liBC\::l 
desse J)onto em diante, dividindo as aguas de 
S. Franci::;co e 'l'ocnnttns. 

Desse platú r.onem tnt11bem nlgnns tt·ibutari.os 
do Prata, c Hio vasto é e\lo que a :>en·a dos C1·is· 
taes. contraforte· du sHra r~end; Hca á m:u·gcm 
dit·eit:.l de S. Mnt·cos, a mnis 1le Hi leguns da m·e~ta 
oriental dessa mesma Sel't'a geral. 

Ora, é evhlente rrue lodo o terl'üll<> comprchcn· 
llido na cumiada desse svstema de moulaultas fi. 
caria indiviso, ~i ni:lo foss'e :lllO[I!adn para es~c lim 
o l'io S. 1\l:.u·cos, colno tle fnclo o foi. Tanto as~im 
t\ qUe no tro\·m·no do capilflo· ~enct·al .João Manoel 
llC Mello, vror:un nomeados tlou~ pt'nlicos, quo na 
opuuuo ·o propt·to govet·nn ot·, eram os Hicos 
sertnnistas que conheciam Uflttclles logarcs, e cs~es 
tlcclarat·am que os rios S. :Ma1'cos e Anepcnuillos 
eram os limites dn capitania com 3 tlc Minas. E~se 
parecer official eslá ll'nnsel·iplo no mnppa elo 
Sr. Candido Mondes. Entrettmt.o o (1110 hoje servo 
de limites sobre ochaplllliio da sorrn, em vez do 
ser o rio S. Marcos que lamiJelll cotTe sobre cllc, é 
:t estt·atla geral que vai il-Fort~l0~3. o~lradn. sempre 
mudnvcl, ile sorte que os hnbt tnntcs IJHO ftcnm de 
uma margem da estt':Hln siío mineit·os, c 08 quo 
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ficam da margem opposta, são goyanos. O que se 
segue é que ha constantemente contlictos entre as 
auto~idades locaes, e os criminosos illudema acção 
da justiça, passand(l com toda a facilidade, de um 
para outro ponto. 

documentos que provam essa asserção. 
O que sobretudo é inconveniente é a nesga de 

ter1·eno uc fica intcrnnda na rovincia de Minas 
su.icitan o os mineirot' que transitam em sua pro· 
pria província ao pagamento de taxas vexatortas, 
que não aproveitam nem aos cofres de Goyaz, mas 
tão sómente aos exactores. 

Para evitar esses conflictos e vexames, devemos 
restnbelccer a demarcaçüo natural, que é a do rio, 
determinada desde a crcação da capitania. 

0 SR. SIGISMUNDO :-D!sto é que nâo~ha prova. 
O ~n~ MELLO FnANco:-Asseguro que ha prova 

• 0 Sn. FELICIO DOS SANTos:-Perfeila provn. 
O Sn. SEGtslliUNno:-Pois mostrem. Desafio que 

O Sn. MELLo FnANco:-Ha não sti prova, mas 
lei:7 o.alvará de 20 de Ou~ubr~ de !798, e .ores· 

amrmar que a província de Minas quer usurpar 
terrenos que lhe não pertencem' 

Ainda que niio fossem taes os limites conviria 
adoptal-os, pela conveniencia administrativa e pela 
razii~ geographica~ . 

I 
mas de uma boa divisão administrativa interna 
de um mesmo estado, a que todos nós perten· 
cemos. 

or outra forma nunca teríamos uma devisão 
conveniente aos · interesses da administrarão e da 
jwti~. · ' 

Os nobres de(lutados que-impugnam n justa pre· 
tenção da .provmcia de Minas, não encontram umtt 
unica opinião que lhes seja favorJvel, a não ser 
ti do Sr. Candido Mendes e a de Cunha Mattos. E~te 
ultimo foi illudido por inexactns inrormações do 
capitão Luiz de Brito, porque nem Pizarro, nem o 
padre Silva e Souza, nem o barão de Eschwege . - ' . . . 

larem o Arrepeadido como limite é todo favora· 
vel a nós, porque demonstra evidentemente que· 
si o limite fosse o rolonO'amento da nre:sta da 
serra e ourenço. astan o, n<~o v•rutmprocurar 

O Sn. MELLO FnANco:-Asseguro a VV. EEx. e~e riacho que a cruza, nascendo nos terras altas 
que todos os governadores o reconheceram, prin- J da chapada. 
cipiou do t .a D. }larcos de Noronha, Conde dos · Comprehende-se o grande inconveniente que ha 
Arcos, até D. Francisco deAssis Mnscarenhas. em tomar-se t~or divisas de províncias uma es· 

O t." reconneceu expressamente, como consta tt·ada variavel, como a que atravessa esse cha· 
do seu officio de :l.ü do Janeiro de !USO; João padão. 
Munoel de 1\lcl.lo ta.~bçm expressnmente, como .se Entretanto, Sr .. presidente, os limites pelos rios 
vê do seu omc10 dmg!do ao Conde de AzambUJa, mencionados s ubs1stlram até o nnno de t838,como 
c finalmente '?· Franc1sco, como se vê nos annaes consta dos pa reeeres du commissüo de estatistica 
de Guy~z escr1ptos pelo Sr. A~encastro. e discussões havidas em !877. 

O untco que contestou f01 D. João Manoel de E l' · · b · · é 
~lenezcs, ficando a questão resolvida por D. Pran· ntretnnto, ~stes ·~utes que su ststlram nt 
aisco. Além de tudo isso, ha lei. o a;Uno de !838, pass~rnm a ser . postos em 

A. lei de 23 de outubro de i8i3 deu força do lei duvtda, porque os hobltnntes de~sa zona, que 
I .·, o · 1 · d d, p ' ú " · ficaram a margem esquerdo do r1o S. Marcos, 

a~~ a var,,,, etc,. ra, 0 Jll ga 0 0 oracat 101 votnvom nn parochin do Paracntu. Como nã8 era 
Cleado por alvn~a de 20 do Out~bro de !79~. conveniente pnrn os interesses eleito1·aes t}Ue Por c:trtn r w 2 · o 79 01 . ' ' ' · . • 
ri.zado José Gregorio de Moraes ~:~varro a eri~ir n parochia, pouco a pouco 8 pro~incia de Goyaz fot 
vllla de Pnracn~ú e demarca~ o JUl~~do, onnexon· tomando posse desses logares e estabeleceu regis
do-lhe o~ tert çnos que mms pr?ximos lhe ficas- tros, que foram creados no tempo da presidencia 
sem, sendo o~vtdo os confinantes. . do St·. Cruz Machado e que estão em uma e em 

.A domnrcnçno so fez com todn a solemllldade .a outrn margem do rio S. Marcos, desd~ a margem 
H) de Outubro do !800, no confot·midude da 101, do ribeirão do .Jacnré até n confluencia do mesmo 
co.mo consta dos documentos autenticos c o~ li· rio. Dahi em diante é que começou o letigio, por· 
autos trnçados forom os de que trata o proJecto que até ontão não havia duvida nenhuma ; ernm 
de !801. esses os limites conhecidos em Alinns, c aunca so 

E', pois, um ponto liquidado e quo exclue qual faHou nos Pilões, 'no espnço que medeia· entre e · 
quer contestação. Como, ::i vista disto, se pocler::i ribeiriio .Jncnré llté o rio S. Marcos; nunca so fnl· 
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nobt·es deputados de Goraz, que elle mesmo re- 1! algum. · 
conheceu que esses Jimttes niío eram fundados 

1 
Insiro a carta t•eg-ia de 25 d(} Abril de 1779, que 

nem em lei, nom no. uti possidetis invocado. I autorizou Moraes Navart·o a pi'Oceder a dcmarcn-
Eile apoiou-se tambem em outra OtJinião do Barão ção do julgado <le Paracatú, e o respectivo auto de 

de Eschwege, mas .ess~ opinião é comtJietamcl!le · demarcação. E' o seguinte: 
contrm·ia. Quem for mteressndo nes&a questao, . 
bosta d~u··se ao trnbalho de lêr a opinião do dito Carta l'egta 
Barão, que está mesmo na nota do Uiuerario da Dona Maria par gTaça de Deus, Rainha de Por· 
corogratJbia do St•. Cunha ~attos, e reconhecerá tugal e dos Algnrves, d'aquem e d'além mar. em 
que é com letnpiente CO!ltl'al'ltl.: ·- . Africa, Sen1.!ot•a de Guiné, etc. Fa o saber á vôs 

S1·. Alencastre provn contra o que o no re epu- d ' •. • • 
tauo ostà nsseveraudo. governa 01: e capt.tüo-gencral, será de fót'm;t que, 

em beneficto pubhco, compl'chenda os Jogares que 
O Sn. MELLO FuANCO :-Observo ao nobre depu- ficarem mais prox.imos á mesma viiin, do que as 

ta do que o Sr. Alenca~ll'e declarou gue esta outros confinnntes Cl ue pam esse fim serão ouvi. 
questão fli rc!iolvida em i808, no tnmllO do govcr· das. E effoctuaun tJUe seja a diligoncin e creaçilo 
uado1· O. Francisco, de modo que subsistissem os da dita villn, dal'eis de tudo conta no dito gover· 
limites de ~linns c Govaz pelos rios de S. Marcos nador e capitão·genernl, que mo fm·ti pr·eseuto 
e Parnnhvbn. porque nêsses log:n·es não podem ha· pelo expediente do meu conselho ultramnl'lno para 
ver oull'Ôs limites. Só quem não os conhece, só que eu hnja de conllrmar, bavondo·o por bem. 
quem nunca llOr O.hi viajou póde aceitar pa!'aJi· A Rainha, Nossa Senbora, o mrmdou por seu 
mitcs o prolongamento da serra Pilõe~, t>orqt.'e especiol mandndo pelos ministros abaixo <~.sslgnn· 
esta scrt·a lem um cume achatado, offerece um dos, do seu conselho ultramarino. 
chnpndão extensissimo de ~eis a sete leguas; lo· Matheus Rodrigues Viunnn a fez em Lisboa ttos 
gnrcs que não podem set·vir de limites. il5 <le Abril de !779. 

Vê·sc; pois, que nem mesmo pela conveniencia O ronselheiro Francisco da Silva Côrte Resl a 
topogrnphiqn poder-so.hia nccitur a ~er~·a do~ Pl· fc~ escrever. 
lões como hm1to cntt·c as duas )rovmcnts, st nuo José Sobastifio do Saldanha e OliveirA. 
tin~se a questuo s1 o Ja fec• te a por et, como • raoCJsco a 1 v a ur e en • 
est:i, e si e::scs terrenos niío estivessem na posse da F.w immediata resolução do Sua Magestnde, do 
prorincia de Minas, como estão, desde o tempo da t2 de Maio de t i98 em consultn do eonselho ultra• 
oreaçilo da c:tpi_tania. marino. 

O Sn. OtEGARIO:- Essa posse tem si'do con· 
testndn. 

O Sn. liELLO FR.\Nco:-Estou entrando na mate· 
J•in para mostrar que, sendo j:i uma qucstiio decidida 
em lei clarissima (apoiados),niio posso admittir uma 
delonga; não é possivel que se nomeie uma c:o!n· 
missão, posto que não tenha receio que elln dcctda 

AU'I'O DE VERU'ICAQÀO 

Em qu~ se trata da demat·cação do ter·11w da tJilla 
do Paracatii 

Anno do Nascimento de Nosso Senhoa Jesus 
Ghristo de mil t~ oitocentos, aos. quinze dias do me~ 
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tle Outubt·o do dito anno, nesta viU a do 
do Príncipe, comarca do rio das Velhas, em casa 
da camara da mesmu. ondo se achavam o Doutor 
J<!sé Gregol'io do ~~raes Navarro, creador desta 

S. Franc sco, e por este abaixo ate ao mesmo Porto 
Real, onde se principiou a demarcação. 

Ficam dentro deste circulo as >ovoa .ões do 'ul-
ga o o . ornao a g:u o, t. etrn o •rucma, 
do Acary ~os Uandeiros, Pcrunssú, Rio Pardo, Rio 
Preto, Carmhnnha, chapadas de Santal\lnria o todas 
as fazendas da picada do Uoyaz, sahindo desta villa 
}>ela estrada que vai no Bambuhy, até os Ferreiros 
que vem a ser os Vazantcs,Andt·oquicé,Almns, On· 
ças,Patos, Dabylonia, Aragões, CortnmH, Ri:~cho de 
S. João, Fert·eiros e todas estas povoações j:í per
tencentes no districlo de S. Romiío ou· de Pamcntú 
pot• posse :mtiga. 

Representou-lhes entiio o dito ministt·o qne nn
nexando o jul"'ado e districto de S. Romão ao 
termo destn vifln, e não podendo um mos mo termo 
ter dons julgadores que conhe~nm na mesma in
stanci~ •. era necessnrio nbolir·se o dito j nlgado e 
quo o .JtUZ de 

.. 
sente conjunctura, havendo nesta vflla juiz do 
fúra, era não sú util mas necessario abolir-se O· 
tct·mo desta villa como todo o seu districto, tJorque· 
o dito j~l ado dista des.ta villa s(l cincoepta lcguas,_ 
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• Daneo Naelona~. 

VIDE PAG. m; DO TO.MO IJI. 

O Sr. Epaanlnondns de Mello (atten· 
ção):-:-~r. prcsid~ntc, aillustrc _opposi~~ão, em refe· 

:.to ' ' .. o • .l 

para accusar ou absolver os ministt•os do Et>l:tdo; 
se confessa c se reconhece batida (11ào a}JOiados), 
quer quanto á perda de força moral do ministro, 
quer quan o a. qucs no . e ue1 o. 

Se confessa e se reconhece batida . soh ·o ponto 
de vista cln moralidade, p?r ue, ns suas prin~ci_ras 

e probldntle 'do nobre presidente' do conselho (Con· 
testaâjes). O fecho do discurso do nobt'e oradot•quo 
acabá de sentar-se, foi nffirmando que a opposição. 
nunca tinha articulado uma pa)(lvra .sobre a cri
minnlidadc do nobt•e presidente do conselho, nem 
sobre a sua honestidade (Apartes). Este ponto do 
seu discurso estú de accurdo com ns j)rimeiras pa
lavras que os outros membros dn opposiçuo sem pro 
proferiram nesta c:1sa. 

Pot·tanto St·. t·esidentc debaixo do onto do 
vista da primeira interpellação que hottvc, c na I 
qunl se perguntava si niio havia perda de forçu 
mot·al pa.ra o mini::tr~, com a pronuncin~ ~i ~~~um 

' .,; \. n ... . . '-

podia recahil' sobt·e o nobre lll'Csidentc do conselho, 
a questão cslt\ Hnda. Dl!:;de qu!l se reconhece c 
proclama, que um homem, no cxct·cicio (lc snus 
t'uncçucs tmblicas, saho delle completamente limpo, 
extreme de qualquer vicio, on puro de qualquer 
mancha. esse homem tem triumphado, e nenhnma 
scnten~~á, por mais injustn, por mais i !legal, 
por mais injuridiea que soja, púde produzir o 
menor e{feito moral que offenda a sun roputaçi.io 
(Apoiatlos). 

O Sn. JOAQUIAI NAuuco: -Esta é n nossa opinião, 
mas o julgamento pertell«}C no suuatlo. 

O Sn. Et>A!IttNONDAS DE MntLo:-En quiz tornar 
bem suliontu n OJ)illiiío dn illustro opposiçiío, de· 
boixo do ponto de vista moral, pm·a ncnhm· do 
uma vez com .a, bulclla ou celenmn que se. tem 

l ( t t (, 

do nobre twesiucnte do cousell.10. 
O Sn. 1\IAnTtNno CA~ll'os d(, um aparto. 
O Sn. El'AliiiNOl'iDAs DL: ~lEr, Lo :-A opposiçtío .se 

confessa c se reconhece batida no segundo pou'to, 

no ponto do. direito constitucional, porque o seu 
illustre chefe, o mais distinct?, reconhec!do or. 

. Q Sn. PEouo. LUiz :-Isso prova que não ha oppo" 
stçuo systemaltca. 

(C,·uzmn-se outros apartes e u 81:-. presidente 
t'I!Clallta altCIICilO.) 

O Sn. EPA::IUNONDAS DE MELLo :-Neste estado 
em que veiu pnrar u questuo, Sr. presidente, eu 
não tenho mais neces~ulmlc de entro r em long·os 
descnvolrimcntos, nem do pureeer da commissuo, 
nem do voto em separndo; mns ft~ltaria ao meu 
dever, t'all!lria mesmo nesse respeito e altcnçuo 
que nos devemos, pt·incip!llmente os membros da 
muioria para com os membros da opposição, ~i. dei· 
xussc do responder a ulguns pontos, cspeciolmcnte 
relativos ao voto eni separndo. contra o:<: quues se 
pronunciou o nobre deputudo por 1\linas. Direi 
tambtJill a1gnnw cousa 11 ros{Jeito das observações 
quo fez o nobre lleputudo por Pernambuco. 

EI'U de esperar, Sr. presidente, que, si a oppo· 
siçüo j:i não, , estivesse lta dias convencida dn ver· 
<ladeira doutrina que a maioria sustenta, ou porque 
rellediu nu1is sobre us hy othcses, ou or ue 'ti. 
S(l 13. da O{JlllWO O SCll I US l'C C lO C, que till ll\ 
de ser submuttida à camnrn ••. 

O Sn. 1\L\nTtr>no CA~ll'os :-Antes do pt·imciro 
pm·ecer du c.ommissfio :uós saLiamos da opiniiío 
dello. 
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nhecilln, proferisse a sua decisão. 
Este di' [lutado PSleYe nn ct~mnm depois de pro, 

nunciallo. Era t>lle quem )Cdia re ettdas vezes á 
comnmsao e a enmara que reso vessem a questao, 
r a c~1mnt'a tldiavn-a, oecupada com outros tra· 
b:tlhos. 

O processo esteve nas J>astas da com missão desde 
:l8:Jo nté i8:Jo, qu:mdo a eom1uissiío deu o seu pa· 
recer que é o seguinte (lê): 

• A commbsuo de constituição, a quem foi pro· 
!>ente o J>l'ocesso, que a requisição desta eamnrn 
ful'u remellido pelo ministr·o da jusliçn em U, de 
Ag-osto do 1830, no qual foi julgado com crimina
lidnde, pelo JH'imeiro conselho de jurados, um im
presso de que o Sr. deputado Manol:ll do Nasci· 
monto Cf.lstro e Silvn se declarou responsavel; pon
derando que este senlwr é acturtlmen!e ministro de 
Estado, a cuja accusat;ão deve preceder dec1·eto desta 
t~amam, conforme o art. 38 da constituição ; ob· 
seryar.tdo que acerca dos c1:imes individunes niio 

tal d;~ct•etaçfi~ ; ~ entendendo (jUl\ é conveniente 
seguir-se em semelhantes C!ISOS O proceSSO pre· 
scripto pela lei de W de Outubro de l8i7 p11ra os 
crimes de responsabilidade : ó de parecer qtte l1.a· 
vida por denuncia a declaração do jut·y, se prosiga 
nos termos dos artigJs :1.0 e seguintes da referida 
lei. 

Paço da Camfll'a dl)s Deputados. t7 de Agosto de 
:1.835.-c. J. Araujo Vi(lnl&a.-H. H. Carneiro Leão. 
-Luiz Cavalcanti •• 

daquelle tempo votando por outra conclusão •.• 
O Su. MAnTtNno CAMPos :-Primeiro Yotou opa-

. recer, que cahiu; depois npprovou uma emenda. 
O Sn. FELicio I>os SANTos :-nas a emenda não 

exclue a competencia. . 
O Sn. EPAl\IINONDAs DE MELLo :-A doutrina que 

está na emenda, não t>rejudica o pat·ecer~ Queira 
o nobre deputado prestar attenção. 

O Sr. Evadsto da Veiga mandou uma emenda 
. -1- i . 

fleputado comprehenda o voto dn camara appro
vamlo 1.1 emenda do St'. Evaristo da Veiga, é pre-
.' ~t • • t ar re itnndo 

a emcndu do Sr. Ramiro Assis Coelho. 
O St·. Ramiro de Assis Coelho mandou a se

guiu te emenda: • que o parecer volte á commis· 
são para interpôr o seu juizo ácet·ca do met·eci · 
mento de accusnção que sotrre o Sr. deputarlo 
1\lanoel do Nascimento Castro e Silva.- Ramit·o; • 

O fim· da emenda et·a sepat•at· a qualidade de 
ministro da do deputado, e considernr sómcntc 
em relnçiio a este o merecimento do processo. 

A canuu·a rejeitou a emenda do Sr. Hamh·o 
(apoiados) e udoptou n conclusão contraria no pa· 
recer, e de accôt·do com a emendo do Sr. Evat'Islo 
da Vei~ra, por 1\miJas us razões politicas e constitu· 
cionnes: :1..11 , porque o prouunciadoera deputado;. 
2.a, porque era minis.Lro conll·u o qual nenhum 
juiz ou ll·ibuual podia proceder sem autot·iznção 
previa da eamnra dos Srs. deputados. · 

s a e que e a umea so uçao a n, 
consequencia que pMe tirar-se do precedente. 

O 811. ftlAnTINIIO CAlllros:- Isto é contrapro-
ducente. 

0 Sn, EPAMINONDAS DE MELLO:-Não ha tal. 
O Sn. MARTINIIO CAMros:-J~videntemcnte. 
O Sn. ErAMrNoNDAs DE Mr~I.Lo:-Mas, 81'. lll'esi· 

dente, quando em uma sessi:1o ontel'ior apresentei 
o Jlarecet· da commlssão de 18:Jo, niío o invequei 
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sômente como pr~cedente, invoquei-o principal· 
mente como doutrma il.celta naquella época. 

O nobre .. deputado tornou a msistir no parecer 
de Paula e Souza, que foi por mim declarado a 
fa~or ~a d~utrina que sustento, quando proferi o 

O Sn. MAnTINHO CA:&IPos :- Não apoiado. 
O Sn. hPAMINONDAs J?E MELLo:- Paula e &?nza 

individuaes das pessoas privilegiadas (apa1·te. s), 
mas a fórma deste }lrocesso não tem nada que vér 
com a prerogativa especial da camara dos ·depu
tados para accusar ou não o ministro de estado ; 
são cousas inteiramente difl'erentes. 

O Sn. 1\IARTINHO CAMPos:- Si a d(muncia é dada 
no senndo lm de vir para n camara '! · 

O Sa.. EPAMINONDAs .DE MELLO :- Por ora não ha 
direitoconstituido, e a minha resposta não é senão .. · ,. . , 

póde proseguir som que a camara primeiro de
cida, e lhe dô ordem. (llluitos apoiados, muito 
bem. 

Esta é que é a doutrina (Apoiados). 
Sr. presidente, ainda não é nova a questão, 

por que muitns vezes ella tem vindo ao p:~rla· 
mento, senão com o cnracter, ou conclicções de 
um processo feito, ao menos em discussão e como 
theot'i3. 

No senado houv{l aatigumente apresentnção de 
varios projectos sobre a reRponsal.Jilid:tde dos cri
mes individuaes dos ministros, e estes proiectos 
}lassarnm no senado; ao contrario disso, em tempos 

• • a -. '\ • ' , ." • 

.. ... , ' 
lharam, ou porque continham doutrina falsa, ou 
por alguma outra causa. Al~uns, creio, não tratt1m 
aa hypothcso dos delictos individuaes dos minis-
ros, nao m nngem a preroga 1vn a camara. 

Antes, tJOrl;lll, quo a commissila em:18:35 npresen
tassc o seu parecer a l'espeito do deputado c~u;tro 

. c Silva, e sem duvida o aprcsenton c.om n doutt·i
na que sustento, pot·que era a doutt·ina ela camara 
e dos homens illuslrndos Llnquella época; a camara 
dos Sr~. dcpttll.ldos, em vm·ios substitutivos a 
um projecto do sen:~do, :Jdoplou n opinião de que 
não se podia twocessm· um ministro de Estado, nem 
se denunc!iltr delle, sem quo primcir:unêule inter· 
venha e decida a cnmara dos deputados. 

O Sn. 1\IAUTI~Ho CAMPos:- Esses projectos de 
lei pass:~rnm ? 

O Sn. EPA.:'IUI'ONDA.s DE MELLo:- Como lei, não 
senhor. 

Os Sus. 1\IAnTINHO CAMPOS E NAnuco:- Bom! 
Sn. EPA1111NONDAS DE MELLO :-Como não 

p~ss:tralll 0!11 paiz U0nhum, n exceprão da Bel· 
gtea e ... 

O Sn. àiAnTINHO CA~lPos:- Então V. Ex. ha de 
COIDIJrehendct• que é esta uma doutrina que não 
assenta em lei. . 

O Sn. EPAlltiNONoAs DE MELLO :-No nosso lJtliz, 
sem duyida algumt~, não ha lei positivn. 

O Sn. PEono Lutz: -Isto é importnntissimo 
(Apoiados e outros apm·tes). 

O Sn. Et•AMIXONDAS DE !IIEtto :-0 que estou 
mostrando é que a doutrinn niio é novo, é velha 

não só como doutrina~ mas tmrtbem como prece-
dente na camarn dos Srs. deputados. - · 

Tenho aqui (mostrando um livro) a publicação 
das actas da camara dos Srs. deputados do anno de 
1835. _Na .sessão do l.0 de. Junho, vem as emendas 

crimes individuaes os· privilegiados da consti· 
tuição, nas quaes está contida a doutrina, que 
sustento, com a mais rofunda convtceão. Não as 

• eret agora, porque sao ex.ten!;as, e a. hora esta a 
findar ; mas prometto o os nobres deputados que as 
transcreverei no meu discurso ... 

O Sn. MARTINHO ('.Al\ll'OS :-Estimarei muito que 
V. Ex. possa :tpresentar um outro precedente claro. 

0 Sn. EPAMINONDAS DE 1\IELLO :-•.. parn serem 
ex.uminadns. Si .não ha lei, as emendas têm pot· 
si o terem sido approvadns pela camara temporaria, 
e. re~ettidas para o sc!la~o. E', portanto, .~omo 

emendas: 
• f?s arts. l;~, 2.o e 3.0 sej:tm sulJs.tit~idos pelo~ 

seO'urntes:- :SI aln·um membro da fan11lia im e-
rn1 commetter ehcto In 1\'Í ual, n fJUeixa, ou 
denuncia, só poder~i ser levnda perante o senndo. 
onde será process1.1do pela maneira seguinte : · 

~ • ' •.o.; o ' " ""' ... 
post:t, ou ella t~uha sido aprescnlndn, ou n~o. se 
tirará ú sorte uma commissão de tres mP,miJros. 
a qn:tl, exanunnnclo o processo. dnrà p:trecer. se 6 · 
quet·ellndo, ou denunciado, deve ou não ser pronnn· 
cindo. Votada n pronuncia, Sí\ expedirá decrdo de 
acc nsnçfio. 

• Arligo .. As quria:as e demmcias dos delictos in· 
dividuaes commettülos pelos ministras de Estado. só 
pode1'CTo ser levadas perante a camal'a dos dt•putados, 
e ahi tel'cio o andamento twwado no.~ al'tiqos cwtecc· 
dentes. · 

• Artigo. Os tt·ibunaes, e juizes, n quem competir 
11 formaçuo da culpn, si pela inquirição d:ts teste· 
munhas, ou documentos achm·em, qtte :tl!.;um 
membro. da familia imperial, ou. ministro d~ 'Es· 
tado, é nutor ou com})\ice de algum delicto. em 
que lem_·Jog.m: a nccusac;ão por pnrt~. da ju:;tiçn, 

r 
Sl>ectiva, onde será o mesmo havido como lle· 
nuncia, e seguini os termos determinados por esta 
lei. 1 • 

«Artigo. Quando nlgumsenndorou deputado, fór 
!H'onunciado dur:mte o período da legislntura, ou 
depois, sendo o delicto commcttido durant~ o re· 
ferido per iodo, o juiz, suspendendo todo o ulterior 
procedimento, darà conln ú respectiva camara; na 
f(n·ma do nrt. 28 da constitui~ão. enviando ·lhe 
todo o processo, ou cópia delle, si houverem outros 
pronunciados. 

6 
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, Artigo. A camarn a quem fur remeltido o pro
,:esso e111 que ~stiver pronunciado algum dos 
seus membros, o mand:mi examinar por uma 
eommiss~o espeeial, :r qnul, omrinllo pot· escritJto 
l pronun:i(ldo, si fôr prcs--nte. no l~(!"nr, darti 
~ ' . .. . ... . . 

--u.fembrà 'ser· cti ri~ o- süspeúsif do-exorcició._. da1: 
.>nas fnnc~õcs. Decidida n -- continu:H:uo d•J pro~ 
c-esso, !'A expedirü decreto de accusaçiio. 

• r ~~~o. I orma os c ccre os e accusa..:ao sct·a 
a seguinte : - A c:nu(lra dos senadores decreta 
a accusaç~,-, contra F .... membro da família im· 
perial. on S!~nador pela província de .... par·:~ se 
IH'oceder nn f•irma da constituir·iio, e dn lei.
A ca.ma1·a rios deputados decreta a~ accusafrio contra. 
F . ... minist ,.o de Estado rfo.s neuocios de. • . . ou 
deputado 11ela provincia de .... e a envia á ca
m:u·a dos sen(ldores com lodos os documentos 
relativos, p:m1 se proceder lU\ fórma da consti· . -:-- ... . 

c Artigo. S•~ si decidir que o réo deve ser preso, 
ou mspeú;o do exercício de suas funcçães, faz-se· 
ha no d~Cl'do es~n declaração. 

e . '- .... t v• ' • 
sc·nador(·~ stmi escl'ipto em duplicado, assignado 
pelo presitlente, e dons secretnrios, e destes auto· 
Q'l'a )h os um serú remeti ido no "OVerno Jara o 
fazer intim:n· ao :1ccusado, e realir.nr seus effeitos, 
c o outro será junto no processo. 

• Artigo. O decreto da accusnção da camnra dos 
deputados ser:i tambem escripto em duplicado, e 
dos nutogrnphos serú nm remettido ao governo 
pr~ra os 11ns acima declnmdos, e o outro enviado 
ao senado com todo o p~·ocesso original, ficando 
nmn côpin nn ~cretnrin. 

• Artigo. A intima~:ão será feita dentro de 24 horns 
·1tu•ndo o accusmlo este.in no Ioga,·, ou dentro do 

.. •.. "• r 11 , • . "' .... . 
.Jelle. 

c Artigo. Os effeilos do decreto de accusação come-
i"\ n ia · ti Hl ão .~ão · 1 s , ·1· 
i·udos nelle os seguintes : 

• L ° Fica1· comprdtcndido na excepção 3.0 do 
art. 9~ da constituição. 

• 2.° Fica1· sujeito á accusaçtlocriminal. 
• :J.o No ca~o dc· se ter decJ'clndu a SllSJJemiío, ou 

priúio, l1rnr inhaiJilitallo pnrn 'et· I'I'O(JOsto a outro 
emprego ou nelle provido, e suspcnder·so-lhe me· 
I:• de do orden;lllo ou soldo que tiYer. e perder todo o 
wiJsid io si fur senat1or ou deputnllo, do tcmpa em 
~In" estiver sn!'penso do cxercicio de suns runcoões. 
Quando no decreto ~c não tive1· incluído a susponsiio 
onpriz~P. prodnzir:'t olle somente o seguiuteeffeito: 

• A1·Lig:o. Extledido o dcct·cto, e feita t1 intima~uo,o 
sc":retariu do senado envi-.wá o proces~o eom todtlS 
os documentos ao Pl'OCUI'adÓl' da corua e soberania 
nncionnl, wTo sendo _o accusado -ministro ~~~~ E,çtado, 
p:1m fazer a aeeu~açiio pu1· meio de libello, sendo . '" ' \ . ~ . ~ . ' . .. 
>tt·uc~·ões, tJ 1.111 • lhú I'Ol'eln fonwcili:IS pela pa1·Le, 
~Clll!O allClllll\'l'IS. 

• ArLig·n. ~o~ cnsos e111 que a (JUbliciunde e demo· 
ta pos>am do ttl~ultt modo nmeaç~n· n segunmçu do 
l~stado, ou da JJCs~on do lmperndor, ns camni'as 
th•liiJernr~o L~lll se~sfto secreta a suspcn~iío, e eus· 
todia do aceu~ado, g·uardalln a rormalidndc do 
art. 2i tla constiluiÇiio, existindo pru\'tls ~um
dentes. quo taml,em podm·iio hnYer em seg-redo; 
tnn:-: logo r1ue ce~~nr o perigo, formnrtío o proct•sso 
pnblico. cumo lica pre~criptP. 

" t. e " . ' • 
hmlo tem todns as prerogntivas. :Manda c.lwmar o 
ministro , qunlquercidadão, e processa-o, sem lei 

ue estabcle a a fó1·ma do lroccsso nem d si"'n 
u pena. Logo, o exemNt;>.~lo parl11mento inglez niio 
sei'\' e pura a opiniiíd que combato. Sendo 01nni. 
potente, não precisa de uma lei especinlque o 
autorize n accus:1r os ministros. . 

O Sn. JoAQt;l~I NAnuco: -Mas ni'io pôde pro· 
l~cssar u cidadão pot· delictos individuaL·s. 

O Sn. EPAm~oNnAs D& ?!IEÚo :~ Póde, e o tem 
feito. l\Ietten-se em uma questão del•abeas·col'pus, 
mandou buscar o preso, o carcereiro resistiu; 
mandou buscnr o cm·cereiro, prendeu-o, proces· 
son-o, fez o que quiz. 

t\ luta para conquistnr a prerogut.i\"a de accu
l':Jl' os ministros durou muitos :mnos ; ora, n ca
mnrn dos lonhr annuin ao principio, ora negnva-o 
e rcgeituvn.-o. l\las allnnl a camara dos commtru.s 
cbnmou n si a prerogaliva do accusar os ministros. 
Pl'Cl'ogativa que levou ao ponto de excluir a in~ 
ervençao o re1 com o per ao. 

No processo de Lord Damby, o rei quiz intet•vit· 
com o seu penliio, e por este modo salvar o mi· 
nisll'u, mas a caniUI'a dos communs respondeu quo 
o rei n:io podia intervir nestn hypothese, i~to é, 
quando t1 cnma1·a decreta n nl'cusaçiiu dos ministros. 
Lord Dnmby foi nllnalrecolhido il prisão. 

o Sn. 1\IAm'INno CAMPos:- T{tlllbem ua Belgica 
hn esta restricção no pet•dão do rei. 

O Su. EPA;\U~ONDAS DE !Ut;LLo:- Estude o nob1·•· 
defmtnuo a historla, investigue-:~, pt·ocm·e qnnntm• 
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restricções quizer no poder real: todas que en· 
contrar, serão outras tantas conquistas em favor 
d:Js prerogath·as da camara temporaria. 

Da restricção uo poder do rei para perdoar o 
crime do ministro, se conclue que o primeiro e o 
mais .importante papel cabe á camara popular, na 

ecreaçao a accusaçuo o mesmo mm1s ro. 
O noiH'e deputado disse que na França não havia 

esta doutl'ina. Na França ha até um principio 
· · ~ s • · • ··s • 

certos funccionarios ile alta cathegoria sem ordem 
prévia do governo, ou do poder legislativo. Este 
principio, em relação aos ministros, applicado por 
um tribunal especial, existia nas constituições de 
1791, do anuo III, do anuo VHI e no Senatus-Con· 
sultuul de 28 llore:Jl anuo XII. As cartas de 18l!l: e 
1830 o passaram 11ara a camara dos deputados. Nos 
tempos antigos os ministros diziam a camara dos 
representantes do povo : não tenho que vos dar 
contas, porque só tenho de me entender com o . . . .... 

Esluchmtlo a principal legislação fonte de toda 
a nossa, o dil·eito •·onwno, vemo . .; que segundo este 
direito, o prócesso criminal n:lo comecava sem que 
se désse o neto de accttsaç(io do deliu(luente. 

Em segundo Jogar, temos n pnlavra pl'Cl'O.tiatit•tl. 
Todos concordam, quer os nobres deputudos tla 
maioritl, quer . os nobt·es deputados da opposiçtio, 
quo a disposiotio col!sti~twionnl t\ umn J11'!'1'0!J(t!i Vf!:. 
lUas a palavra o esta dtzendo: prerognhva sigm· 
flcu o direito quo nlguem tem de rallar sobre um 

facto ou uma qnestão, c. deddíl ·3 ante,; d·~ outro 
poder .. Si não houvesse outt·o ·poder que tivesse 
de intervir ao depois, não podia haver prerogati-va, 
segundo a origem da palavra. . 

Estudando-se o direito rom~tno, ve-se, segundo 
o historiado!' Tito Livio e outros escriptores, que, 
ogo no prmcipiO a sua orgamz11ÇtiO. as eis e 

Homa se faziam por consulta ao povo,· e qu,e lsta 
consulta era por r.entnrias. Cha.mavn-se (el'l·e ~~~·em 

. .. 1 11 -.11, • ~ ~ • , • r•. 

c. (. " ' ... 
votos das outras centurias ; si porém pronnn· 
ciava-se cont.rn, pela negativa, estnva tudo acab~1do, 
não se consultava as ontt·as .:!entuarias. não hayia 
mais -ro_qatio, a prerogativa o imp0dia·. 

Ao tet·minar, Sr. prcshlente, direi aimh1 dua:' 
palavras sobreaimputação de perdn ue forç:, moral 
que este as:mmpto podia trazer ao g·aJ,inete • .A 
nobre opposição, pela voz expressiYa e franca do 
nobre deputado por Pernambuco, fez mais de 

. .\ . • • ' ~ " l • ' 

isso. 
O Sn. El'A:\Ul'\ONDAS:-Mas cn quero tit·.ar hem a 

limpo este facto, para emiltii· o nwu juizo. A mi· 
nha opinião a respeito da pronuncia inlluit· sobre 
a moi'alitlaue. ou o caracter do cidadão. é muito 
diffcrente. Podemos respeita~· o processo, ris formn· 
las, emquanto estiverem de accclido com as leis; 
mas seu effeito moral não ''ai até fazer um cidallüa 
bom ou m{IU, honesto ou deshonesto: estas qnali· 
dades não dependem do processo, nem dos juizes; 
dependem do caracter do individuo. de suas 
ac«;üos, sua innocencia, ou culpabilidade. Pot:· 
tanto, ainlla quando esta camara fosse contrarm 
ao nobre presidente do conselho nesta qnes· 
lão; ainda qunndo o senado se pronuncias:>e 
igualmente eontra S. Ex. ; quando o pniz acei· 
tasse a sentença d~ tlronuncia contr.~ cll0. aiu~a 
assuu, e upezat· L c u o, • . x.. l'll 01 ti Ia 
um rcfun·io muitü sog-m·o u que se abrigasse: era 
u sua pl·opi'ia consciencia, escudo impl'nL'Il'aYel 
tis calumnin!' c :h; injustiças. Então, si contra :~ 
yerdade dos facto:-:, cont.t·a a honestid11de t•econhe· 
cida de S. Ex. se pronuncias~e n sociedadl' des· 
vairada, a historia da hmnanidtide I'cgistraria 
mais uma gloria invcjl,)vel, que obrigaria a poste· 
ridatle n dizer : foi condemnado e p<.l!'seg:nido pot· 
ser um !tomem de bem, como Aristide~ o foi por 
sct· um homNn justo (•lfttito bem), 
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VIDE PAG. U6 DO TOl\10 V, 

O Sr. l'"ellclo do11 Santo11 (attençào): 
-sr. presidente, o ~sfarço que faz~f!JOS, toma~do 

cial. Será isso talVEIZ uma vantagem. 
· Com efli~ito não ha oxem{)lo, que eu saiba no 
nosso parlamento de uma unica resolução mudada 
pel11 discussão.'' 

'l'nmbem as opp.osições entre nós, parecendo visar 
as idéns, na reah(\ade só tem por uivo os homens ; 
em vez de atacarem ns propostas inconvenientes 
do governo, procmam apenas .mudar o pessoal do 
m inisterio. 

Por seu lado o governo tambem defende suas . ' - . ' . . 
J - ' porque sao suas. 

Esta concepção erronea chegn a ponto de consi-
0 Sn. FELiclo nos SANTos:- •• o certo é ue der ·se um verdadeiro onLo de honra manter as 

o projecto de colonisação asiatica cahlu nos golpes proprins convicções, ainda diante de prova em 
reltcrndos de uma impugnação saturada de l'tdl· contrnrio I 
culo ; e nem as cnricatm·as poupnrnm os propl'ios Para os homens dn sciencia tal modo de Vt'r 
ministros, rept•eseutaudo·os com rabichos de man- traduz uma pessimn elaboração cerebral, e consi· 
darins na cabeça. dera-se o mesmo um impedimento absoluto para: 

Nesses tempos si parecia 0 governo que nos a pesq_uisa dn ve1·dnde. Antes de qualt)Uer tra:
rege um absolutismo, como hoje, era· ao menos balho mtellectual éneccssario combatet• amfluencin 
ter.•perado por epigrammas, para servir· me de uma exagerada das faculdndes cmocionaes. 
bella nxpressiio do Carlylle, referindo-se 30 rei· Ora emqunnto o politica não abandonar as emo· 
nado de Luiz XV na Frnnça. ções pelo observação cnlma e desprevenidn, não-

Diz-se,· Sr. presidente, que dn discussão nasce poderá pretender os fúros de umo sciencia seria. 
Diz·so porém que a politica é simplesmente a 

a luz, mas dclln niio se origina por certo a direc·· nrte de governar os homens, m11s qual ó n arte que 
~~iio dos homens publicos. - 'd d' · · r E' que ns chispas incandescentes da eloquencia nos nossos t.empos po e 1spensar a sctenctn co -
niio bastnm para produzir a luz dos pharóes que relativa, aqui a· mais complicada de todas 'f 
devem dirigir os timonniros do Estado. A discussão todavia tem algumas vantagens ; 

Ha sem duvida na historio exemplos de mudançns !utal!los contra quem pretende olluir as nos~as 
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S. llemys que fat;am·nos queima.r hoje o que ado
ravamos hfJutem. 

Um exemplo recente temos nós das discussões 
perturbadas pela emoção. Ahiestá o privilegio do 
Xingú, que emendndo convenientemente poderh( 
ser um acto administi·utivo de vantagens mca.lcu-
avets para o s a o; en re an o a oppostçã • 

batendo-o apa.ixonada. e exa.gerad::nnente, . não pela 
estensão dO.P!'iVile"'iO a terrenosjá zlll exl?loração, 

opposiçilo), e o goyerno não podendo aceitar emen
dus, por falso ponto de honra, collocam-nos no 
dilcmma : ou ver passar uma medida inconve
niente, como a opeosição demonstrou, ou per· 
dermos uma occasiao de acccitut· um grande ser· 
viço ao paiz, embora vá de envolta um magnifico 
lucro a pm·ticnlares. . 

De outro lado regi$traremos felizmente uma 
vantagem das discussões : esta mesma pt·opostu. 
Os tres mil contos de que se fallaYa no .Prin~ipio, .a 

' "' •' ... c.. ... ' t':' 

neza em masRapor conta do Estado, reduziu-se á 
modesta proposta de :120:000$, c de um tratado 
de commercto com a China. · -

O Sn. 1\loREtn..\. DE BAnuos (ministro de estran· 
gci1·os) : -O govemo nunca pensou nisso. 

o SR. FELlCIO DOS SANTOS :-Os 'ornacs oamr-
maram, sem denegação do governo apartes . 
· Mas não continuarei nesse terreno, si as OPllO· 
siçües tiressem menos enthusiasmo em apregoar 
os ::~ens Lriumphos, elles seriam maiores, mais 
frequentes e mais proveitosos pl)ra n causa publica. 

Entrarei no assnlll{ltO. ' 
Jú se sabe, senhores, qual é o fim desta. missiío ; 

já se conhece qual é o tratado de commercio que o 
governo Yai fazer com a China. 

Não se trata de cambio de productos ; não va· .. . ' ~ ... . ' . 
Brazil com a Ch-ina ha de continuar a ser indirecto 
..: por intermedio sobre tudo dos Estados-Unidos. 

O que o governo quer é trocar o nosso capital 

Não, senhores, nlío ~ isso ú qnc se pretende. O 
Brazil vai com uma coragem digna de melhor 
causa canalisar para as suas tcrrus o trasborda· 
mento mogol. 

Pam tamanha empl'eza não at'VOI'a o Imperio a 
bandeira traçoeira do kidnappel', roubando os in· 
s ares papus as 1 ovas e 1'1 as ; nao at e e 
com a tlammula fementida dos negreiros da Costa 
da Africa; não deplorará a humanidade os horrores . ; 

Ain1la bem, h a franqueza no a c to. E' um repto 
pnntagrnelico aos ameriCanos do norte. 

Como s~ sabe, uquelles nossos contermneos que 
assimilaram todos os povos, todas as scit:Js, todos 
os fanaticos, desde o feniano até o mormon, 
acham-se em terriveis engulhos pura vomitar o 
chim indigerivel. Pois bem o Garguntuu da Ame· 
rica do Sul vai mostrar ao mundo que é calJaz de 
chylificat• esse pedaço de porphyro ! 

A chl~ro-anemia d~ grancle lavou!a, talvez c.ntojos 
, 

lacm, d::t depruva.ção de apetite que deseja o chim ... 
Si o governo não pôde resistir a tal exigenciu, 
a nselhar-lhe·bei um alvitre com ue contente 
os chinomanos, poupando o apparelho digestivo 
da nação. . . tomemos o chim meio digerido que 
os Estados-Unidos est:io querendo rejeitar, s1 é . . . . - . ,• 

1L J( t. o. '=' l 

o fim que tem o governo em vista. 
Sr. presidqpte, esta questão é grnvissima: assim 

a enc::.ro e por isso deixei ·me tom:tr de um calor 
contrario aos meus habitos quando dei al"'um 
apartes ao nobre ministro de estr:mgeiros. Des· 
culpe-me o meu illustre amigo, não pude dominar 
os assomos patrioticos, rencção involuntaria da 
previsão dos perigos que parecem-me consequencia 
neeessaria ao neto do gove.rno. 

Serei visionario? 'fet•á o governo bem estudado a 
quest5o Se1·a Ja témpo e trocar os ons pa os 
da reflexão pelas brilhnntes ctires da resolttç.ão 
como dizia o llamleto ? -

pe os t 1os a una.. untca extlor açao "~ ~ 
ouro, a unica importnção a dos braços· mongócs. migraçiío clnneza cõmo 
E simph'smente braços, porque a respeito de ~e qui!lilHl (1•iso), como 

c ' " uma cspecfe de sulphuto 
nm rcmedio nmargo, que 

idéas, de productos tntellectuaes ; ninguem nos e prec1so tonu11'. 
aconsellwrú a escola chineza. Nem creio que a ) s l\1 B ~" · d 
monat·ehin do Brazil vá apt·ender na China a go· ( n. oruunA DE · Amms 1 mmist1·o e estl·an· 
vernar os homens, comqunnto da apologia da geiros) :-Não apoiado. 
inuni~ração asiatica possa-se deduzir, com força O Sn. FELICIO nos SA~~ros:-E' o que collijo da 
logica, que, ao menos nn mais importante talvez argumentação do nobre ministro. Reconheceu 
das missões dn sociedade, a adaptação do homem S. Ex. todos os inconvenientes por nt'1s npontados, 
para a lu<:ta ua l~Xistencia por meio do trabalho, mas, em vez de respondct· :'ts objecçües, de tran· 
a Chiua este.ia ma i~ adinntuda do que nós. quilisar-nos, em vez de pezar as vantag·ens e des· 

Não insistirei no argumento ; admiltirei que o vantagens e tirar a sua resultante, achou logo uma 
goYeruo niio cogi~ot~ il!sso. Seria. simplesmente a razão prejudicial, do for~a maiot·, que excluía 
banca-rola tio clmsttumsmo arrumado pelo bou· · qualqum· ponder::ufio ulteriOr. 
dhismo. · 1 fi O Sn. MunEtnA. DE BAnnos (11tinistl'o ele estran· 

A nossa miss:io a China tam Jem niio tem por 111 gcii'OS) :-N<io foi isto o. que disse. o que disse foi: 
)rimentos obri(l'atot·ios da nossa forma de o· . ·. · 

verno; por quanto par{Jcc·me que o despotismo a 
Chinn estt\ tno di~t:mtt3 da nossa monnrchia consti· 
tucio1wl corno esltt d11s fôrmas mais perfeitas c 
ideaes de governo. 

N5o aproveita aqui portanto o pretexto que ser· 
vio alii•s para conservar-se no orçamento a inutil 
verb:t d:ts nossas custosas embaixadas n:t Etll'opn. 

Nfío ct·eio tiio pouco que se trate de cultivm· re
laçüc~ de consnnguimedatle dns familias reacs, 
como se nllegou ·paru nwntcr a cmb11ixada na 
ll.ussia. 

O Sn. l<~ELlclo oos SANTos:-Pura n5o- confundir 
u ordem das minhas idêas responderei depois ao 
nobre ministt·o. 

Não r,o trata aqui de politiea partidaria, mas de 
um ~roblema. muito serio. Nilo é uma dessas 
questues em qne os nossos pa1·lidos agitam-se em 
principios absu·actos, sem avançarem um passo 
como aquellcs estudantes que 1\Icphistol'eles indlgi· 
lava uo Dr. Fausto nas tavernas dizendo: • elles 
movem-se em circnlos concontricos em suas pale· 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:22 - PÃ¡gina 28 de 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4,7 

procurando apanhar a Não nos illudnmo5, o hr_ anco nr,··mo n~ ·t• 
fixo aind3 na Amerka. · • ao es t• 

póde trazer no bojo o . , Esta é a opini1í~-de todos os ~nthropologistas, e 
Ja em outra occaswo demonstret ó camarn a difi· 

A trnnsplantnção da colou ia portugueza pora a 
America, foi immedintamente seguida da intro
du uo do nen-ro afl'icano em Hitil. Tacs foram os 
primeiros elementos que achmuos na nossa nacio
nalidade, cruzados log-o com _o sangue indigena. 
Só em pequenas pt·opórçõcs mixturaram-se ainda 
outras sub-raças do branco arvano. Agon ti que 
se pensa na importaçuo em làrgo escalo de uma 
rnça diversa das compenenles ..• 

(Ha alauns apa1·tes.) 

unitlade de raça
1 
nem individualidadt! social, achn

mo-nos no perwtlo tle crescimento e a formnçiio 
definiHva tlo povo braziloiro depende essencial· 
men:e dos elementos que lhe forem og-g-1·egados 
no futuro, porque nfio ha ainda no Bt·nzil nucleo 
bastonte homogcneo c forte pr~r3 a ttssimilnçuo e 
opropriação dos germens r~dventicios. 

As na(;ões qne passr~m da vida colonial para a 
independencia, ccmo a nossa, seriam verdadeiros 
stolons ou mudas da metropole com desenvolvi· 
mento pnrnlldo si niío eontlllissem para as novas 
nações povos e ra\,as differentes e si niío fossem 
tnmbcm diver:,;ns as condi\:i:í~s cosmicos, além da 
seleC~!:'IO dos elementos colomsodot'I'S. 

Assim, a torrente lusitana, já de si turvada por 
mananciaes tliversos, sobretudo o nryono e o se
u i ti o rece en a ui t'~ conllnentos afric::mo o ame-
ri cano. 

E note-se, o confluente africano inundou o 
).laiz por qunsi 300 annos, e não so a mal gomou 
oindo intelrumente no povo brtlzileiro. -

culdade d3 acclimnrão dr.s ra as branca 

sivel. 
Creio que com estn restricçuo o nobre deputndo 

hade concordar ... 
· O Sn. JoAQUIM NAnuco:-Os Estados-Unidos suo 

uma prova de que o trobalho livre é mais util do 
que o trabnlho escravo. 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS :-Desculpe-me O no• 
bre deputado, _os colonos dos Estados· Unidos 
nunca foram um povo em esboço. Ahi houve 
desenvolvimento porallelo com. as metl·opolt•s eu
ropens, houve ':~raa4eira tmnsplnn~ação tlos sto
lons. V porqu~ Jtl o drsse em outra d1scussuo. Não 
ha Cl)lllp:•raçao .. de povos ong·los-soxonios com o 
por ugt~ez nem as emrgra.çoes pe .as para e as 
equatorw~s. podem se eqUtpnral,' as deslocnções 
pelos .mcr1d~anos. 

eravid.ão prestou serviços no começ.o da' nos~a na· 
c10nnlrdode. O bmnco nr·yano nuo potlin lutnr com 
o. clima e o solo intertropical. Foi mister :mxi. 
har-se de uma raça do mesmo clima. 

O Sr·. Quatr·efages citou uma bella p::llovr·n n res· 
peito da America dQ Sul considerada ethnofl'rn· 
phicamente. · · "' 

• E' um vnsto laborntorio de nHlstissngem I • 
Ora as retortas continuam. n trobnl!Hll', . e p~·o

ducto dellas hn dt' ser reloLivo nos snuphces m· 
trod uzitlos. 

Qual serà o influencia do elemento amarello, dá 
rat~a mongolicn '? Pólle-se prever eom certeza que 
ellE' hnde portmbar as roacçõcs de uma maneira 
desastrosa. 

onllgos " c yrms as m ro uzwm nos n om Jwues 
substancins não conhecidas espemndo as sorprêzas 
das distillt•ções! Seja antes o govemo o chimico 
prudente que conhece ns leis da sciencin e sabe o 
quo faz. Si n pseudo-chimicu dos ontigos era n,Penos 
pueril e ridicula, n alchvmia socinl t; ho1e um 
erro deplor·avcl e indesclllpavel. · 

A cessnção do tronco dos ne~ros, de um lodo, 
a dificuldade do ossimilnção do mdi~·ena,qnc mnis 
recun do quo se mil'Lnrn, rlc outro wdo, tncs têm 
sido as ch·cnmstancia~ protectorus do lle:>envolvi- Uma dns mais hellns concepções da sciencin 
monto do brnnco urrano entre nüs. Ainda assim n hodiernit é n solidariedade dns gerações no pnssado 
sua con~tanto importnçuo e a mcstissagem suo e no futuro, ponto de vlstn esplendido donde 
necessnrim; pnrn manter-se nqui o s:mgtH' enrn- ! divis~m-~e as nações como (fl'ttppos coopr•ratit•os 
t>eu. ; lteredtfa-1'1l1S. 
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importancia do que o interesse 
grandes p•·oprietm·ios. 

Não pódc,senhores,aproveitar·nos o exemplo das 
colonias eUt·opéas actuaes. Insistir~i neste ponto 
porque o ~overno está sempre nos exhibindo tão 
erronea cópia. 

Nossos interesses são outros, outras as aspirações 
do Drazil. Somos filhos deste torrão, aqui creamos 
a familia. esta é nossa patria delinitiv:.. O molho· 

. •• ' Cl a O l1'0°TCSSO 
moral e material do paiz, parn que possa elle exer
cer uma missiio gTtmdiosa no futuro e tomar parte 
condigua no corivivio da civilisaçlio, eis o nosso 

(! ·._ "" • • • t " 

a questtio agricola e i ndustrinl por outro lado, a 
colonia é uma materia exploravel apenas como 

e· .... nh·1r dinheh·o. ue lhe im JOI'ta si o 
solo 11ca empobl'ecido e o povo aviltado? Mineiros 
agricolas, .ve1·dadeiros V erres coloniaes, transtJlan· 
t:lm -se com suas familias pnra a mãi patria desde 
que adquirem os meios de goi'ar e desc.ansar. Quo 
lhes importa o futuro da colonia e dos que lti li· 
caram? Esquece~· até a origem·de sua for~unaé o 
seu primeiro cuidadc., vendendo os estabelccimen· 
tos e os servi~,.~os dos infelizes que lhes ganharam 
com o suor do I'Oslo o bem esta1· actual. 

A es5es especnladores é bem claro, pomo im· 
1)0 a l e , . 
negros ou amnrellos e sun ~:ssimila~·ão ou elimi
naç.lio do organismo .coloninl. Eram simplices ins· 

·:~ m '10 meros ~emovcntes a(l'ricolas 
e ag-ora apenas ver!Jas do balanço commercial. 

Niío é assim que lw do o governo olhal' n qucs
tiío. Precisamos de trabalhadores que venham aug· 
mentm· a popul1u;5o ncliva do Brazil, nfio exhan
rindo o paiz. mns multiplicando seus rccur:;os, 
melhor;ntdo :i rnça, elevando-lhe o nível parn que 
uiio nos apresentemos no concurso das unções 
como ricos Nababos eslUilidos mns untes como um 
g.ruppo cooperath·o intclligentc, trazendo, em wz 
àe um simples eslomago repleto, um ce1•ebro nutri
do e de;;en volvido rm :;nas funcçüeg, capaz de com
prehcnder a nalm\•za c os grandes distmo:- da lm
manidnà~. 

Precisamos, muito })Ctn o disse o Sr. D1·. Ni
col:io l\Ioreira Uc phtnta1· o.homem agrícola, adhe· 
rente ao sólo, do colono propril!l3J'io, de nngmen
tnr o numero de b1·azilciros e não ~imple:,o;mente 
o nu moro e H'a~~os tl'tl JU 1a. o1·es. l'ecJs<unos clue 
os udventicios venham nobililnr-se pelo truba ho 
e ensinar os principios do m·ogresso do :;cculo, 
porque o povo n5o se govcrnn pelos raciocinios, 
mas }>elo.; modelos e exemplos. Siio esses os ele
mentos ci\'ilisadores das massns. 

Não lerei o que disse o S1·. llt'. Nicoltio Moreira 
com tanta YeJ'dado a este t'espcito. Chamo a uttcn· 
ção dn C.tllUai'U pnt·n o seu folheto, tant:~:,: vezes 
nqui citado. E !te declara, com toda a ingenuidade, 
que não é economista e supr1onho que por isso 

exhibe opiniões tão sensatas e tão rnzoaveis.sobre 
o problema agrícola. 

O que seja o chim estti perfeitamente descripto 
em todos os autores citaaos pelos meus prede
cessores e por mim nesta tribuna ; não o repe· 
tirei, voltarei ao argumento do governo: os ela-

~ . 
Mas o que é essa grande lavoura, que quer os 

cbins '! O nobre deputado. por Pernambuco, que 
tão elo uentemente iniciou este debate demons-
trou, endo as· actas do congresso agrícola. do 
Recife, que ninguem por lá pediu chins, c elles, 
felizmente para as províncias do No1·te esttío no 
mesmo caso do colono europeu ; não poderão se 
fixar logo nos climas cquatoriaes. Não • se fiem 
nisso porém os nobt·es deputados do Norte, tra
ta -se de umn raça excepcional. 

Resta o Sul, mas qual é a parte do Sul que os 
quer'! 

. Os. illus~rado~ agricultores de S. 

lavradores nnti·pntrioticos, anti· hrazilcil·os que 
por um lucro individual não duvidt~m sacrificar 
os legitimas interesses dn pntria como se tem .Hio 
largamentea qui demonstrado? (Pausa). Cht~mndos 
á responsabilidade,. os chinomanos escondem-se 
e :~presentam como testa de fert·o o g-ovet·no I 
Esses poucos gr:mdes lan:ndorcs quo qUet·cm os 
chius são como os colonos inglczell de que fnl· 
lava Gii.Jbon em 18'J.8, de muito boa vontade acei
tat'iflm C'S ·escravos, si pudcs8em aind:t impor· 
il ·OS. n s ·u i i . s , · 

'l'crt•n da Promi~siio, ainda c 101':1m pelas cebolas 
do E~ypto dc.?idid:unoute nada ha a espcr:tr para o 

E dl• onue vem. senhores, o fannti~mo serodio 
do partido. lii.JeJ'al, <)tte o lll,inistcl·io representa, 
pela gr:~nde lavoura "f O pnrhdo consernHlor com 
a lei tia cmnnripação do ventre livre, deu o O'olpe 
mais scnsiycl na grntH.Ie proprietladc. Pois bem, 
nús tlcmocntas demo~ graças n Deus por lerem os 
nosso~ t~llversurios nos nlliviado do tra!JalllO c das 
dillicnlllatlcs anostndns para firm:~r em lei um 
principio nosso. Estú feiln a taroft~, qual deve ser 
a nossa missiiu "f Comprehondermos bem, p:~ra di
rigil·o, o regimcn resultante da enwncipnçiio do 
CSCrtl'\"0. 

Sustar o desenvolvimento da gl'nnde pro
priedade e favorecer o da pequena é unw das con
sequencius neces~ari~s. dessa refoJ'ma soc!al tle im
mcnso nlcance~ que lelizmcute ~e lw de u· fnzendo 
muito (l'radnalmentc. O ue mcnmbe nn·oru ao 
pa1·tido ibern.l '! Impedtr essa trans1.;,ao ena m· 
sensato. P.:n·tnt•bal-u '! Po1· certo que nfío. Substi
tuir o braço negro pelo braço t~m:~rello, debaixo 
do pretexto de engajamento, ou outro semelhante, 
seria simplesmente converter n crise, de g1·udnal, 
lenta c sulntar, em perigosa e mesmo rcvolucio
nm·iu. l'orque nós, notai bem, seremos obrigados 
a vomitar o chim, ou s~rernos pol' elle deYOI'atlos. 
E' os~n a opiuiiio lle todos. E' a do proprio govel'no 
quanto nos diz 11ne i5to c nm meio de transi~~iio 
npenas. Eis portanto uma politica do pcrturbn~~iio 
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á ta·ansi~jãô gradual c bettellca qual a eog-ilo;t a lo~i O Sn. Fcr.IciO no~ SAxtos :- Qu•.:m g·<ll'Uilk 
da libet·taç:io do ,-eutr'~ escraYo. isso? •.. 
. Eu não sou, scn h ores, d!} mane.ira algunw.lws~il 0 Sa. BuAnQIJE :\L\crmo :- Xiio é pr·cci~o gar:m· 
a g'l'll_ntlc .lavoura, sons wt.t~r·t.·s~es pm·:~ mrm sao . tit· pot'•(uc o fim é IJenelicint· u pectucnu lnwmrn. 
re:-pett.avcrs, cot~~o os •lo_ tm.l:ts as. outr·as clas:o.es. ' 

O Sn. ~lonEtnA nE BAI\Itos (miui.stro de cstm.n
geiJ•os) :-E' pam que não caia·. 

O Sn. FELIGIO nos S.\Ntos:- Não· haver:i qucd:i, 
mas substituição gradual, forÇosamente. Prestur 
:mxilios sensatos :i lavourn quct· «li.zet• JH'Cst~:r· 
nuxilios á classe a~ricola, no grande lan:tdot• e ao 
lJdquono, a este aintla mnis llo que tirtnell~. Ou 

:- .. -· .. . ~ . 

O Sn. FELIGIO oos SAX'l'Os :- Além fln mi~são 
economica anoutada, o partido libernl tinha um:J. 
po!itic:1, mas St•. tn·esidento, tlil·O· hei scnr espi· 
rito de opposlção acciato:m: o p:11·lido liberal cs· 
lllleccn-se de nmba~~. Assim. vimos .nn lei •1o or~.;.n· 
nrento oh·itla•ln a pr·imeh·a, taxando-se o lavrado:·, 
u a ::.eg-unda, Hão attendenda·sc :'t tleseetltl'::tli~:H;ão 
allulinistt·atinr, o •IlW poder·n priucip:ll:ueute fazer· 
~e t~ess~ lei ma~~~~ onde dtwcm tl'adnzit·-se t:.w:-

F:1ltÚY~ dinheit·o p;ra JH'OYel' an~ stn·~·i~·o:; multi
tJios ahsorvitlos nbusivamentc pt•lo g·on!t~no·: em 
n•z cle desccntrali::al-os re~tituiudn :10 municipio ü 
que üt'n o mumcrpro, e us pro,·mcws o f{U!! era 
tias tn·ovi ucras, pcnnittindo a estas o ~qn•· lles lau • 
ra~·em impo_:;t~c: -'~ece~sar!os Jlarn tnes tnis~ei·es ·~ 

•o f I •I • I ' I I Ji t 
' . 

\:í'in •lo govel'l1o, e•·cm·am -se novos impostos gct·aes, 
contintHltl\lO a centrnlisaçiio que n:1s YH\:a (.·lpnür· 
dos). 

Ainda o partillo lihernl e~quereu seus pr·incipio~ 
nu reforma l'lleiloralquantlo esl(lbeh~ec•u um censo 
uniforme no Braz i I, onde a riqnez:: publica se aclw 
tlistt·ibuidtt uesigualtncn te, em \'l'Z tlc pet·mitlil' 
que os munic!i[Jios m11rc:tssem o eertso tlo ,·ot.nnh•. 
pot• um impo:;to l'Spcd:tl eumu tll'o;mz. 

.... t ... " ' 

elln deve t<Cr cntendid:1 assim: Quando se diz qnc O S~:. FELrcto oos S.\~Tos :-A•·r·nstm··rilC·hin a 
em um paiz de futnro como o nosso :t 111\'0lll'U IJI'l!· longo tl•~stmvulvimcnln t••·snoudct· ao apat·to do 
cis:t de uuxilios, deve enl.endet··sc que to(lns ns noht·c !lü 1Utmlo Di r' s Jlll • • • f 111' ma · •r • a 
c as.st•s Jlt1rasitaJ'ut8 <a .:wom·a lem·~e :ntg-mtm· de :JO!l.) nu iOO~). mini ma 110 Uio tl·~ .Jandt·o, é 11111<1 
tudo llemasi:ld::t mente 'em lll'l'jui m de !In, porq li n vet•d:uki r•:t t·icpwzn nos st• t•iõcs (apoi•Ul•M 1. i; i qui· 
todas as outras cla~ses appui::m·se nclla. t.Ct'llln$ tumnt• t'lll rig·ut• a t'•:nu:• mar•t·.a•h no Pl'tY· 

O mrio pm· conseqUtmcin de anxiliar n la\·uut·n jeelu tlo g·o~l'el'llo, ·~m ;.tt'anclt! par·'o dos set·tues e 
~ :lcminnit· o nnuwr·o on a ,·ot·ncidatle •lc snns em IJ0\'0:1\iÕCs CIHisitlet·areis pouca g't'lllo pmfl't•(t 
I:tvt•as, •los seus parnsitns; ~~ h· h usem· o dinlwit·o rotat·. 
pt•eciso Jl:H;a :t~ necessidndcs tlltiJiicas uns t1ttlt·n~ 0 Sn. Ju.\•lUm X.\nUt:o :- :w •. ~ vot:unos eoulra ü 
clns~e$, pont!am!o·:t : ô ao mc•smo tmn [JO facilitai' o 

d d I · 1 censo. seu d~senvolvimcnto ra~g-an o estt·n as, :t JrHH o 
mercados :ros seus fll'oductos, rarot··~eendn as O Sn. Fm.tcto J>OS SAN"t'os:-l'ns~arei agot·n, Sr. 
industrias auxiliurcs l', t>or meio do ensino pro· presidente, a rcspondet• a algumas objecc.;ues do 
fieionnl e tlos tlados scienf.ifi~m;, facnltnr os meios nolnc 'ministt·o dê· estmngeil·os. S. E.t. ô cuco· 
de tornat· mais prodnctivo o solo remntHwando minsta agora do ehim }leia mocliâcladc tlo seu sn· 
mais o trabalho agt•knla. hrt·io. 

Eis o qne ou entendo por nuxilios :'t l:tvom•n • Pam mim ha vertlatleil·a Hlusiio cconomicn nos 
Siio intlircctos, mas os nnicos etllt·nze~. Eis a J'a· que as~im llCnsam. o tt·nbalho baml.eatlo nrlilieial· 
z:io pot'«tne não \·otarei fJCio pt·ojocto da noiJt•e mente uiio llótle set· de vmtlagem para paiz nenhum. 
, -~..... .. • f ., ' \ • • • • 

, C , • NS ·c. c. ,_, •• :S, t. .i .J 

lavo: ll':t llOI' meio do banem; com j m·o g:trnutido IH'eceda a LHll':tl•~za das snbsistencias (ap,Jiados). 
pelo Esta~lo; o que quer dizet·, obrigar totlas as .Xão sou economista mas isto é o que o meu ra· 
classes do pa iz e a fll'Otn·ia JlO«Jilett:t lavoura, que ciocinio alcança. 
niio pt·eeis:t de lnmcos, nem nuneu se ha tle set·vit· FoJoro muito de eslnt· ninda cle 1.\Ccúrtlo neste 
tlelles, a liquid::tt' a gt•antle pro i •l'iedadc · 11011 to"' com 0 Dt•. llot·eit·ll ((Uo elucitlou perfeita· 

O Sn. Jo.\QCm ~ADI.'GO :-Grande bancm•t•ota hy· mente u quest~o. Si o chim vem na re111idatle 
pothcl·aria. tornar repc.mtinamentc o tt'tlbalho b:trato, ilet't\ 

O Sn. FELICIO n•1s SAN1'ns :-E' como bem diz o nma cnlnmitl:ulc sc'1 llOl' este latlo. Pt'Cl~i~n da mui· 
u.Jbre deputado-grande bnnem·rota hypol hecat'in. graçiio t'\ll'Oilêa um paiz novo, t·ico o despovoado 

o Sn. BuARQUE DE liAcEDO :-A flCquena lnvom·a eomo o Brm:il: nra o ~~olono it•:i de pret'PretH~in 
ú a qu•! mais hntw!ldos v:ti te~· eom o }li'O.i•!cto. 1 pura 011rk o tralinlhn ft'1r hem remm!erDdn, ·~ n. 

' 
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ns (lt'h'''·' dos trabalhadores da Elll·opa, e quando : quadr.tdos · lm Jo.,at pma tldos. 
ref~riu-st~ :i. opposi~·iio Jev:mtada nos Estados- i O Sn. FELtcro nos SANTos:- O nobre ministro 
Unidos eontt·a o chim. · • de estrangt>it•os leu-nos n opinião de um runcdo-

Pura S. ~x. ••ss• cru1.:1da rwocedc du·ser•em : nnrio btazileiro no Prrú ronsnlt,rdo~ u:speito da 

outm illusão cconomica. Qmmto ás yn!ves da Eu- sao l!rmt:~tln!o\ pel~ fnrmn, qu~ nao l>Cl'll)tlle des~n
ropa, si os governos ndop:arcm o remcdio ]>rl'CO· volnt~1ento per.fctlo .da queslao; mas amtln ?S;"~m. 
niz:ulo do nobre ministro, a importação 1los ehin.- :10 ulltf!!O <IW'stto fe_rto rcsponden o nos~o muuslro 
Seriio obngados, OU a CXIJ:It.ri3l' todo!< OS O(lCI':II'tOg . · • . . li, <! •,. \1, oi ' • ' 1P. .e lrll'a 
recalcitrnntes que desloc:~riio IHII':I o;rt.t·os pnizcs n C!Jiono~. • .Ta su ''e, o chtul hade Vtr pnra hcar n~s 
inrlustria euro}lea ou n bn~c:1r ontr·o empt·eg-o p:•ra cHlndes co~lCO!Ten.do com os que entreguru-se :1s 
os bra~os desoccupados, leva:liando nm pr·oblema jlt'fJttenas mtlustt·tn~. 
:.\inda mais temeroso : dnr subsi~tencia a lodos os Tratemos porém de uma parte muito impot·· 
individuos qne nüo podem Vi\-et· com os Lmixos l~mte da questão. O nobre mini~tro duyida que a 
Sttlarios. . immigração chinrza posm ser nbund:mle no 

As !JI'r•vrs, o sneinli:-mo europeu, são fJUCstõcs Bt·a7.il n ponto de JH'rjndicar a nos!'n mr:t c Jli'O• 
eco!lO.mica!' qu~ tralmlham h a muit.o tPmpo as·v.clhn:; dnzit· enll'e ~ós os mesmos e funestos piH'nomc-· 
~octt•amle!' d;a Eut·npn, ond(• o c:•ptt:•l se reunro em nos c•conomrco~, :tg-ora obset'Yarlos nns Estados-

• • . • .. • T • ' 

cnm proYeitu exclusivo 
fDIJI'icnntes. J't~~tan•lo nu 
JWI'tl si e SUa falltilia. 

pt\• J ema socta (a ~nropa n::o po: f' ~et· re
S"h'itlo n :.mlpl' th\ chins (Jpoiarlr.,ç). A immigt·a
çi'io pnt·a outras re;.dlics, t; :-::em duvitln nrn 1'Ct11m1in 
rasoavcl, mns n~ p;oYernn~ ter~o o cuh!n•lo de! ~ú 
l·'t'rmittir :1 ~nhida da llOJHtl:u:.:lo .snper·Ahttnd:tnle 
t' lltnW:l l'llllliiWltt\l':iO O Cl'l'•l de Htb~t.i tllit• Sl\llS 
intolligentes opnrarios (Jor uma r:•~·a deg-ene· 
radn. 

A cri~e tlns mn~:hinn~ n5o pú1le sct· alleg-nda tnm · 
hem contra os a.ivet·sm·ios dos trnlmllwdores :~si:t· 
ti co~. 

E' cet·lo qne honvn :.l!nun pnni:!o entre n~ fa· 
milias oper~•rias, r1•eciantlo cll:t~ tJliC os invento~ tia 
t:Jecaniea ns n~tlní(b~em ú mbel'ia, 111as 1Jc111 dc
pr·~~s~a reennhnCl'll·l'C IJ\le o !111!!Uen1o do consnmo. 
re~ttllante da lwralt'7.a dr•~ ttwnnl';~ct.nt·a~. mupre

maior· numer·o d\' ht·ac:os. t:-~o 

(ministro de estra"
primeiro Jogar esses 

11 Sn. Ft·:t.lcto nos S.\~T~~~ : - Ah ! bem, ~i o 
nobre minisll\t os contestn ,-ulrurci a clle~. 

V. Ex. o rceonltucctl: ü~ 0/o dos cldlot·es dos 
E~tados·Unitlos silo opp~1slos no.; chins, llOI'tttte prt•· 
j udie:uu os ~cus interesses. 

O Sn. MonngmA 01~ BAnnos (m.iuistro de estran
geiros):-Prejudicam, niio; consideram twejndi-
enr. 

O Sn. FEr.wto DOS SANTOS :-Consideram prc.in· 
dicat·. E como pt'ldo V. Ex. ser melhor juiz dos 
inturesses di.!sses homens do que ellcs Jll'OJH'ios? 

o Sn. MonnmnA llE n.\lHlOS (ministro de I'.Stnw
gr!h'os):-Pct•tlüe-me V. Ex ; :t ct·cdul'it.Inde it'lnn
{l\!zn c cxpluradn pelos cantlidatos. 

d;t machina. cit·cnfa~· dt' pontf~ dl: me in. mint41•0 ttue com esta al'g-nmentnçiio l:lle nno de-
Os OJll't'~l'lf! r!t~ LPtCI'ster· e.Notl.tng-nm. n)et·r·:at·am- 1 prime tàu :-:ó111ente n t~t·ellulidado irlandcza, de

H.! no lll'tncrpw, lo:,rn l!nt:em lr:ruqtu.lhzar·nm-~c; 
1 
llt·imr~ t:~mhem a intelligcncin e hom :-:ensu do~ 

pot•qtll'. turtwlns lmr:afrsswu1~ n~ mews quente 1 outro~ :tlltct·ic:mos, que fazem causa cummum com 
c:n1:io tmham poncr1 snhida, t!OIIW\~:11·am n set• (H'O· \os il'laudezes. 
cnt'a1las de ~nntwirn extr:wt·dirwria. E' que lodos . ~ .. 
fiOIICI'IIIIl enlfw culi'nt' lltei:IS, i 9 811. MoutWL\ DI' n.mn,os (mmts,tro dl' r•.dmn-

1)·) · ; :. . . , . .· .1 1 11 . I Y''tros) :-bso prov:' de mnts, e V. hx. sahe qne 
, .. 1 11, JtO~•m, rw n ,, cnr\•nrtrn1 r:r 1 ~ tra 1n li' 0 qutJ pruva de 11131s nfro. 11ruv:t nuda 
oot· ntuesq11111lwndo o s:tlartn, do oprw:trw t]tw nao · · · · ' 
gn~tn, qw• cuntentn·~c co111 a mi:-;et·in, ha um j O Sn. FF.Ltcto nos SANTo~ :-Xiio prova dl' mais, 
viJysmo c 11!'!11 V1•jo cot110 possn o nwior cousntuo 1 dc~culpe·me V. Ex. 
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O meu nobre amigo, deputado (lOr Minas, o Sr. 
GaldítlO dns Nevr.s, disst~ aqui que a cdonisaç1io 
chineza tinha affl•stado dos Estados-Unidos a im
migração eut·opéa ... 

O Sn. FEt.lCio Dos SANTos:- ... e, para rlrmon
stral-o referiu-se a estatistíras. Elias :H ui e~tiio 
(mostrando tlllt tino): n i m 111 i g:r:ll;ão em·npéa di
minnio cons i dcravelmenle depois da immigrar·ão 
chineza na Calil'urnin. • 

Como con tl'stou o nobre ministro este n•·gu
men to ? Oppo z -I h e uma estatística do pot·to de 
New- Yot·k, comparando-a com a do porto de 
S. FraAcisco. Ora isto niío é respost:~ á objecção. 

N? l'prto de New- York a imm!graçiío européa 
coutuma sewprJ em progresso, e CtJrto, mas o 
nulJre ministro devia ver si no porto de S. Ft·an-
ctsco c a em tHl rea 1 a e lllllllUI· u, como ns 
estutistic:.~s provam. 

Ainda objectou S. Ex. (jtte os colonos etiropeus 
... c ' , • • - • • ... 

trados, porque seguem tJ~t· terra; mas esquec.e-~e 
que nos Estados-Unidos a sciencia mumerica é 
uma re:11idadc. Lá sabe-se crfcilnnll'nLe t nantos 
co onos em·opens eu r·am em cada sLa o. Essa es· 
tatistica aqui está (mostrando) ; não li Im·ei á . c:t
llHII'a, mas todos os noiJI'es deputados poderão ve
rilicar minha asserção. 

A cnh·nda do chim teve comJ rcsultndo immo
diato o alfast:Imcnto do europuo. Sú isto ba~ta ria 
par·n não secon~iderar um panico ~em l'undam::n to 
a ci'Uzadn levantada contra os nsi:lticos nos Es
tmlos-Unidos. 

A questão dchnixo dcs te ponto de vista pcrmitte 
mmnrcs e mm o u ms esen\'o vtmcn os, mas, 
a hornl'slli ntlinntmla-. e ni'io quet•o nbnsar da be· 
ne\·olcl!cin dos nobres depula~os (uào apoiados), 

" .. "' ..... 

Consitlcremos :1gora a t>ossiiJilidndc da invusfio 
mon:.:·olno lll'azil. Nfto sm·ú em tão grande cscnla 
CtllllO o!!l ~~~Lados· t:nidus muito proximos da 
Chlnn .•• 

O Sn. ~ronErnA. DE D.uatos (miui,~tl'o de estran• 
gdl'os):-E li• não ha mais de WO,OOO. 

O Sn. F&LICIO oos SANTos:-Yejrt o nob1·e mi· 
nistro, si WO,OOO cnusamm tantos damnos ... 

O Sn. MonEln.\. no BAnnos (minish·o cll~ estran· 
geiro.~) dá um aparte. · 

O Sn. FELtcto DOs ·S.\:STOS :-Y. Ex. tleve com
parai' o algarismo com o da população da Cati
t'ornia c n~o com n de toda a União; equivale isso 
a. eom (Jnt'al' com a popul:1ção de lotla a Amerka 
do S 1 n immio·rn ·ão :h' ' ' , · .. , · 
só pm·a o Rio de Janeiro. 

Os Sns. GALDINO DAs NE\'Es E mNtsTno DE ESTII.\N. 
o F.rnos duo n tlllrtcs. 

O Sn. Fl\LICIO nos S.\NTOS :-Nilo ê nccessni'io 
prucurnrmos o algarismo : não se púllo cnnleslnl' 
que a immigrnção chiAcza é enonnc nn Calil'orni:•. 

O Sn. :Monsuu DE D,\nnos (t~liuistm do estran
trutlgetl'o) : -E' menos da sextu pnrto. · 

O Sn. GALDlNO u.\s NE\'t~s : -E é da California 
que se tt•a tn • 

o Sn. FELICIO DOS SA~TOS :. -o~ americano:; 
reconheceram já a neccsshladc de fechar os portos 
aos Chins. · 

O nobre ministro não tomou no !'Crio nm argu
mento ap1·~senta~o pot· um dos meus predecesso-

. • s.) :;t\ ' . 

buco. O receio nos Estados-Unidos 
c,:ão rio paiz. 

O Sn. FBr.rcw nos SAN·ros : -Mas na realidade, 
si ns leis ~la tlcmologia, do movimento e cresei
rnento da população, não rncontl·arem obices, a 
mongolisnç:~o niio só dos Estados-Unido'", mas de 
todo o mundo é inf;llliveJ. Elln não se d:mi, pot
qno a r:1ça anicr·icnna, quando sentir-se recaleada, 
hn de t·eagil' contra a invasão, e, esgotados os re
cm·sos politico~ lmmdos, ha de armar-se, len;ndo 
d~a!ltc.cle si o chim a ~erro e. fo~_o, como tem levado 

"' O Sn. MonEIR.\. ns ll.\nno" (ministl'o de estran-
gr~iros) :-Pois si vs chins SJ. repatriam sempl'e '? 

. . ... . 
exacto ; não se re(J:ltrin 111 nos Estados- Uniõos : lá 
l'st:\o licand<> e mandando buscar outro;:.. Em 
S. Ft·anci~co ha numerosas agencias de immigração 
parn IS:.'lo. 

As IP.is que reg-em esta materia são infaltiveis 
como ns mathematit'as. 

Di~se aiJUi o nobre minish·o qne nma raça mais 
aditmtada uão ~e pótl•! deixar absorver por ontra 
mais ati'<IZada. lsso é uma nrdnde, porqne a 
r:1ça mais adi:mtat.la arma-se por nm e destrúc a 
ouu·a: mas, ):i a r;u~n :1diant:~da, leva:Jn por um 
sentimento do philattlhropia cxaget·uda, ou por 
en!'t•aquecimento e detel·iot';lçiio pbysica, deixar 

· · · ~.- nai·· 
atrnzados, hnãc ser abufuda, c dcstl'Uida. 

Na lucLn pela ex.istcncia hn muttas circnm~t:m
c.ins tll'oteclol'as do (\cseuvolvimcnto do qualtruer 
cspeci~ t'" , '" é '- · ·o : . ..: · 
ao homem; e cntt•e nqucllas as mais imJlOI'tnntes 
talrc~ ~f10 a rc:-i~lcncia âs causas de morto e o l'a
cilidndu da ml\l'içtio pol'f!UC t·e~umem em si uma 
inlltwncin heredit:ll'ia acnmulm1a em Sl\Culos e 
conslituem uma ~dec~~iin dos mnis fnt·tcs. 

'l'oda rnça que tiver estas dttns cit·cnmst:.m·ia:,:., 
e~tes ttt•sennes d11 :u·mlls, luta com n111tagcm contra 
as mais ci\'ilisnda!l. 

E' ccr·to que em batalha ca.mprtl o chim niío po
det•á supplantar o nmericnno do norte, mas púde 
vencei-o, obl'hrando-o até u volt<U' parn Europa. 
na concurrencia vital e sor.iat. na lnta silenciosa 
contra ns inlluencias cosmic:1s, como as plantas e 
nnim:1es selvag-ens nbafam as e~pecies domesticas 
porque as duas· circumstancias ba pouco apontadas 
per::istem com r·cla\:iiO :i ruça. mongolica. · 

O chim tem 1assado JOl' tod;ts es vicissitudes, 
todn a sot·te d ~ sulfl'imentos. C una c uma VCI'• 
dndeit·n ulhtviiio de 11ovos. Invasões dive1·sas e de 

· v:trins rnçt•s se tem succedido ; hão pet•ecidu na 
Juta os mnis l't':ICOS, llc::mdo os mais roi'lcs. Os 
sobt·cviventcs a t.antns calamidades s~o verda· 
dei1·os roti(eros qtte t·e~istcm :is mais lengas hiber· 
n;1çues. 

l.lcmon~t•·a-se i!'lso com dados scicntiflcos qne 
são o:,;; que tlrvem julg3r a questão, citemos t•e:m· 
mitlnmente. . 

A China linha em 18l!. ultimo rccensenmenl~ 
feito, unw potmln~üo de 360.:179:897 hnbitnntc~. 
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~uponlumJü~, para m·;;m~1ent:n· .mais f~tvoraYel- l 
mente, lJllC de J~l~.paya ~a, routl'a a:- lcts ~c~·aes, 
teu lia u JlOpulat;lio rlunmmdo; t.·t·cmus u alg;art~mo I 
de aüo lllilhõcs. 

A l~OtHlen~u~iio lia lO mliiÇ:io na China portanto 
.. ~ ~· , • .,. ~' 1 • · r 1 r• ·:J o n n ~ 
rtuo n da FJ•;mça é tle 70, n da Pum:,:ia 66 c n de 
lnglatcna SJ2. 

pruYin't.•i::~ d~t litoral, ~'conde~sa~;do é dt; 185 a aÔO 
twi.Ji(:tnte~ 1101' kilo!llclro cjtw,lt·ad•.', Hoaug~ ho e 
Y:m!-:·-tsen Kium:. 

F111 !Jtli;: :1~sirn cons!.it.urdo Hl dt• tr'<lll~hordar 
1w•·r~::.al'iame.ute ,, nos milhnrcs. A •·mig;t'a\:üo ~om 
e.ll't:i:o faz-se em lr.J'.!.rn escnln par·•' n In!lo·CI~ma, 
}Hil":l n:< ilhas ll<l Ocennia, p:ll'n n Anslrnlta c 
Anwrica. 

Ag-ora n~j:,tnos n rclarito. cl;ls snbsistcuciõ1:< pa r·a 
l'o:u ~ popuhrçiio. ' 

A imnfficil'ncia do solo tln China p:ll'a su~lentar 
nssen!' h:·IJil:mtes j:i púde ~er· a\·:llinda pelas cpi· 
-.!•·ruim: lwtTur·cs~s t(lte l:i se uwnife!;t:lln, (lel:ts 
reYo t:•s t•onltnuas R'tntn·e a 1n mas Ptn sangue, 
prla , migr::u;:io c peln .lllisct•ia (W\'Orosn, t'OntO ltaiz 
nenhum do tmmdo ofle!'ece CXC!nlllo. 

.... ,. c " l ... ~ •. ( ( ' . 

na Clli11:1 i lt:tbilAntcs por cmln hrel:n·e enltirntJ.,,! 
c•natu.lo a Fnul('a c lndntcrra tem ~ c n Hol-• . ~· 

lmrd:t 1,:1:1 ~ · 
D'n h í :1 ne~essítlade •lc impor! :lf:ues 1le ccrenes 

em g-mnde t'SI'IIln da Indo-China ttne ü n ceifeiro 
uo cekslc irnpCI'io, de .ln\'tl, reiuo de Sião 11 un 
Oecnnin. (Jai!,·autln·!'C os prodttClO$ ct11 OlHO (JOt' 
ra: ![t de i:·x{JOt't:wõcs t~ dai ri ti euuling:eueia d~· :-:ollhH' 
:ts impo:;i. ues tln C(llllllH'I'Cio Cltropou. Anti~u-

' mente o lt11pt'l':Hlot· o!Jrignva o~ princiw·s ll'ibntH· 
rius :t png-nrem o fendo Cll\ CCI'CHCS; hO.i•'· Cl'~SOlt 1'8-~C 
rceur~o. Dt•cmlenl.e ~elupre jldo ladn do Yalut• nu
litttl'. a (:hina 11uo p(1de mni8 hoJr~ c~erccr o llomi
uio (IUti~o :-:olHe os \IO\'os fctHlalarios. 

Hn~nlla de tndo isto n sohrietlatl:-ule exr·cssivn do 
chim. Yon npnulww1o 1•stas iul'm·ru:ll . .'i)cs Clll um 

Falia-se muito no consumo tlc :.t'l'oz .. mas o 
que g:crahocnk ignora se é· lllle-"!SSt' alímento é 
caríssimo e ituu:cessin~l, })flt'l\ ll80 dbriu, ús dasscs 
poures.. · 

O clima da China é (IU•~nte no sul c tcmper:a1o 
ao norte. Ol>:,: 1'\":1111- c 1 • • ' ..: •· • 
sb~imos; 

A mt•dida cstiv11l é + 2;; e + W (snl c norte) 
mas no hhn·.erno desl··~ nté - H e - 18 l'endo a 
me ta- . 

O thermometro ntal'ca no sol no ver·ão+65 . .No 
hiHverno+a5! na sowiJra desce a-10 ! ! ! " 

dl\s qtw fazem pert~eer'em pouco:-: iní:tante~ dezenas 
de milhar·e~ lle homtms e rle:-:troem culturns e 
edilieios de immenso Y:llor. 

E' esrusndo lembrar a~ assolações da D111l:u·in e 
du typho. 

O ehinez, senhores, é aqucll~ poyo que. tem 
resistido a um cli!l!a quasi f:tbuloso c nelle se 
rept•odnr. mar·avilho:::unent.n atlrruil'inflo utn:J cnn
sliluir:to im•t·to :is indemencins, impa:-:sirel ás lu· 
llueHlirts dclcterins, dispensando lorlns as eoHtlí
• · .' ·. .• • ,:sa i:ts aos ou ros povos. 
lwstnndo-lhc umruiniuw inlinilesimnl do ;:ulJsidios 
org·:tnicos, gr·nças á llcrcdil<lrit•dut!e uu solfl·in••mto. 
Vêcle w··ot·:t si o tr01s!Jurd 1 • · ,. • ,·~· •• 

rio, e si essa rtu;a colloe::dn •1m boas condiciíes 
hygienic~1s é cupur. de pullular t!e modo a s111li:Íear 
totlas llS OUll'IIS, •• 

E infdizmeute é nnm rarn dt~'Cl\!(lila mentnl
mente, até hoje iuc:-~paz tle 'civilisa~.5o vcrdnueira 
pot·que n het·etlitnr·ietlatll:'.l]l\1.! dcn-lh·l n~ re . ..:i:'
tcneias ao mdo co::mit·n. ct·,·stnlli:.-:ou-llw no ee
re!JI'o iu\·c.ucivcis prejniios·n falsas c1·ençns obli
ter:md!l o tde:d c n f:unrldntl•' ~ocial do fll'ogresso t 

E dsto tine lt'atci do~tes dn.tns scit•nlilkos devia 
enlrnr lafuiJcuu.•m nttlr:•s consiiici':J:·õos !la :nc~ma 
twtur·er.n, :l)H'üsentnr nlg-11mas i(lh1s :mthr·opolo· 
giens sobl'e a rnt~a 1]11•' u rtohrc mini~tro qnt'l' in
trcHiuzil· no nosso pniz, mn..: nilo qttel\l f:,tig-:n· n 
nt.ten•;uo lla t·a~n (Niio apoit!lln.~·l. 

Yor.c:s :-Conlinüc. 

l .,, c ., " • • l • ~ ' • • .- 0 l !1 ',,1 

nnnos re~illin tHl Chinn, c inl'il'iLt :1 :-:un monn:trn- l.!J't'.~ dt'Jilllndu:;, 111:1~ Irii:• posso nill!s:n· de ~U:\ l.Jl'• 
phin no dicdonn~·ic' dl1 1111'<1irirw de fl,•cltllfllbt·e. llt~lolntrdn. Jl~.·ix<ll'd dt• {l:ll'IC cstn~ rrolw-: e (111~· 
" I\"~ o lw. t~i1. •·•:-se CSl'l'iplor·. pt:otllll'tn 11lg·!uu ye- í::ll't•i :1 t'OII~idet':JI' ou:ra olijee1~1in. Xu lt'nhnlho 1lo 
gclnl 011 :1111111nl fllll' O !.'111111 /'t'jt'lle t'OltiO :1lWli'IIIO, Jll'. .\flll"lll"llt• fi!Hk!',iO O~ iJOJJj',.'$ !lt.'lllllllllfl~ l1•1' li 
m·g-illn (ll'la 1wce~~itlatle. • IIII'J ornmilln :tqni. 

lng···l'inl.lo tmln c~(JCI'ie tk lll'oductn . .; \'t!g'elw·~ t' S. E\. o St'. minil'lru l.le l's!mngeit·lls •lccli-
t•ssl' (H.J\·o infdir. l'ul't::nllo ,a anJ.nnentar t'tWI'lllC· Hnull:~ pt'IIYII J;i l't•iln no !Jaiz cu111 a imporlnçiio 
lll<'llle a <Jilantitlad•• <los 111110~ altnwntol'- Jlllra !(1\Jl- UI' :,:;i;ttict·s,dilentlo-uo~ que:..:.·, vit•ram entiio m:"lo~ 
urir :t:< Slt:l:- iuferiot·cs qnolitlnllcs nnll'iti\ as: tl'alli ehin::. IH'~\~:111111'\'~ t!t: c:.nli\n. {IUil'i•S lllelhol'Cs 
~. dl'::<'ll\·olvilllento cXCt'~sivo dt•S r~t·r~·n~~~ llig~·;.;tivns . l'on!tll ni:n \"i1·~·· l'otll . t'f'l'teza (r11miutlo$ e 
tl\H' !:,o di~gT:wioso t.lll'nn o ehitw:~: ! !IJH•rlt•sL 
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E' um eng~no. Al{ricultores .níio teremos,, por- r h~ arborisnçãn, ayenas um ou oulro pequ~no jnr
CJUe t\S~es u:•o abnndoMm (latz algum. VeJam a dtm nns ex lremtt.lmles, eom lagos conn~rlldos em 
IJUC nos vêlll ria Euro(la em :.:t•r:1l : tleiJaltle os pe- (l3lltanos mcphiticos. 
di mos, c1n Yez delles chP!wm- nos commer·cianles, PllfPcer:i extrnnha tambem esta !H'oposiç~o, 
avcntt~l'eir·n>:, nlgnns indnst1·ines e trabalhadores alias. resultante de um e~tmlo consciencioso a 

• ~ ,. '. ' . ~ ~ l • ~ • 

c. ~.. ~ • 

Niio vi1·iio tnmuem d:1 China. homens uteis r)Ue Por t•ste facto explica-se a fre11Uenda llos suici-
de cerlo :o:et·iio necessa1·ios l:i. O D1·:az I t•hterà di os mtre elles. 
sôuwntn os h bitant<:s tios junco>:, ns cl'imino>:os. Outra t·onsequencia n:•turnl da indifl'ercnr.a re
e mendigo~. Si'• 11111a emi~~··utiio c:-:pontn>~ea púlle lligiosa e fult:1 absoluta de moral: t1iio ha tllmbem 
trnzet· melhor gt·llte e a que se IH'etemle, s•mrlo c:1J'iflade IJUIJlica IIPm pri\'arla. Dl'balde procura 
{le :•ccôl'do com o goovt\rnn lln China, ha de ser o viajante nm azylo, hospihl ou edilicio que 
compos1:1 tln rcbotnlho da .(lOitUin•;iio: sct·it uma ! ullt!Sie o c.ullo da philanlhro!Jia. Nnda disso existe, 
Ull'dida policial 1•a•·a o cefeste imperio que terá I nem pa .. a os seus tartaros o im[ICI'IIdot· tem um 
oc1:a~ião de linar-~e da gente ineommoda e )Jn· hospital ! 

A imutUIHlidn dns cidades e hahit.n ,õe~ é um oes· 

no,; vir~o eo'tes e os re,;los !lns rnçm; po1· eilr.s s'uiJ
jugatl:IS, o,; Iutehin~ e os tle::r·edt~nl;·s dos Khit:ms 
1 ne em 900 tlestruit•nm os Miuo-tzés (filhos do sol) 1 

e os reca cm·mn lht'n m; tuont.:m Hl~. 
Os tut·tnros e o:; ltuconmnos lll'pt•edudorcs e no

madas ni'10 emigram. 
Alem dis~o o:> chins do norte e~tiío em (mr~tl· 

lelus equutorial's cotTesp:ondentes nos )lO\'O; llu 
EUt'OJla central, Ht:íos eolouos climnlic:.menle ptit•a 
nós. · 

Sinto realmente niw podet· apronit;al' os :.pon • 
tmuenlos que Lenhu sul,•·e n cpw;;L:in; do 110\'0 
cham:•t·ei 11 nllent~:'oo da cauwro pal'a os estudos 

• o • • I .1 • ' o • • o • 'I )' I 'J o 

pect::culo repulsin. Voem-se os mendigos aos 
111agotl's dbpnt.antlo aos ciies os t't•stos dos alimen
tos, o~ ossos ntirados :.í rua dos ar.onguus, onde se 

• o • 

N~o ü un1 \'i:1j:mte a t•ol tl'oiseau, Ct~mu qtwsi tndos ralmente s:riJidos. 
O!' 11 uc Ln1 tam tl:t C h i na c .-ujas nut·t·a~l!('~ i ucxact:•s, E 111 cu~! um c caractcris lir.o é a preoccnpaç.iio rlos 
em nz tle tornm'<'lll mais coalw;oido :lrp•ellc paiz. ehius pela inhum<IÇiió dos mortos. Jil !'e lem re-
o rot cm·am 1 t' ntYStCIIOS e cn a~ 11m o<::as. 1.111 edtn aqni qnc os eo1 a os te ucaçao e~eroVll'OS 
me•lieo quo toon~eg-nin JWnctrm· uu inic1·io•· da e\igcm elle,; a cnndi~'iio da t''\t.ncssn dns cadnveres 
fmnili:• ü 11111 oiiSt1l'V:ldOl' ue coslllllWs .<:ttpt•rinr n pnr:1 n tel'l'a Jtnlnl. Com elTetto es~a é n suprema 
qunlrp:e•· individuo Jc outra r·las::e (A!IOinrlos). cat·idnde na China! Os funernes !'âo suntl•luosos 
o E' o~eu:-:ndu encal'ct:el' a nl.ilitlndc tlo t·~tndo de e p:1ra f:zel·os:u-ruiuam-se ns fnmilia~: dos mot·tos. 
urn p:1iz ck onderJIWI'·:.:e hn<cnr nmn cot•reutcdc O cndavm· t1c:1 exposlo dias e dias até que se 
popula\l:io Jl:lt'a o nosso. piir i:;~o P•'I'IIIÍilttlll os l'nçn' a eolltwta en!l'l' os pn~cntes e amigos I Os 
qnc nnvc!ll-1111' com ta:l!;l I'CIHWttlt)IICia, que dig:a cot·pos 1lo:; poiJI'c:::. es::es :::fio simplesmente :.~tirados 
alg-Llllw CPusn ~obre os costume:• cllinews, aindn 30 nwt• ou :.os rios. ou nhnllllon:ados mts runs onde 
quo s1~11l eseolhn, pol't(UC l'altn-me o tempo. 'l'u- a p.:~lida us apanha, nc~nmLtlnndo-o::: JliH' dias 
m:trei tf!Wsi <lll :'C~1su :.ts minhns not.:1.:.. inteiros rm d('posilo~ e entel'l'ando ou im~inct·ando 

'l'em·se ex:1lt!itiO 1ta Eurnpa a :::deneia ngt•it-ola eou.to vúdc. De tão mot·osu~ e defeituosos pt·o-
0 dos t'llinczes ... E' qnc t•l!osfe•·tilisam as tol'l'as com ce~sos l'csulta uma putt·el'ae .. ão hort·ot·usn. Nnda 

os detritos ot·gunieus, li\o e sobretmlo com as m:riscommum, diz um vi:1j:mte, tln que vü :i lioiic 
fezes huulmws at.ir:ula' liVI'emrntc tws runs e re- 11:1s runs de Pddm a circttlnção elo~ cnr1·ns pnmdn 
coll1ida~ [ll'ct•io::3menle. }JOl' eausa dt~s e~1d:1vcres ntil·ndos tis cnlt;ada:; ! 

Sem dU\'Jd:~. us dl'lloitr.s tln:; cidades são lle As lll't:-;ues da Chinn .. Julg-ue-se o que sm·~o. 
"'l'tlll ,, vant:1;, 'l • eom ,:trn•tH~s. uws os :,1 II'C· Os 1reso:; illlllllllltlos a JOdl'l'CCIH 11'15 w,;sil(l'as ~rm 
ci'ndut•e:-; dos chins ltiio tle roucrll'tlnt' IJUt! o pro- llledieina an menos p:•rn ns feridns dtts tmslonndns 
ct·s~n t\ um poueo priluilivo ... (ri~oo), pt'Olt•g-endo 1 que t:iio 3 pcnn pl'incipal! . 
u :q,:TitmlLUI'a por 11111 Indu. llntnllil.cn·se pot' oull'o o alwndono das t·rinnçns. sobn:tmln tlo sexo fe· 
n saluht•illal.lt' pultlit-a, cnusumio L'P donti:as !ton·o- 1 minino, é um facto bc111 conhecido pdas tHlrt•at:õcs 
ro~as. dos tu issional'ins o lia :•lgnmn cxngt)t'a~·:i\1 ditada 

Ncnhnma hyp:it·tHJ nb~et'Yn·sc nr.3 citlad~$, J!Cill pelo espirilo de seita, ma·~ ha mnita ,·erdndc. 
publica JWIII p:1; tieula1·. . N:ula pinta melhot' o ~stmlo da China do que n 

o~ t~d··lrt't'l' i:ll'tliu~ da f'hiua, t:io ccleltrados nn casa llo ehilwz de lntlai> ns cln:;~es. As lwllituções 
Enrop:~, 1'\isli•.lll. ,·. n·l;tlarlt\, em Pekim, mas li ! :;:io m:d ju.n.tas 111_! vm·iio e no hi~l\oel'tlll ~alaft•l:1das · 
proluhltln tlcltaJxn 1lo 1'•'1111 tlt• tlli·l·te a lltl:lh)Het' conl.'a o ll'ln; n:•o hnvendo .nlunent:u;ao conve· 
cltim cnll'al' :tlli (/li.~n.l. N:u.: nutt•a:; cidatiPs nflo I nit•nlt', contlcmna-se o ehim a hii.H·rnnçàt). Acc.u· 
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mula-se para isso a família sobr·e o lcilo, mas quer I' Não Tallarci ainda do opio, ·cuja inlluencia fu
~• camat·a ~aher o que é o ldlo do chinez ? ~, fot·· n~sta sobre a raça mon~olica e neccssid<1de impe
r~wdo de lijoll~s, tendo tul.los ~e circ~llaçiio par:1 o riosa, 11 que se nüo fJÜ~e sul.Jlrahir, é bem conhe· 
turno e (Wt' han:o acc.·ende-se logo; c. um verda-~ da e deve tel'·s.e emvtsta. 

~~~gs;;~~~~· it~11,~c;~~l~~t~~t't:~id~~~~:u~~;!~~iau:!a~ (lia um aparte.) 
tana in '' tive mente em menos e um qtwrio e A compar·ação cntt·e o e rm e o negro Ja or 
hora um eut·opet! ; o chim. hahitundo :1 di~pensat· feita por mim em outra n·casião, não a repetit·ei 
:1lé o oxygeno, 11.hi pas:'a n 11111ior pnrte dr) hin- a_gora. Tambcm já mosu:ei a dill"crcnça das mes-

~ ' ' .~ ... ' 
Outro costume pict~resco: Niio ~c m:a de banho neg-ro ~clvag-em, tronco pct·fcclivcl, c contrnria ao 

fr·io. Us banhos siio qncHtcs. c publicus; mas as mong-ol decrepito e defeituoso. 
banheiras siio grnndcs tnxos eollocados . na [Jt'at:a A fecundidade é excessil'n, a mui her chineza é 
nos qu:1es imcr:;c o IJ~mhi~ta: e como no fundo ha exccllenle l't~prtJuuctora. Varias caus:rs concor
uma tempcr:tturu insupport<l\'cl, visto que é aquc- rem para is~o, além da inlluencia geral da .r·esis
eida a banheira a fogo nú. dul':lnle a npcr·açâo, o tcncia hercdilnria ús c:msas deleteri:1s. O facto 
Chim atravessa um púo nà~ horda:; onde põe-se a tem imprcssionndo a todos os vi:1jantes. Tenho 
cavalleirl) e rnerg-ulha n:: pernas e a parte inferiol' · :urui intercsstmtes not:rs, que não lerei por falta de 
llo tronco. Assim succedem-se os bauhistas do pri- temp~, de missionarios chr·islàos a esse e ouiros 
meiro até o cenLesi:11o rorL ue a :woa ~ó se renova rr~spettos. 
duas vc7.cs por dia. Iuwginea cumara como licará I . ns.n consr erar que.na 11\:1 en -se e i~ 
a :r(Toa dos ullimos banhos. lrd:rde em eonla de easlrg-o celeste e a mulhet· es-

;ão tratarei do vestuario dos chiuezes e outros. te~·il é abandou:rda só pot· isso. Ha :tliú8 a pt•ly:;a-

uosco na civilisaçiio do Drnzil ! 
O Sn. ZAliA : -Entretanto concorre com os tra

balhallot·es europeus. 
o Sn. FELicto Dos SANTos: -Todo o povo que 

resiste nestas consns será ~enhot· do mundo. 
O Sn. GALDINO DAS NJi,·Es: - lia me~mo um di· 

lado que diz-quem não tem vergonha todo mundo 
é seu. 

No rc~imen da llolvandt·ia e no da polygamia 
com mon po i · , · 
qne não ha angmento de popuh11;ão. Basta atten· 
det·-se <t uc a t•slerilidade put• parle do homem in· 
flue mutto !lOUco contra tal augmento na polygamia 
chineza, scm..to fecundas muitas mulheres que não 
po'dcriam conceber no regimea dt\ monogamia. n 

A corrutwão ULlministrativa é horrorosa. Nc· 
nhum empregado publico toma ao serio o seu 
olllcio; é simplesmont~ um meio de vida. Na 
rapida narração que vou fazendo sô posso citar 

d uzi~· iu tere~~:;nt~s cot·oll:;·,.ios sobre a ma teria em 
discussão. llellr·o-me :i identidade ethnogenica dos 
chinezes com alg-un~, ao tueuos, dos cltama<los in· 
digena~ da Amel'ira. PJt'ecem-mc concludentes as 
ultimas provas do::; anlhropologist:~s em sentido 

1 alllt'IIWliro (\'Íd. Quntt•ef'ag'(lS, l:fspêce ltumainc, · 
1 pag UH. a :WJ. ) A America eleve sm· o Fou Sang, 

A rcstlcilo da industria chincza, tão gabada, para lu que s~ refet•cm antig-os livros si11icos, \'h:it:tda em 
respondet· aos seus apologistas bnstada citar a .,. ép0cas t•emotissimas pelos chinezcs, como pt•ovam 
opinião do Dr. 1\lor:~chc. A Franç:t, diz elle, 110-

1 
Guingnes, l'araVe)', Uo~ny e sohr·e tudo Gomara 

deria irnport11r sêtl::r e porcclinna. na China, si (contemporaneo da conquista hespanboltJ) e ultima· 
não th'esse outros mercn~os c si quizeg~e SllJCi· mente ~'az. Soldan que de~ct·eve uma rnça lle ind!os 
tar·se aos desenhos cla5srcos do p:liz. Apeznr da no Pt•ru dtlfl'rente do.; ont.ros e rnllando uma lrn· 
exubcrancia de llOptthu;ão ~ dos infim0s il-nlarios, gua que os chiae7.es chegados ha pouco no Perú. 
ainda :rs:-:im o poro chinez não púde compelir com entendem pl'rl'eilarnentc ! 
a Fr·an9a no IH'~ço dn. secla. c dtl }10rcell~na! N:Jo A essas provns ajunlo uma t.iratla dn . geo .. ra-
se contunda a mdustrra chrneza com a a loneza. · ··{ i ·r · 11 :mti nissima existencia

0 
da 

Não tratat:ei tambern das mutilações etlmicas 1
/ ~yphiiP;S nn t:hina, a 11uasi nenh.uma _:.;raYidndo.da 

a que os cluns se sujeitam, como a castrnrão a de- . molm;ha para os ualuraes do ruuz, a Iras cxcesstva 
rormaçiío dos 11ês das chinez:ts, pmtic:rdâ r:or· um · pnl'n os ~uro1lcos quan.rlo t~ansmitti~o yalos chi· 
povo que procur11 o idenl da IJelleza feminina nas nc1.e~. Su a Iong·a h:tbrluuçno h~r·ethtat·ra da r:•ça 
consequcncias unatomicas, de scmdlumtc dc!'ormn- eXIJhea o facto e a .conserv:u:ao ~o _reset·vntono 
ção, en~ ontros orgãos, com fins libitliuosos que a d~ scmct,tlo. ~l!tnpro vrvaz e tmu~HHsstvd com seu 
.d.ecencw lllllllda calar. Pot• isso tumbcn1 nudn direi v:gor pr·rnutt\'o, 
da prostituição de ambos os sexos e outt·us tor· E' exuctnuwnte o fJUe se oiJset·va em t·claçüo no~ 
pezas conhecidas e usu:res qnc corrompem a mo· americanos indigenas c princip:tlmeute o flUe ~o 
cidat..le antes de attingir sua tat•dia puhet•dtlt..le deu com as primeirus im1rot·taçõcs du molestiu na 
naqucllc clima. E urorm depors da dcscobel'la du Auwrica, 
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Como os nobt·es deput:uJes sabem. a mortaliuade 1 seieneias et·arn lá conhecidos, mas, ao passo que tae~ 
das criançaf, na China é esp:mtos:~. Hcgula em de,;cobcrl:ts feita!' ou trausmittidas a outro.; po\"o~ 
Pekim pot' iO . o numero da~ apauhada:o: mortas er:~m logo o ponto de partida dt! csplendidos pro
diarimuente n:~s nws pela polici<J. grossos, nn China tudo licou em embrião até agor:~, 

Dizem que os antigos imperadores fundat·am tudo christr.!lison-so na immobilidade e temos .. . . . . , • • u n· .. a 

•-... ~· l .... . , 

eolhido noções mais exactas no estudo dos ani
maes. 

O rue sC''a a medicina lôde-sc avalinr elo es· 
ta(lo dm; suas ~ci1~ncias aceessorias. São saiJidns as 
super:o:tições que l!Ubstituem a prntica medica. 
Lcmi.Jrard eomo exemplo, ent1·e as puerilidade~ da 
explornçào clinica m; numm·osas e sn[Jpostus fôr
mas rlo pulso que :tli<is os merlicos c!Jinezes t.omam 
em H pontos do corpo considerado!~ outrns inn· 
tas janeii:Js dos orgãol' (riso). A therapentica é 
um eath:.lo;::-o rle Cl-lpeciHeos exdruxulos e super
sticio~o~ tl'ausmittidos pela trndk:io. 

T:1mbem na China não hn IH'opriamcnte me· 

e prov~•·~m-~e de um pnnh:tdo de cet·c;es ou ALVt:.-.1 :-Por isso n população 
outro~ Yivl)res. A's vezes ha verdadeira~jacquel'it•s, 
de n·cd:H"ões •~m lnt·g-:1 csenl:1, assnltos :.is eidades 

" ~ · · · d li • • r· t'n·· • ' E' um 1 l'l:ttor·io pnbliendo nn "•tZf'ffi. OffirJelltl ~e 
Nao et~h·nrc.• 0~~1 .m~ts . I'~~ le~. para. n.•o, ol ·~·1.1 .1 Ptddm. em H tle .1a:1Cil'O . de i8H6 a proposito dt• 

a .attençao d,t. c.olt131 n (1\ao apuwdo~). \ou tct- (um nttaclue tle ct·oup que soll'reu o joven im-
IIIIIHil'. • . . • ; pcrndor "ung·t~chê. · 

D.uas palaY!'as sutucnte soiJt'C n :;etl'lleln clu· 
1 

.Ante:; porém do lei-o 1111 monogrnphia do D. t'. 
nczn. Mot':H1lw, dc,·o clizut· o que é o Collt•f1io lmpl.'l'ittl tlt• 

.
Quantns inexnctillões se tem eseripto n este t·c~· .

1 

Ml'<lici'H.'· •.mdc ~~~ e~.luda a sciencin. E' llimples· 
peito I menttJ n 1~)1.:-:11' em que ~e remwm os med,cus da 

o quo é positivo é que a sciencia 1la China só j eútle JHH':ttlnt' eun:o:nltas,. esper;:~r os chnmutlos, •· 
tem vnlot·. :11·.cheoln:.:-ien. Quando o .. l'e,to do nH.llltlfl.l. 11'1' :10~ 11lumnns o·.s c.l:•s~tl'OS, ~em. CtliiHncntn.pos, 
achava-~e ninda mrt·gnllwdo em treV:l~, jit os IWi- llel~ltli~e~l:'Sl)l'~! DPCOI'HI' os H(lh01'1Sil105 dos ltnos 
mciros iuventos, us pl'imeit·tts no~ües dus artes e uultgos t•ts touo o c~lldO. . . . . . 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:22 - PÃ¡gina 37 de 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...,..- tiü -

Os medicos da cúrte suo :JO, mas -sómcntt• os lll:li-\'CSlnd•!S que amam eorno lilh•) seu povo e a 
2 de botão azul pod ·m enr:u· a Sua Ma\!;eswde. todos tlosej:un longa vi.t.la e ~aude Pl'OSJJera. • 

punidn com Jlen:~s severissimas. o que :Ícoiltt·ce' tanto na Chil;a como na Europa: 
Como .1~ •·oJ(ltorio é long·o lerei alguns tt·echos : Fel izmonlo tJUanto ao llrazil creio que a criticn 
• U-Tchin2'-Ynen. primci1·o censor tia provincw seria inj usln •.. 

Ch:tu -si np•·esf\nta de joelhos uma memori:t sobre Sr. pt'l'sidt•n te, tenho L'llt la1·gns trnç(ls delinemlo 
o ~erviço medico c propõe reformas qne 11ossam o pu,•o que o goYerno desej:t inti'Oduzir no Bt·nil. 
fuzer fH'ogredir a scie•wi(l. Desculpe-me o nob•·c. m1nisLJ·o uma ou outra 

« Pelle qne Sua .Magestade deixe sobre clla expt·u~siio m··nus rcllt~ctida e it·ritante. Nã•J posso 
cahir o seu olhar. rletxat· de empregar to1lo lllOlll'~l'nt':,o (l:tl'a evilnr 

• A scicncin medic:t de nm lado :tJlroxima-nos que se consnu.a o que reput•• um erro g-r:~vissimo. 
· •in Pl·~t s do outt·o revdu-nn-: os Po~so t:mtb.~m cst:tt' em crTo. mns ct·t~i:t S. Ex. 

segTedos !la tPt'l'::l ... Tl·açar ,:nas !Pis !! nrostr:tl' ns que sú o sentimento do llcnt· e lo pntr1ohl'mo 
harmonias dcll3.; é uma t:•refll ndma do1' homens anima-me. 
ordin:JI'i"~ ~~só tligno de sabins 1livino.;. A dynas· Tt·ou~e pa1•n a tli~eussfio um contingente novo, . . ' ' . . . ... -~ . . ... . . . ,.. . " . ~:- . . . 

ll. I t.: ' '- ._ ' '-' ' lo. ' N o .? ._ 

impel'iac~ ~ o itnJlt'lr:Hlor Kifln- IPn!.r, nrdenon a ~idio, porque, si hn interc~s:~s eotnpromeltitlos quo 
pniJiica::iio do Espel'to da "lfeclrcinn n c tJ•açou se oppÕCil·l no coolir~. OUII'OS ha e in·~onf,·~saveis l!UC 

'"Tas sim ;!ices e t•eeisas uc ~ão lei no paiz. 1cdcm n sua introduc;:üo no paiz (.:lpoiadvs). 
Sf1ó e-:cellentt,s, mns seus Pfl'eitossohJ'e a dimmlll· Ac:ntte e-sc o !!ovcrno. 
çiio d(ls molestins mo,trnm-~e qu3si nullos. Queixa-se o nobre minist1·o de sú refcrit·mos o 

• A grande dificuldade do estudo d:• mt·dicinn que ha de mão nesta coloni~ne:;i1o, mas o qne f:tZCJ' 
é n s,~g-uinte: os li\•J•os Ling--Tchú. Sn- Wen, são si não vejo o qno hajn do b•Hn, c si o que adwm 
hoju d · ditlit•il comprl\llens5o, O Tc.hin-Kuci · yo- hnm pnr:t mim é detestnvel? Tanto tH\·erg·e nosso 
Lio e o Chanll'·han·tio-Pin••-llm t•scr·ipto' por JJOnto de vist:t ! 
Chdn:!-Ki na dynastia dos H31t contêm a flXJlO~it;fto Mns you aind(l appe!lm· para um testemunho. 
completa da al''te medk:t, mas sna anli!.!'nitlade os Peço ao noiH·e mini~tro que ouçn n opinião de um 
tornP iniutclligivei~: n•intêt·pret:H.:uo real pm·Mn-se. ' viajante, cujo p:1triolismo n:io pJdc ser suspí.1ito e 
Elh•s fornm :mHot:1do~ po•· nulorcs rrue inter·c.alla- cujo :tlto criter·io reeonbet~o. lh·lit·o-tli'l a um certo 

• • • ·- 1 1. "• .. ~ • 1 ) ... • • ' ... . • • . ,·. • . 

e~ conl'u"õt•s... '' - · · h~ p;1uco tempo pelos . Est;ados-linidos. núç:r o 
• Hn mcdicos imperiaes completamente ignor:tn· nobre ministro 3 opiniiio p~11·ticulnr 11.Pssc vi3jante; 

tes ue nunca lei·am ,,s t.•sct·iptos do" anlig-o:' ... N:i') perg·nnle·lhc o que viu a !'Pspcito dos ehius na 
sabem di~ting-U!l' cnt1·e a apparenem e 3 rc3 •- L:t : or111a; pcrgun e- 1e mars o n ur los to
da·lt~. ent•·e o~ elfeit.os do hU!IIor qut•ute e do frio... mcns opposlos :i itumig1·nç:io chineza e qnc elh~ 
Si tn"s homens forem Clllllre~3dos no pnl:tcio, as I conh.~l'e. Para este ultimo testemunho ~ppcllo, 
conseiJlH"ncias serão ftmcst:~s! I • 1 temtiu:tndo o meu discu1·sn. 

Seguem-se l'onsl'llto~ ped•ndo clnssiíicaç(ies dn~ 1
J J~ po1·que. St·. pre::id· niP, Sun M:•"'cstade o hn-

tnedi•·os, estudos .Jnal'ticos e exames t·i~o•·oso~, .iit 
1
·pcr·adnr tem mo~t.t·ndo t3ntns e,:cntpnlo~ pela nossa 

se s:1be. !'oh1·e os i\'l'os antig·os, UJllllicn~ü:•s thc· 
1 
con.~tituirrro politica. n~o se me l•wu n mal que 

rnpeulicns, etc. 1 lttnble :t Snn :M~•ge~ta:lc il!·twcs e~ct'UJ>Uius a rt!s-
E termin:1 • • '!liCito do no~:'O t;·mp•·J·am··uto. . . ·~ 

P:•ztmdo JU!'llç:t. npcz:tl' da:-: nunlws opllUtJ•~:S 
• Esse result3do p•·ccucheria os tlc~l'jos de stUl:o: ! poliLic:ts. á" qunlhl:.~le~ do lmperndot·, act·edito • 

. __ .. _ ___ _ _. -··--·-- -· . _______ -------------- l St·,. presirlPnt,·, que, comqnnnto o sangue I li OU gol 
(') os chincze;; diz.cm qn, n nwdicin•l foi iu.;ti·l ~''Jil. exccllent~ calm:tnte para os r~nyns ~edrmtos 

tuitln pelo ÍlllfH1;'ndor T ·cl~il~-11011"' a ôoo 'l!lllOS de hbt'l'd~dc, ~ua Mai-\'C~t:•de prefCI'II'a que ~u:t de
nnte~ da nossa e~a. Vi~tte e sl'is se;:ulos ':lltle~ scende~?l:l . tenh:~ ~c ro•Jum: ~obt•e homens livres 
d:t era elu·i~tii outro imfleJ'adot· da dvn:t~tia dos j do que sob• 0 Jl0 ' O:> moflgoltsarlos. 
Huang-Ly fez pul.Jiicnr o primeit·o livro subre me- · _ Tcn h o concluido. 

tCIIla ; a c e re cre-sc a memoJ'Ja acnna muts 
1

- " w.o u•m. nwt o ~em. · ot'a( o;· ~~ t' .ici .(o 
adiante. , pel•.~s St·s. Dep'lltados fll'e.~cntcs). 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:26 - PÃ¡gina 14 de 27

SESSÃO E~I 29 DE SETE~IBI.\0 DE 1879. 

Cont.-·act.o do gaz. 

VIDE PAG. 2~3 DO 1'0?110 V. 

O S•·· ~aldlno das Neves (aU~nçfi.;): I 9 Sn. GALDJNO DAS NEvEs:-Entt·etanto está cum
-.sr. pres1~ente, antes de en~r~r.na qucstt~o pro- I prmdo com o seu dever, o que lhe faz muita 
})rwmente clita, V. Ex. pemuttlra que eu levanto · honra. 

• ' ,.. :l ' • • 1 

• ""' ' &. 4 

com isso snmmn injustiça. Si nós fuzemos oppo
sição ao contrato, tambcm na casa existo o nobre 
deputado por Pern:unbnco, nutoridadc insuspeitu 
na matcri11 o governista, o qual, posto que nüo 
faça directamentc opposição ao contl'<.llo, toclu\'ia, 
justillcnndo o seu ot.litnl, niio cleix.ou do fazc1' op· 
IJOSit;i:io viva e vigol'OS:l ao mesmo, clcclarmulo que 
o rejeitava desde que aceiLava o edil.al.~ 

o Sn. lOAQUm N.\UUCO:- E uepois G um ar~ll· 
. • • o ' : .- • • • • 

8i nós combatemo:~, porque somos dn opposiçüo, ns 
nobres deputados sustentum, porrgtesão da nwiorin. 

. ' . 
e.x.aclo. Eu faço justir.a ao~ nolm.!s deputados: 
acredito que eilcs não (te rendem atJ ui o eontrato 
unicnmouto por ter sido :.tllpt·ovndo [!Cio governo, 
ncrcdilo qno seja isso nmn convicçfio de ISS. Egx., 
tanto mais quanto ambos represunlam o mnnieipio 
neutro, qno nes!n qtwstão ú o unieo dit·cctamcntc 
interessndo. · 

Mas, Sr. presidente, si não bastas~c para ser· 
Yir-mo de bussola o nobre d.eputado po1· PCI'nam· 
buco, pessoa muito competente, COlllll j{t disse ... 

o SR. Cos'l'A AZE\'EDO : -E' lJOa bussola, urro 
resta duvid{l (Riso). 

O Sn. GALDlNO nAS N&VE-5:-... cu it·ia ainda 
procurar exemplos no senado IH'uzilciro, onclo 
vejo um do!>. mais illllstl·~s, o do;.; mai.s denodnt.los 

, • l \ .. , • c. 

tambom u suhvenr.ão à companhia do Amazonns, 
que foi igunlmento dada pelo governo ... 

O Sn. CosTA AzEVEDO ; - Mas parece-me que 
pet·do o seu tempo. 

O Sn. GALDI.No riAs NEVEs: - s. 
tenho bem presente á me mo ria ... 

O Stt. Cos1'A ·AzEVEDO: -Que a saln•onr.ão :: ~'') 
era ncccssarin. · 
_o S~1. GAw!~o o.\~ NEvEs:- .•• que a sulJr:':::.

~lao nao era necessarw, mns ngora, r~zeudo lJ<I, :e 
do governo c sen~o este solidario, nüo impug-nR'.-·1 
n mesuut subven~~ao. 

O Sn. CosTA A:mnmo·- ~ lid·1 ·io em c I 
os dinheiros lJUblicos ? Ora essa é muito 
(Riso). 

O Sn. GALDINO DAS NEn:s:-Ct·cio Jois Sr. H\'· 
sidentu. llUO a nobre mniol"ia com este oxemp:u 
não }Jôdo de modo algum querer persistir em a\·cr
bnt·. nos de suspeitos. 

Bem sei quo talvez seja isto umn numobra r~i:t 
mniot·ia parn_tirnr n iu! pot·tancia ~as nossns pn
lnYrns, IJllO sao verdadctrns, para tu·ar a força cio.;; 
nosso:: argnmeuto~; mas toda a camara v0 c:ue 
niio pt'Hl!J proceder semelhante suspeição. Eu iJur 
mais de uma vez tenho declarado c o illustre chef0. 
cuja nuseucia muito lnstimamos, princip:tlmenir 
pelo~ motivos que a ocmtsionam, o St·. Martinllo 
Campos, j:i tnmbcm disso que nesta casa :1:''·' 
ha Oll[WSi\iiíO, e é verdade. Aqui passam carros e 
carretas (l'iso); que opposição ha? 

0 Sn. DUARQU.G DE MACF.DO dá UlU aparte. 
O Sn. GALDINO DAS NEYEs:- Nó.5 aqui somos 

anugos, mas anug-os IV s; c-~ · à ;,o 
é systenwticu, não ú aquella de que fu lavn o 
Sr. ~onza Carvulho. . 

A opposição, limita·su npenas afazêt' alguns re· 
pm·os. Em ilmilas cousas niio vamos com o go· 

8 
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·,,'_rnu E L< ,j;i di~~e _d:HJUcll~.lug~~r, quando co!lle· 
c~i :1 faz~· r opp~su;ao qu!'l nus nao ~omos tllllll se-
1l::J g"ge:ros, an~amos sun}Jlesmente dos perigos. 

O Sn. Dt:An9t:E DE l\IACEDO :-E: quem está go
Yc':·uando : YüJU"SC o exemp!o_do senad_o, qn~ np-
:·L·.··· .. .1c.. l •. , 

, '.:a emenda sDlJre titulos estrangeisos . 
• ~}!'( (l!ttt'f)S IIJHiiÜS.) . 
O Sn. GALntxo DAS l'iEVEs : -A emenda é tlo 

·,:en il!n~tre amigo, o Sr. F~icio dos S:mlos que 
::.~.:•mo VV. EEx. sabem comr}lwnto nos f:wa honrt~ 
P•?i'tcncendú ú opposi~ão. todavia não se CllCil· 
· :c·rna ( riso), niio . está ~emprc comnosco. VV. 
EEx. ouviwm :linda ha poucos dias, quando fal
lant o nubre deputado por Pcrnnnbuco. o mesmo 
hc·matlo dejJutallo por l\linas declara rjue 1w muior 
;~:~:·te de'~ eas,•s ~inht~ aqui votacl? com o governo . 
.\~:o se 1Jod0, pln~, dtzer rrue nos estamos com o 
~ •• 3 ~ • .. ••• • 

~ll•Js isso, o nobre deputatlo ·por Péi:·na~n uco <o 
~~1be : e~1 aqui o disse qu~ndo fallei, c em upartçs 
por nnutas vezes, que nus t•:e:tavamos fazendo lets 
ltltO epo1:: 1üvwm e ser reJeita as po o sena o . 
,. que dl!'l ha~·ia de te,r g-lorias ú nossa cnsta: isto 
l'l'ognostJquet eu nqm • 

.... c. ~ c. -

t:ioni:;t~s no governo, já vêm os noJm:s deputados 
que nao procede, c nem ha de ttrur o nlor de 
no5sos argumentos. 

O Sn. ANTON I·) CAnLos:-Os arg·umentos têm Yü· 
1:. ;· proprio que ninguem tira. 

O Sn. GALDIXO D.\.s NEvts:~Ma.s inqnina-se tudo, 
tl i:em!o _ que a.proveitamos a occasiii:o para fazer 
uppostçno a.o governo. 

• .. .. 4 "" • • ' .... 

ú,. r e emprc:;ar. Eu aeredilo tlue, todos nüs maio· 
ria e op[)(lsiçi'io, estamos . aqui cumprindo o nosso 
\~•:rer do conscicnda ( .. lpoiados). 

Agora poder-se-ia dizer ainda fJUe somos sus
P ·i tos q u::tnto ú companhia ingleza.. Mas, senhores, 
'l"em _romp-.:Ll este debate? To4os nó~ sabemos 
q ·.te foi o meu n~bre amigo, deputado por Pl\l'· 
:::!mbuco, upologt,;la dos inglczes (riso). no que 
,. ~t o acompanho: tenho ~HJni citado muitas vezes 
'' Tngl[~terra e n fcli~iclade t.la.quello povo pelas 
lJc~,s. Ic1:; q_ne tem. Jn so ye, pois, qu~, :1inda por 
''·"''3 J:~t1o 'l:.o ~omos Hl~peJtos. 

U Sn. JüAQUDl Iünuco :-Nem ha razão. 
O Sn. GALDIXO DAs NE\'ES :-Certamente. 

JOAQUl.)! NAnuco.: -l,\ão _h a entre nós queni 

O Sn. GALDI:'\O D.\s Nr::Yr::s : -l\Ia~ os in).dezcs 
sii\J mais amigos do n0sso dinheiro: o iiei do 
l.ll'l•i'at· CJ.ue niio é cxacto, como se dfz, fJl~C csla 
e••mpauhw trouxera r~·ranucs cap1tnes para aniscar. 

(lia dive1·sos apartes.) 

Estou prompto !Jara. a saiJbuÍinu ; Ytmho pre11a· 
rullo purn tmlo, phystca, c:himica, mccanka, o 
qi.\0 os 1whre~ deputado!; qnizcrem. 

• Art. 3. o O fundo da companhia será de 
1.200:0006 em (1,,000 acçlies de 300·' cada uma 
prer,;o por que o emprczario cede ó' transfere ~ 
companhia todos os direitos que lhe Joram conce· 
diclos com os encargos respecth'os. . . • 

.Tú se vô pois que foi este o preço porque a com· 
panhia inglcza adquiriu tudo. 

O Sn. ANTONIO CARLos:-Isso niio cJuer dizer cu· 
pilal da companhia. _ 

O Sn. GALDINO DAS NEYEs:-Então o que quer 
dizer? 

prou por 1.200:000~000. 
0 Sn. GALDINO DAS NEVES :-Então qual é O CU• 

pital dn companhia? 
O Sn. ANt'ONto C~Los :~E' aquelle que é em· 

pregndo para o servu;.o. 
(!Ia outros apartes.) 

0 Sn. GAI.DINO DAS NEVES :-Ni.io foi Ca(Jital in· 
gloz. O capital8primitivo foi de 1.200:000:5000. ·. 

0 Sn. ANTO:i!O GAULOS :-Comprou O prh·ileg·io. 
O Sn. GALDINO nAs NE\'Es:- Comprou o mate· 

ria.! todo. 
0 Sn. ANTONIO CARLOS :- E depois? 
ó Sn. GAwt.xo DAS NEYE:>:- Depois começou a 

t, , ~< • c ~~ :; ; u.. ó < e wje o seu 
funtlo é do 8.000:000;5 niio fullando .Jil nos dividen
dos <rue rw Lurulmente fora.m dullos ú sunolfa o que 
é preciso que se saihu, e não tenho acanhamento 
algum em dize I- o, porque o nobre deputado por 
l~rn:~mlmco ~lis:;c qnc a~ companhias na luglutcrra 
S<lll UISSO USetl'3S e VCZOll'US. 

0 Sn. DUARQUE DE MACEDO:- Nüo disso isso da 
que se u·atn. 

O Su. GAr.orxo Il.\.s ~En::s:- Mas cu fu~o allPli• 
raçno ú a c ltw I. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:26 - PÃ¡gina 16 de 27

-59-

Si na Inglaterra onde as leis são réspeitadas e 
cumpridas, 11s companhias nunca dão um dividen
do de mais de iO %, porque dtio á surrelfn outros 
dividendos para não repartir com o Estado, no 
.nosso paiz comquanto não exista lei ( uo obrig-ue 

• • • 11 

• 

• Fica, porém, este augmento do prazo do. pri
vilcg-io dependente da approva~:fio d:-. nssemblt5a 
geral legislativn. n 

Esta clausuln, não tendo sido approvada pelo 
senado, deu corn o contrato em terra, e note. a 

a repartirem com pessoa alguma, esta compat!hia annos a contar de 185~, prazo menor do que 0 
fazia esses dividendeJs occullnmente porque tinha 1 concedido pelo actunl contrato, porque agor:J, .:m 
receio de que, apresentando lucros tão extraordi- vez de 40 annos,dir-se 58, isto é, mais 33 nlém eles 

· , · · • · , : :~ ~õ ·; · . , , , a grau e 1 e1·ençn 
continuar por mais 33 annos; e note a camara 1 de 18 annos. 
que esta companhia não é a primeira tentativa quo 1 . Jit se vê, pois, que nestn parte ainda o contr:no 
faz. Já em :1.862 fez uma tentativa ig-ual, mas feliz· 1 de l862 era muito mais favoravel do que o actunl. 
mente o contrato para honra do senado hrazileiro, Não tenho necessidade de justificar o edital, o:.1c 
cahiu alli. I foi obra do illustrado deputado por Pe!'namhucõ e 

Onça, porém, o nobre deputado por S. Paulo o I !l}CU amigo o Sr. Buarque de Macedo, porque el!e 
que a companhio comprou e que se contêm no .Jt~ o fez ca]laJmente._ S. E.x. procedeu c~mo nm 
mesmo art. 3.o, que ha pouco lia quando fui inter- d~gn~ hraZtleiro, e nao podta fazer em edital, que 
rompido vot• S. Ex. (lê) : , O cmprezario cede e nao fosse nestes termos. . 

• ~ , •• , • - • GJ . • " O nobre de utado tomou lor norma 

e ,, a , e os pre 10s qn se 
viio construi!· ; us 31 milhas de encanamentos 11or . • . . . 
tubos ue ferro (}Ue abranrre 0 11erimelro da illu- 1guacs a~ de outros pa1zes, ou muda m:us sua,·es, 

• (':- • , t"o - r · • _ como h01 de mostrar com arando cem o contra til 
periaf, os contmtos feitos e que se houverem de J cito pela companhia de illuminação de .Pnriz. 
1'~zer para i Iluminar a gaz edificios pnblicos e par. .. Si os concqrrentes não appareceram foi. porq~:c 
tiCulares, finallllonte, todos os trabalhos complo- 1 o governo deixou de mandar, como dena, u.:J!,t 
mentn1·es pa1·a a efTectividade da iliuminação, ou- · planta da l'cde dos encanamentos de gaz da cidD·le 
tregando o emprezario á companhia todas as obras do Rio de Janeiro que estão feitos e que est~o pot· 
respectivas, promptas e em effectiviclade do ser- fazer-se. O g·overno devia mais manclm· diz-::t· 
viço, até o dia H de :Março de 18õõ, prazo marcudo em quunto importavu a illuminaç1ío publica; pora 
pelo governo p:tra se levar a-oil'cito a illumiun~iío que clles soubessem qual o onus que se lhes ii!:· 
publica. • 1 punha ftrzeiHl~ n. mesma illum_innç.i'ío. de gl'<lÇ<:; 

ve·a arrora o nobre de utado si tenho ou nuo o,g-ovei'J~o de•lla ter mandado cllzer : ll~lp?rtn ~m 

• Art. :1.7. Dos lUcl'os liquidos se dednziriío un- putado por Pernambuco, que elcnt-sL~ sem dn· 
nualmente :1.0 U/o para fundo de reserva, afim de vida ao dobro. 
occorret• ás eventualidades e concertos queM offi· E' verdadll que isto só é conhecido pelos dado~ 
cinas a encanamentos poss~m necessitar, bem como estatísticos, porque esta companhia, que não dá sa. 
a ~onsLrucção de novos ediflefos si precisos forem.• tis fações ao governo nem nos particulor.:s, muwt 

A camara releve o calor que tomo nesta clh;;cus- püz ao alcance doqttelle qual a receita qull tinha r 
são, não porque seja suspeito ·nem pnrn com o go- nem o numero ele Iwbitantes que gozaYam do lJ~·· 
verno, nem para com os inglezes, de quem aliás neficio do gaz. · 
-g?St? muito, m~S)lOI:que trata-se do defender os Em outra parte do meu discurso terei ele to(::tl' 
d1r01tos ~a ~~mmpalidncle; e desde que este con- ticste c em outros abusos pr:~ticaclos peln compn
trato esta sujeito _a esta camara, eu como reprc· . nhia com consentimento do govcmo, que até o 
s~nt~nte da nnçuo. t!Jllh!l o clever de. defender os presente não tem tomado proyidencias a respeito, 
d1re1tos .desta .mtlniCipahdade como SI defendesse J:i vê, poi~. u camara que, si não apparecem co n-
os da nunhu Cidade natal. . , . cmTrenles, foi não l't'• porque o prazo de cit;co 

O decreto n. 2920 de 7 de 1\'l:n? de i862 f:r~!a mezcs era muito limitado, e não 110unme flllt'ill 
um. novo C?ntrato com a compm~hm, contrnto nlws [ quizesse cmbarcur esses capitaes, quo se diz qnt~ ~ 
nuns vantajoso do que o actu:tJ, s1 os co1npamrmos. . . · · ,. , .. ) ·~ 

Naquello contruto feito pelo 81·. Manoel Fcli- l\Ias qual risco? 1 Ui.iso). Ella jú subia qunndo 
zardo de Souza e Mello om11:!ü2, existia a seg-uinte comprou a cm1n·eza do Sr. l\Inuú os provénlos quL' 
clausula (lê): havia u esperar. 

Porém a conlp:tnhia nova que COJl('Ol'resse tcrLt 
do pogar todo o material, segundo :t clausula 30,'' 
do colit1·ato. O nobre deputado pelo Hio do JaneirP, 
o SI'. José Caetano, fallauao ha poucos dias disse que 

• Art. ~3. Este contrato tert1 vigor por espaço 
de (1.0 annos a contar do cliu 2ü do Março de :1.8i.i4,, 
em (}Uo, por virtude do contmto de H de 1\lnrço 
de l8õl, começou-se o fazel' nn cidade a illumina· 
c_:iio llOl' gaz, durante este pl'azo a ninguem ser:\ 
permittido Ulnmimu· por gaz as l'tuts, ct..lil1cios pu
!Jlicos e casas particuluros dentro do espaço illu· 
minado pelo cmprezario. 

. i:>lo. importuvu em 8.000:000;). .En con!estei a 
S .. Ex. dizendo que a nvnliaçiio é do o.300:000-~: e 
dizem pcsso~s entendidas que fica tudo muito bon 
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O Sn. José CAETANo:-Calculei pelo valor da 
mccdn 6.000 lihr·as sterlinns. 

O Sn. GALDI~o DAS NEvEs:-1\las nós nlio esta
mos na Inglaterra: esi S. Ex. já dá um tiío g-rande 
pr~zo, ainda queria fazer-Jhe mais este. favor? 

0 Sn. GALDINO DAS NEYES :-Entüo 
s..: pagnss•! em ouro? 

O Sn. JosÉ CAETANO :--A aynlinç5o foi feita por 
libra sterlin:•. 

O Sn. GALDINo nAs NEvEs:-Niiu ha tal; o que 
~e tem de pngar é 5.300:0006 da nossu mocdn, o o 
nobre deputado por· Pernambuco, que está muito 
no facto disto, por·que pertence á repartição }JOr 
o;:de correm esles negocios, (Júd•J dizer-nos si é 
em moedn·pllpel Oll em ouro que se dove pngar. 

O Sn. BuARQt:E DF: M.\CEoo:-E em moe a Jrnzr
t~i~·n. 

(G•:ros f)tle e! !es têm tirndo de homens feitos ea
pth•os . .Nús re~peitnmos as naçues que tratam com
n·)~co, mas o nobre deput:n1o ,·iu o escan~alo qne 
o meu nobre U!lo igo deputr.dopor Pernambueo, que 
niir; é snspeito q nundo sutt·nta dos inglczes, .i:i aqui 
denunciou rclntivnmcnte ü ·companhia do .Morro 
Yelho. · 

O Sn. JoAQum XAuuco:- Apoiado. 
Aeompnnllia do .Morro Velho ni!o teve que rcs

pontkr. 
O Sn G.\I.DINO DAS NEVES :-Nem tem resposta. 
O meu nobre muigo o Sr. Freila:; Coutinho disso 

nuQ a :\Vnliar.iio de u.300:000;) ern apenns uma 
6 .. ' ' ' • ' ' • • 

~..... l c. ... 1 ( o.; ' ' ... 

Europa c nr. Amcricn, e não nina avoliaçüo tleci
~inl p:tra indetunizur·se a companhia. 

Kào ha tal, é sim pam se tornar cll'ectiva a clau
~~:ln triges~iuw tlo contrato. Si o ~·overno quizer 
c:;t!I1Wl' a ernprezn a si ou n t1lgnem, a companhia 
uftn p\'1dc recelJet· nm vintr·m mni:; (Apartes). Si 
ü :;vrerno CJ n izc~se llt·m· com .-. compnnhia, fazendo 
<l :1cquisi~~iio de \nt1o, nRo tinha que dnr mais do 
u:w ~.:JGO:OOO*OOO. 
• Pas~anclo ú o·ntra onlcin de itléfl~, Sr. presidente, 
·;:1to ler de fatipn· a cnmnra t•om UllHt compara· 

~.: 0 '.\ qnc qu,~ro fnzot·, do l·dital eom o contrato 
ae'ual feito pdo ~On'rno. E' realmculc um traba
lllo mn~snnt·~ : :111.1s n:in po~so exirnit·-me a ellc 
p~ra mo~lral' que o gover·no RL'[J:l!'OU"t·H} inteirl1-
n:·:·nte do r:t.lil~!. dP motlo qno mnitn gt~ntu poderú 
d[zcr f lH' o t·tlil.al 11~0 f11i ft·ito J:ll'fl in~d~~z nr 
t:1~·s parn in~· er.n:•o wl', ~L'l'\'i\t llu l':::p::nt:lllto. 

O SI:. F::.:rr.\s CoUTt;<;tto :-Si o edital não serviu 
:: rn cil:l!n;;r n C•lllt'Ul'l'Oill'in, niio pndia SCI' pam 
;,,~d~ nnd:1. 

U Sn. ti.\l.ill:\0 D.\~ :\r;·;~;~:-A t'n7.fio tln f,t!ta !lc 
t·••lWUI'i't~nc·i:1 nfto roi r·s~:t. nem t:io pouca :t lnz 
•<••t:.ll'il'n, Clllll: 1 ~e diS.'I', p .. rqtlO J:i <ll{!ldlcs hO!llC:1S 
:'[I!JC'Ii1 n que~ f:tZL'lll r! t·~tu!l:l!ll 11111ii1! ilt•ln :1~ fj!ll':'· 
~~es. N5u !:a nec.<\~~il!ndc de i:·. l.H'I!i"t11'al· .eou~as 
r·.:mot:,s, si tc•nJus 11~ proxim::~ c d)!ei(•nte8, rotno 
::t1~abn de U•::non~\1':1!'. 

O moli\'e vêr·dadeil·o é que elles tiv~Jram receio 
de cmbar·car tão grandt•s capitaes,pelo menos cinc() 

· mil c trezentos contos; sem conheeer·em tiS nn
f.angens. 

_o Sn. FnEr:rAs qouTrNHo.-Logo as clausulas. 

O Sn. GALOINO DAS NEVEs :-Eram. 
O Su. F EI . s E 

menlar muito bem, com muita eloquencia, com 
logica dn fel'l'O. • • . 

O Sn. GALDINO DAs NEvEs:-Com etoqueucia não, 
com log-icn de ferro, sim, mesmo por·que a elo-· 
qneneia vai naufragando muito nesta casa. 

O Sn. GALDINO DAs NEVES :-0 governo si qni
zesse cumprir o seu dever, devia, qnnntlo mandou 
publicai' este edital, mandar dizer os preçes. 

O Sn. FnEITAs CnuTli.'it'IO :-Entiío o edital nãó 
dava os esclarecimentos neeessurios. 

O Sn. GAr.mNo DAs NEYEs :-0 nobre deputado 
está se desforrnntlo da snbbatinn do outro dia, 
quer fugir ela forc;a logica dos at'gtí.mcn!os. 

Eu digo, sustento e affit•mo <1ne a unica causa 
que afasiou a concurrcncia desse contrato foi a 
faltn de Psclareeimentos que devinm aenmpanhnr (} 
cditul. 

O Sn. A:sro:sto CAnLos:-M:mdasscm·nos buscar. 
·O Sn. GAiorNo DAs NEvEs:-Isso nunca se fez. O 

dever do ~·overno era mandai-os tnmbem e o no
bre deputado por Pernambuco,com a lenldnde que 
lhe é prPpriu, lleclaron que até snhir cln sccretnria 
não se tinham mandado esses esclarecimentos. 

O Sn. DuARQUE DE 1\IAcEoo :- Expedir:1111·se as 
ordens pm'a a :wnlia(:fto c ser rcn1etlida pot· tele
gramma. 

o S:1. GALDI~o DAS NEVEs:- E V. Ex. affirma 
qne foi? 

O Sn. fluAnQt:B DE M.\GEDo :-Não ~oi. 
O Sn. G.\Ln!NO D.\::: ~1rms :- En tenho infor

nwrões quo dizem que e:;sc.·s esc:lnrccimentos não 
foram fnrnceitlo~. 

o Sn. Fmm.\~ Cou·n:-;11o:- V. E:\. estú confun
dindo os c:::l:lnrcdmcntos com o;;; gnnhos tla em· 
pt·r·7.a. 

O Sn. GA tnt:-.o J).\~ :-iBYES : - Qnnnto nos ga • 
nho~ ti~~ cpmpnnllin, o :..rnrnrnn n~o os podia num· 
lhlr, P·11'1Jt1:! :::to so•grctlu~ L1e nb:~lhas. E' o pro· 
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prio fiscal que o diz, e quando tratar dos relogios 
hei de mostrar que e lia governa o governo. 
Pon1ue razão na Inglaterra, onde existem capitnês 
em procura de emtJrego,. não concorreram a este 
contrato? Nós snbemos que os Estados-Unidos . . 
disso. 

E si ellcs se arriscaram em emprczas cujas van· 
ta ens até Jnreeiam ne ivns c mo não haviam 
de querer untrar nesta, que pôde, sem duvida 
alguma, trocttr a inscri1Jção do seu frontespicio, e 
em vez de- Ex fumo ilare lucem-, adopt3r esta 
outm-Ex fumo dare al"fJentum. 

O Sn. ANTONio CAnLos dá um aparte. 
O Sn. GALDINO DAS NEVES :-l!'so é quo eu con

testo economicamente; veremos na qucst5o dos 
relogios ; por elles é que nús havemos do reg:ulnr 
isso. 

mesma illuminação e ao emprego do gaz em outros 
diversos misteres. 

• A órca da illuminRção aqui concedida com· 
prcbenderá toda a extensiio e limite da decima 
urbana. • 

~ 

área o bairro da Tijuca comose vc da clausula L." 
do contrnto celebrado pelo govel'no que é o se· 
guinte (tê): · 

c A 1\io de Janeiro Gas Comp::my, Limited 
obriga-se a e!)ntinu.ar a illuminaçiio a gas dessa 
cidade do Rio de Janeiro, estendendo-n nos bairros 
comprehendidos nos limites da decima urbana 
excepto o da Tijuca, onde continunrá a servir de 
limite a bifurcação dos cnminhos que conduzem á 
Cachoeira e á Vista Cbineza. • 

A condição L o do edital diz mais (M) : 
c Fica reservado ao governo julgar da oppor· 

tunidade em · ue a em Jreza deverá com letar o 
perimetro da illuminação ou alargar o exi:::tentc. • 

Esta porte foi inteiramento excluida do contrato 
do governo, sendo uliás impot·tante como se " . ' . ' . .. . 

: O ÍJ~ivil~gio ~oncedid~ pela pt·esent~ clausula 
não excluo, qtle os estabelecimentos publicos, ou
tras em Jrezas ou articulares em pre.,.uem o ! crz 
p_N·tati , a uz e ectrica, ou qua quer pt·occsso e 
rlluminação pnra o qual não se faça necessaria a 
collocaçiio de tubos nas ruas c praças publicas. 

a O governo reserva-se ontretnnto, o direilo de 
autorizar, a titulo de ensaio, qut1Iquer canali~a~~ão 
indispensavel its cxpericncios que de futm·o se ti· 
verem ele fa;:er com outros systemas de illumina· 
ção ainda não vulgarisados ... 

Veja a cam(lrn agora como foi isto ti'nduzido pela 
clausula X:&{X. do contt·ato (lê): 

«: • l • 

augmentassc lnrgamonte a comtrncçüo de. casas, lido illuminar a gaz ~s rnas, prnt;fls e edifici~s 
crescendo por consequoncia tnmbem 0 rendnnento puhlicos, dentro do perunetro m:trcado IH\ conut· 
do Estado pelo imposto da decima. l)ortanto essa ção :1. li • 

companhia americana deu-nos muito mais inte· Assim o governo não pódc autorizar emaio 
russo do que esta companhia ingleza, que jà gozou nlgum de cn~a\i$tll}5? par:t cxpcriencius, por m~· 
2õ annos; ngora é justo quo ~ujeitc-se aos onus lhores quo seJam o:; mreutos, [Jot·qne a companlua 
razoaveis consignados no cL1itul. Eu não acredito obstarn a isso, visto como foi exdnid(t completa
que o g·ovcrno çstt•ja emptm·ado nesta questão; mente do contl'alo a nllimu parto da clnusula I do 
mas quando esteJa, cu espero qne o scnndo, que editnl.. 
já em outro tempo fez b11 qnear 0 contrato de 1862, Em compensaç.iio, porém, o contrato concedo 
farít tamlu:m baquear o de 18i!l, porque este vui uinda na clansuln XXIX o seguinte (lê): 
onerar horrivelmente por mnis :.J3 annos, esta « Os particulares, porém, poderão illuminar 
infeliz r.iclntlê, jú tão flngellada de tributos. suas casas por qualquer outro sysltlma, e nté 

Eu tnlvez nno esgote todos og artigos do contrato, mesmo a gaz, eomtanto que o fabriquem parn sen 
mesmo p:11·a nno cnnsnr a nllenção da cumara. O uso exclusivo. • 
contrato não seguiu à l'isca o edital, nem mesmo De maneira que havemos do ter na nossa ea~u 

• · .·• ·rr , • ·.,, um "ttzometro no fogão, quando no·edilnl Jlcon 
trudunsa que até parece lle JH'oposito parn diiTienl· esta c cct o que os parttcn ares pol cn1m nr-:tr c o 
lar a confrontução. En tive muito trabulho, mas gaz portatio. E' vet"Limlo que nos concedo o favor 
emlim achei os artig-os eqnivn\entcs e vou l'ozor u l.lc podct•mos u~u1· do spcrmuc.ctc, do uzcit\}, do 
compar.wão entro alguns artigos do edital e do sebo etc. o qLlc jt\ n3o é pouco. 
conti·nto (lê): Em França, ~r. JH'esidenle, em todn a parto o 

, . _ . gur. porl.atil não é um privilegio dus compnnhias 
• Cond1çno Ln do edital: de illuminul'ão o tamhem nqni nl::o llúde ser. A 
• O govcmo concede à empreza que se oncnrre- compnnhia 'aq{li tem c~tado de posse de~ te privi· 

gnr do serviço de i Iluminação a gnz da cidnde de .
1

\cgio mnl c indevidamente, mas co1no se )Hille 
S. Scbusliftu do Hil) Lio Jnneit·o privilegio exeln~ivo obl'ignt' os pnrtienlnt't!S a não tet· gnz ~enftu o ror· 
pura o cstnbckcitm~nlo e colloeaçfio, nas pnu;ns o 1 ner.iclo }Wia cum)nmhin qnnmlo no contrato pri· 
runs da rcfL'I'ida cidade, de tubos destmados ú I mil.iYo nfto h:t condiç~o ~lgnmn a tal rcspctto? 
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Diz a clausula ~.a do edital (lrJ): 
" Todos os apparelhos que de futuro tiverem de 

ser adquiridos quer sejam de medição da producção 
e consumo. do gaz, quer da medição da pressão e 
força illuminante do mesmo gaz, serão do systema . - . .. 

0..:0.: ' ' ' ' muito l.Jem em consignai-a, porque .; de grande 
importancin, como mais tarde mostrarei. 

A condição VIl do do edital diz (lê) : 
• Os tubos conductorcs que tiverem de sub· 

stituir os actuaes, e os que forem novamente col
locados, serão de ferro fundido c de dimensões 
approvadas pelo governo. 

• Serão nssentados de modo tal que aJustem 
J?Crfeitamcntc e pr~vinam, tanto q}lanto possível, 

,.., :a ... 

~ Os tubos de derivação de g~z da illuminação 
geral para os combustores podcrao ser de chumbo, • 

i ;- f o· ·o- 't · c n· 
trato. 

A clausula VIII do edital diz (lê):" 
•1\; caso do ub - llocados servirem de obsta· 

enio a qualquer obra publica, a empreza deverá 
removei-os a sua custa., e assentai-os no local e 
direcção que lhe forem indicados pelo governo. A 
dcspcza com esse serviço será paga á empreza pelo 
contratante da obra. de que se trntar, si fôr esta 
executada por empreitada. · 

• Tambem caberá essa remoção á mesma em preza• 
salvo accôrdo em contrario, si os tubos se acharem 
em terrenos de nropriedade particular o sobre el
les se tiver de edificar. 

• Fica entendido que, na falta do cumprimento 
desta clausula por parte da empreza, o governo 
poderá mandar ex~cut.ar as obra.s necessarias, co-

prezo. 
« A empreza executará as prescripções que o go· 

verno impozer para ]>revenir o damno que o gaz 
possa causar ás arvores plnntadas nas ruas c ]>as
seios publicas. 8 

· Vamos vêr como esta clausula foi traduzida no 
contrato. 

Clausula XIV (lê): 

·Si durante o prazo do presente contrato fôr ~11te~ 
rndo o nivelamento desta cidade c seus mTabaldos, 
ou o calçamento das ruai', do fórmá 1}UO se torne 
uccessnrw deslocar os encannmcntos existentes, o 
serviç.o scrà feito pela companhia, correndo as 
despezas por contn da Illma. cmnara municipal 
ou do g-overno; do mesmo modo, qualquer mu-

.. ' t • 

t. ll (. .. J 

por· convenicncia on necessidade de qUalquer 
emprezn, ou particular, será executada pela com· 
pnnhia, correndo as dospezas por conta de quem 
se fizer o serviço. • 

Eis a comparação. Em nm caso a despeza devia 
ser feita pela compnnhia, isto é, conforme cstnbe
leceu o edital; em outro, isto é, conforme esti
pula o coatt·ato, r.'J f()ita por conta da municipali· 
dade ou do governo. · 

Eis o g-raYe contrnto quo se diz quo Ycm 
hcnel1ciar a população do Rio de Janeiro. 

A verificação dessa intensidade far-se· ha pelos 
processos o nos pontos que ao governo parece1· 
preferíveis, c a expensas da empreza. 

A pressão mínima durante a noite será do 
omoao em toda a exttmsci.o dos encanamentos. Esta 
pressão serti a mesma durante o dia, logo que, 

·pela generalisação do gaz como combustivel, fôr 
isto exigido pelo governo. 

O syst~nu\ de bicos será adaptado, de accôrdo 
com o gover11:o, tendo-se pot· b:~sc um consumo 

• ' 
1 

... ~ ~L ~ L • 

A chamma de cada bic.o de gaz da illuminnção 
publica Hmi cerca de 0,11110 do largura e 0,11107 de 
alt 

Vamos a vêr a que ficou reduzida esta clausula 
no contrato. 

As clausulas IV e V dis õem lê : 
• Cada combustor da illmninação publica fome

cerá luz equivalente a nove velas de espermacete 
de conta, das quo . queimam 7,80 grammas por 
hora (correspondentes a 120 gráos inglezes.) 

' Esta luz será produzida por um bico denomi· 
nado beatswinq, consumindo no mesmo espaço de 
tempo 9ti l/2 'litros de gaz : devendo o modelo do 
bico ser depositado na inspectoria da illuminaçiío. 

c V. A pressão do gaz será graduada de maneira 
q~e, d_urante ~ noite, todos. os cor,nbf.lstores da illu· 

' ' cada na condiçfto lt.n, niio podendo ser, em caso 
algum, menor de i7 millimctros. . 

é a cama ande difli• c :i· , 
A verifica~~iio desta intensidade rar-se-ha pelos 
processos e nos pontos que o governo julgar pre· 
feriveis, isto diz o edital, mas no contmto não se 
diz nada a raspei to. . 

0 Sn. ANTONIO CARLOS :-Desde quo está mnr· 
cada a intensidade, a Yerificr~ção póào-se fazer. 

O Sn. GALDINO DAs NEVEs :-Mas não é clausula 
do contrato, e o nob1'e deputado que está ú sua 
esquerda (re{el•indo-se ao S1·. Bua1·qtte ele Macedo) 
não incluiu debalde esta claUl'iUla no edital 
(AlJCtrtes). VL~:tlll o contrato de Paris; em todos 
os contratos está determinado o modo da vel'ifi· 
caçi10. 

O Sn. AliiTONIO CAnLos :-Eu não contesto a ne· · 
cessid:ule da verifieaçiio. 

O Sn. GALDINO ))AS NEvEs :-0 meu noiJl'o eol• 
a q e aqLli u ou a respe1 o Isso que viu o 

pholometro t1·nbalhar no gazometro, mas não é isto 
bastante para determinar o valor de uma expe
riencia desta ordem. A expcriencin nunca se fez 
como se deve, e, segundo opinião de profi:;sionaes, 
ella deve ser feita à distancia do i .000 metros 
(.4.partes). 

Ennão digo ((UC os apparelhos não sejam bons, 
mas a experiencm rcalizaila no gazometro não per· 
mittc uma liscalisaçi\o regular. · 

O Sn. ANTONIO CAnr.os :-Compete no Oseal fa?.cr 
esta verificaçi\o. 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 11:26 - PÃ¡gina 20 de 27

-63 

esta comptmhia e que infe izmcntc não continúa, 
nunca pUde tornar eiTectivn uma fiscalização re· 
guiar. Eu com isto niio quero fazer nenhUP.la cen· 
sura ao distincto fiscal que lá se acha : conheço a 
pessoa do Sr. conselheiro Galvão e sei que a sua 
probidade é inexcedivel; mas digo que perdemos 
muito com a sabida do 81·. Limpo de Abreu, por
que elle já tinha prntica desse serviço, o teve a 
corngcm, nesses documentos do :1.876, çujas cópi:.~s 
me for:.~m aqui nog:tdas, de denuncwr todos os 
a J 1sos, para que o~sem prcvcn1 os, quan o se •· 
Ycsse de fazer o novo contra lo. Entretanto as suas 
informações fomm atiradas á poeira da secretaria . . 

o sn. ANTONIO CARLOS:- Disse-me nqui o nobre 
deput~do por Pernambuco, nutoridade na materia. 

o sn. JluAnQUE DE .MACEDO:- A iuspectoria tem 
photomctl'o; si usa dellc, não sei. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES:- Mas onde já con· 
stou que se fizesse aqui semelhante cxpcriencia 'f 

Poro :.10 nobre deputado que me responda a 
isto:· <\nem é que jt\ fez a veri!1caçiio com esses 
appm·e hos, <IUC estão no ministerio da agricul· 
tura 'f 

· O Sn. GALDINo DAs NEvEs:- Eu sei tJUe V. Ex. 
não sabe, porque tal veril1caçiio nunca se fez, con· 
forme me disso o fiscal do governo, a quem c um· 
pria fazel·a. Fiqno o nobre dóputudo cL•rto que, 
por nwis que queira, não ptldc defendei' neste 
ponto O COUL1'3l0 do gaz. · 

O Sn. A;-.;roNw C.uu.os dit um aparL1J. 
O Sn. GALDINO DAs NEYEs:-Eu não disso senw

lhantc cousa. Comparando o edital eom o contra· 
to, cu e~tou lllO$ll'allllo que o contrato é emiss0 ... 

O SR. ANTONIO CAnLos : - Eu digo que não é, 
que nessa disposi~ão está necessariamente in· 
cluida, como conclusão logic:.~, o meio da verifi· 
cação. 

O Sn. GALDINO As N ·V· ·- • 
aqui restricções mcntaes ; temos para aqui trans· 
portada essn theologia. Eu quero tudo muito 
cln~o, muito. P?sitivo. Qua~d~ aquillo que ~stá 

que nuo estt\ 'f 
Eu digo, repito c nffirmo a Y. Ex. que o fiscal 

desta companhia, em <iuem deposito confiança 
plena, disse-me que a companl1ia tinha-se negado 
sempre a essa Jlscalização. 

O Sn. ANTONIO CAnr;os dá um aparte. 
O Sn. GALDINo DAS NEVES : -Então V. Ex. 

]lensa que o photometro é um instrumento que 
' - . 
O Sn. JoAQUbi NAnuco : - Mas enliio não tem 

havido fiscalização alguma do serviço. 

O Sn. JoAQUU.I NAnr;co:- A inspecçüo deve ser 
feita em pontos muito diversos. 

0 SR .. GALDINO das NEVEs:-!\Iuito diversos e 
sempre a mil metros :.~rredados do gazometro. 

0 Sn. ANTONIO CARLOS dá um aparte. 
0 Sn. GALDINO D.~s NEVES:-Responda-me V. Ex.: 

porque o governo,tendo mandado essas instrucçõc~ 
que estão no edital para senir de base ao contrato, 
não. as adoptou 'f 

0 Sn. ANTONIO CARLOS:- 0 gorerno çleria pro • 
cedct• conformo as circumstnncias. 

O Sn. GALDINO D .. \s NEYEs:-0 "'ovcrno deixou
se couilhar, não quero dizer que de proposito, não 
quer? fazer·l.he essa increpnção ; m~5, depois de 

• C. ' l . l} L ' I. 

do particular. Disto é que nós havemos de livrar 
o publico. não hnvemos de co1isentir que seja lo· 
sado. A c·ompauhia :.~panhou os cinco mezes o de
pois disse ao governo : vm victis. Quem não vô 
que esse contrnto é uma imposiçiio que se fez ao 
governo, estando como está, inteiramente em: con· 
traposição com :.~s clm1sulns do edital dadas para 
bnse? 

Tem· se aqui affit·mudo, querendo endcossar a 
companhia do guz do Rio de Jmwiro, que u nossn 
luz ,; superior à de Londres e dn I>::tris. Or::t, se· 
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nhores, realmente é até abusar da nossa creduli· 
dade I 

Pois haver:i algnem que acredite qne a lnz do 
Rio de Janeiro seja superior :i de Londres e de 
Paris'! . 

. 
bem illluuinada. 

O Sn. GALDINO DAS NEVES :-0 nobr·e deputado 
1101' Pernambuco disse uma cnusa, e VV EEx. 
estão interpretando mal. Londres tem gaz de di~ 
versas qualídacles; ha lit gaz e,Iuivalente :10 podor 
!lluminante de 24. velas, das que nos servem de 
typo, e o nosso é apenas equivalente ao poder illu· 
minante de 9. 

Tenho aqu~ jornacs in.glezes, an!ericanos e fr:m-. 
' 

O Sn. JoAQUJ~l NAnuco dáum aparte. 
0 Sn, GALDINO DAS ~. EYES :- • m on res nu o 

ha companhia privilegiada como essa nossa. Cada 
companhia faz a illuminação por sua conta, por . . . 

~ .. . r') . ' 

Em P:~ris, até 1855, h:wia seis companhias que fa • 
tiam tambem a illumiuaçuo nas divcrs8s zonas 
daquella cidade. 

O Sn. Josf: CAETANO:- Hoje é uma só. 
o Sn. GALDtNo n.\s NEVEs :-- Em o que eu ia 

dizendo. Depois de l.Saa encorporaram-se a~ seis 
companhias em unw 1;ó, a mais c~nsideravel de lia~, 
c que se chamava Companftie pal'isiemw d'eclairage 
ct échaujctye, cuja donominaçiio ainda conserva. 

• ~sa companua cve }JOt' tsso umpr1V1 cg10 por 
cincocnln :mnos, e porque se lh'o concedeu het dt1 
demonstl·:t.l·o (IUm.Hlo tratar elo tn•ivpeg-io que .o 

I' .. ~ • i'\'1 ' '31:-. 

t> d v. d I . do gaz o Hto e . unetro. 
Eín Londt·es <ts companhias CJUC illnminam 

aq ncll:l l!iuacle são diversas e por· i~so pôde haver 
g3z melhor ou pcior, ha gaz de 8 até 2~ velas. 

O gaz do nio de Janeir·o desde o primitivo con· 
tr·ato úunca pude ser sttperior· á luz de Amerster
dam e o nobre deputado por· Pernambuco p0dc 
dizer si essa luz não e m nito bo:l, 

O Sn. BuAnQuE DE liAElEDo:-~ão !::·os to nada tlesse 
tJapel de ar ui t1·o. ~ 

O Sn. GAWtNo DAs NEYR~:-En proem\l sempre 
invocar a sua antoridade, porque na verdade d mui
tissirno competente. 

0 Sn. BU.\1\QUE DE 'àlA.CEDO:-Defendi 3pcnas O 
que fiz. 

0 Sn, GALDI.NO DAS r EVES:-V. Ex. clefetHleu 
brillwnternentc o seu edital; eu não preciso de
fendei-o, mas defendendo-o tnmbem mostra ao 
mesmo temvo a contradicção Qll\) existe entre o 
contrato e o edital, e que o govemo ufío podia 
afastar-se desse edital sem nmnifesto prejuizo pu
blico. 

Dizem porém os noiJre deputados -as circum. 
. ·stancias são outras. 

Niio ha circumstanciaslqne fizessem com qnc o 
go\•erno pas~a~se pot· baixo das forens caudiun:;. 

O govcmo, }Jorém, ainda tem em suas mãos recur
sos, c si el e . não quizer usar delles, o ~enado 
brazileiro ha de mostrar-lhe o caminho, como l11'o 
mostrou em i862, e como tem mostt·ado a respeito 
de muitos projectos remettidos desta para áquella 
can 

Eu continúo na confrontação das clauaulas do 
edital e do contrato de que me desviei por ter de 
responder a alguns apartes. · 

en am os no res epu a os par·a a c ausu a 
XXII do edital (lê) : 

• A em preza é obrigada a fornecer gaz aos parti
culm·es em qualquer ponto do perímetro do seu 
contt'ato onde ja existit' e funccionar o serviço 
da illuminação publica. • 

O contrato de Par.is a este r·espeito ainda ó mais 
previdente, pois assim dispõe em sêu art. 4.1 : 

' A ninguem scr·it recusado o uso do gaz, porem 
a com anhia terá o direito de exig-ir ue o ao-a-
mento se faça mensalmente e adi:mtado. • 

No entretanto a condição IX do contrato diz 
(lê) : 

• Os proprielanos de IJI'C ios pm·ticu ares são 
r·esponsavcis }JOio gaz qne nos mesm0s fôr consu· 
mi~o, devendo preve~ir, )Jor oscript~,,â. co~l~pa· 

l l. t .. , 

paru o cnso de falta de pagamento, e para se ext
mirem des5e onus. 

• A companhia · terit o direito de cortar o coca· 
namento das casas particulares, quaudo os res· 
pectivos proprict3rios ou inquilinos estiverem em 
debito por mais de um trimestre·- • · 

De maneira que é o proprietario obrigado a pa· 
gar o g·az que o inquilino consu.miu, sob pen.a.de 
ser cortado o encanamento. 

Essa pratica abusiva a companhia jà n tinha 
posto em execuçao 1a mut o empo sem que no 
contl·ato primitivo houvesse clausula nlguma qne 
a autorizasse. Este nbuso foi eohibido pelo . . - . 'o· • 

esse vexame il população. "' • 
o nobre deputado pelo lHo d" Janeiro o Sr·. Jost': 

Caetnno dbse outro dia que não achava um meio 
de conciliar o intm·esse dos particulares com o in· 
tert•sse da companhin. 

Si o nobre depntado th·esse tido o tr:.tiHilho do 
examinar· o contrato ue Pm·is, ~i o gov~rno o lcs~c 
otl a pessoa a q nem disso encat'l'egm• ttvesse qne· 
rido ell'eetivamente fazer, veriam que lá e$lá pre· 
vcnida n hYpothese como acabei ele demon::;trar. 

J:í vê o· nobre deputado que ha um meio da 
companhia não ser prejudicada. 

O Sn. Jost~ C.\BT.\NO dit um aparte. 
O Su. GALDINO DAS NE\rgs:-Si V. E:c for a 

alguma loja eornprm· qunlqucr ol•jecto, llam-lhe, 
mas si fUr Ullt inuiviiluo ilc quem desconH:tl'úl1l 
nao o nrao. 

Pois o g-az não é uma mercadoria 1 
O Sn. Jos1b CAETANo:-Pois é por isso que não se 

-devi fornecer gaz a quem não pngar. 
O Sn. GALDtNO DAS NEVEs :-O nobre deputado 

não quer entender o qn.e eu estou dizendo; pois d 
ben~ claro, é uma conui~~uo que estit no contrato de 
P:ms • 

O Sn. Josf: CAETANo:-Esse meio é mais oppt•cs· 
sivo !lo que dnr-se à eompanhia a l't1culdadc d() 
cortar o ~.~neanamenlo. 
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O Sn. GALDJNO DAs N•~vEs:-V. Ex. constitue-se 
ago1·a advogado de quem "! 

O Sn. Jesf: CAETANO:-De mim mesmo e dos Oll· 
tros, do consumidor. 

. .x. paga. 
O Sn. Josf: C.\ET.\Na dà unla(>arte. 

. . 
governo si o inquillino que consumir gnz e 
pagar, fica o proprit~tario responsavell>Or clle e 
si o prop. ietat·io não pagar será o encanamento 
cortado 

(Ha um aparte do 81·. José Caetauo.) 
O proprietario não é caixeil·o da companhia. Es

tabeleçam no contt·ato a mesma condição do con
trato de Paris. 

vantajosa. 
O Sn. GALDtxo DAS ~EV'ES:- ~ão ha vantagem 

Por esta comlição do contrato, o proprielario, que 
muitas .vezes fica caloteado nos nlugueis \'em tmn· 
bem a sel-o no consumo do gaz, de modo <(ttc l1ca 

J cn prejuc ica o. 
O St1. Jost CAETANo :-Si fosse armada desse 

meio, porque não 1 

O Sn. GALDINO D.\s NE\'Iis :-Em P:Jris não se 
faz deposito de qualidade nlguma. O governo nlli 
niío permitle que a compnnhi:l có1·te o gaz e nem 
tamhem quer que ella tenha prejuízo. g então a 
p1·evenl,l~o que ha é esta: o individuo dit•ig-(H:;e :i 
com pau h ia e pede par:• lhe fornecer gaz, eiiD llt'lde 

~ ... ~ \ . ' 

c Os meditlorcs do ~az, como qunesquer outt·os 
·appaL't'lhos dn illumini~~ào, po<le1·av ser t'Ol'llCCill~1s 

· indistinclamenle twlo conuuercio, comtanto qtte 
os primeit·os s~jam collocatlo~ pela emtn·eza, e dtJS 
lllOUelos f}l\6 tlVl\1' O governo !\t\op\at\0. • 

Queremvcr o~ nobl'cs deputados co1uo foi trndll· 
zida esta clausula no contrato ·t (Lê): 

c Clamula XX. L A COIHilDnhia contiuuara a em. 
tn·egar os m.edidol'es actuaes, mas ob1·igu-sc n 
sub~lituil-os g:radunlmeute pelos do systema me· 
trico. • 

. l:í veem os nobt·es deputados qne no edital, com 
toda a t':tziio, não se d:i privilcg·io ~~ companhia a 
respeito dos medidores ; mas pelo contrato nuo só 
se d:i este privilegio injustilicavel e só a r.ompa· 
nhin púde a:;sentm· os tnetlido1·es fJilC t.ivcr, mas 

' r• ' Jo • • • 'l • :-

são do systcma metrico, pam. ir mndando gTa:
du:dmente sem tem~o determinado I 

E n est~ respeito peçoa ::lltençuo d:t casa, JJOI'{JUC 
ó a.:or:t que vou trntat' do tal medidor ou conta· 
dor, que por nnalogia se chama t'clogio. 

O meditilot· ou ~ontador e, como todos nós snhc· 
mos, equivnlcnte a uma l.HIIan~~a, mas ê preciso 
qne ·esteja aftn•itlo e regulado; o como é que se 
diz que a C0111(J:lllhia tOl'Ú O pt•ivilegiO excltlSiVO 
tle inlt'odnzil' JHIS casas os medidores a sctl con· 
tento '? 

Em parte al:;.ruma do mundo se t>ratica seme· 
lhantc arbitrariedade. Em França e em todos os 
paizes, os medidores sãa objectos que se vendem 
no mercado como se vende uma balança ou outJ•a 
qualquer medida, mas nós aqui estamos sujeitos à 
este pl'ivilell'io exclusivo ue o rroverno deu ille· 
ga e mconvenienlemente, :i comtlanhia, de que 
e lia tanto tem abusado, como vou mostrar. 

E' n~cessario que a camm:a saiba a graude im· . .. 
ou medidor. 

Em França não só elle não ó privilegio da com· 
panhia, como todos aq:1elles que são expostos á 
venda devem ser nfel'idos c perfeitamente regn· 
lados, sem o lfUO não se podem nssentar em casa 
algnmn. 

Eu' sinto não potle1· tra1.er para aqui ttma me· 
dida destas para a cama1·a ver a importancia do 
instrumento, ao qlwl estamos sujeitos ha tanto 
tempo e a que ainda vamos ficar .por mais 33 

1 . • 

Todo~ nós sabemos que o gnz sendo um:~ mercn• 
doria que se compra e ':elÍde como .outra qua~-

• " r • • -, • - ' • 

ade, mas ta miJem á quantidade. 
Sendo um fluido, dev(l ser medido por seu vo· 

lume, fllle J)do sy:>tema metl'ico t! o litt·o, or6m 
como custa L'C ativamente mUlto nrato e as contas 
de consumo se tomal'iam confusas por meneio· 
nat·em t't·acçõe:s infinitamente pequenas da moeda, 
convencionou-se tomar o metro cubico por uni· 
dnde. ~l:•s nlérn do tvpô da medida é necessario 
um instmmento cat>az (lc OtJet·a•· a medição de um 
c01·po como o gn1., impalpavel, inYi~ivcl, neriforme 
c incolor . .9 que .se espalha com ~ maior facilidade 
no m· atmosplterwo, porque tl mms leve do que alie 
e que não sendo entl·egue de uma só vez ao <·om-. : .. . . 
mediüdo á proporção do seu consumo. 

Este instt·umcnto ó o contador descoberto em 
1810 1elo cn••cnheit·o S:.11nucl Clc!t' c cu'os a 1er· 
fcir;oameatos cleixat·emos de t~nt·te. 

O iusll'Ullll.llllo resol \'c o [H'oblcma da ·medida 
cxncla !lo gaz po!' meio de um tambor oco, divi· 
di do em diversos compat·timcntos, mergulhado· 
na ugtu\ até umu cert.n altura, l'eceiJcndo :lo gaz a 
fut·ça de im(luls1io tleCl'Ssal'ia para rJue OJlCl'C na 
agua um movimento contintto de rotaç5o sobre 
seu eixo nlim de que cadacomrJal·limento se encha 
do gaz e ~c esvasie altel'llatinunentc. Cada uma 
dessas rotaçõ~s é marcndu por um mecanismo de 
relogio que recebe o seu mol'imento do proprio 
eixo do tambo1· . 

Muita consa ha a nttcnde1· qnanto ao contador, 
como sejam a installnção, a verificação, n inspec-
ção, etc. · 

A installação do contadot• deve ser r.~cotnpanhada 
de totlns ns ?:u·:mtins ara I • 1 • t · • 
condições do ex3ctillão e etJUitlade. 

Assim é que, em Paris, desde 18&.6 rJue se exige 
que o svstemu do contadot·cs SL~ja ap(H'ovndo pela 
udministt·açiio ; que os contadores sejam fabl'icadus 
scg·undo os systemas nppl'O\"atlos, tJ ue sejam v e ri
ficadus quanto ü 11ua cxactidiio c a in·egularidade 
de sua mal'cha, que se,iam aferidos antes de ser 
postos em sul'Viço, e isto sem p1·ejuizo das vcrifi· 
catli)es <J ne os eonsttmidot't's ou as compnnhins 
queirmn fazer ex.ccutat· em casos tlc dnv1da. E' 
até pl'ohibitlo :.'t., companhias faze!' escolha de 

9 
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svstema de contadores cuja fabricação não esteja 
no dom inio publico. 

Em i86~ o prefeito do Sena fez ainda submetlcr 
a uma aferição especial o mecanismo do relogio 
dos contadores tendo por üm reconhecer a exa
ctidão de sua constru ao e a so 
lhas no eixo. 

Estas prcscripções se estendem hoje a todas as 
companhi:•s. ~ . · _ 

.. l1 c. 1:" t. 

feitos pela I!Ompauhia, porém não descricionaria
mente, mos por pre~os est::belecidos po1· lei. 

Assim, para um contador: 
De 3 a 30 bicos paga- se. 7 fr. ~O 
De 5 a 80 , » H fr. 50 
De :lOO a 150 • • . :l7 fr. 
Para cima deste numero.... 26 fr. 

O conbdor. será proporcionado ao consumo ma-
ximo do consumidor. . 

quan r a c a agna n mtro uzrr nos conta
dores não é sem importancia, :w contrario. Assi:rn, 
poi:;, si ? nirel da agua se cl~va no contadtlr nlem 

I ~ '} I I "l ... 

ngu~, a cnpaci1lade de cnda um dos comparti
mcnt,_,s do tambor c que mede o volume de gaz 
fica dim;nuidu de um volume ign~l ao da 11gua 
que cxis u· em excesso. 

Or:1, como o numcrJ de ''ollrts que executa o 
vol:mte é que iutlie:• ~5 quantidades de gn eonsu
mida::-, acontece então oue as qunntidades indicadns 
Ui'iO são rc:thlllm te <IS 1} UC lêtn lJUSSado l)clO VO• 
Junte. 
· A fJU::mti,]:ldc de ngua a introduzir dcYc, pois, 

ter unw medida. 
A cnpncidnde lln 11arte do voif,nte que mede a 

quantidudc do gaz dcrc ser: •. 
u. 

~ • 20 28 • 
• :.:o • ~2 • 
) ~o ilG • 

• , t.\0 • 8fa: ) 

• 80 • H2 • 
» , :1.00 • :1.!10 • 

» • • :lõO • • 210 • • 200 • 280 • 
• 300 J 1120 

• • » lülO • ü60 
» uOO 7UO • 

'l'rntcmos n;;ora c1a vcrificaç~o : 
Os contndort·s,além de wrificados c aferidos l!m 

Paris, os que ~allt'm }Jam n~ rid:u'lc~ das provin
ci~IS aiud:1 o süo de novo nt·sse:; lugares, l:'alvu o 
direito dos particulures de cxi~irem nor:is ver i fi· 
car:ões. 

Cuida -::c tanto disto em l'ar·i~, rJue h a mesmo 
uma re~olu~~i':o do prel'cito do ~erw, dt~ ~6 tlu AIH'il 

e · , que ronsrgna lo< ns ns Jll't•scrlp~ut•s re a-
tivns ü ver·ilic:wiio c nfcr·i~~o do~ cont:1dor·cs. 

Essa ord(•naÇào é :wolil)Janlwd:• de ulu reguln
menlo espceial contendo as inslrnc~,;õe~ ~~o ruodo 
)Jor qnc deve-se fazet• c.~~a vcrilic•ltão c uferiç:io, 
bem eorno os instrumentos de qnc ~o tle\'ern :;et·vir 
para isso. · 

Os r·e:mllados desto:•s tr:dJalhos feitos [Idos fi,;caes 
suo tomados em cadernetas, eujas nl.n:11ws vem 
dcsc!·iptas no~ mHorcs qun trataru da Ill:llt•t•ia onde 
se lliCI1Ci01HI O IIOIIHJ do fa]H'iCalllt•, O log-:11· Clll 
que :1 verillc:11:iio se ell'ectuon, o nuurer~, de J'uiJri· 

cação dos contadores examinados, a capacidade 
dos contndorcs, n }Wcs:;:io no gazomelro, o gaz 

.que se esea[)a, o numero dos contadores· ndmit
tidos e .rccmados, o rendimento da companhia e 
outr·as oiJservaçõcs que fura longo ennumemr. , . . . . . - . 

'!' ~ • 

contadores assentndos para cxnmina1· o seu nive· 
lamento, a soldagem das agulhas, n quantidade 
d'ag-ua,~ etc., etc. 

I. t. .... • • .. ... _' 

que naturnlmente o relo~io soffrera algum de::ar
ranjo c fez-me uma dill'erença de 15;5. Em m:í 

r·n cu l:í fui Acontc ·eu-me o mesmo ue ao 
pobre camponio que tcudo ido ao dentista tirar 
um dente. o npr·entliz tirou-lhe um são e deixou o 
<[Ue lhe ·doia. Tendo ~lle rêc[:,uwdo,, ll!sse-lhe 
aqnt:lle :· • c:1le-sc, cJue s1 o mestre o OU\'Ir, fal-o- ha 
pagar duns em vez uo um. • 

A companhia llahi a dius mundou-me um rolo· 
gio novo, que tive de pag-ar, de modo quo fui IJus-
cur W e suhi to:;qucudo (Hilal'idade). . 

Jà se vê porlan lo que esse mcdidtH'IJ ue se chama 
refugio é u111 i nstrunll'n to muito importa ule. . .. . . . . - , ... 

gios sem se~·em are·l:ido~ e 'appro\':ulos. AIJm disso 
os H:;cues do governo fazem visitus :i casa dos 
consnmillorcs como ncabd de ckmonstrar. 

!Jois, :;enhores, quando :;e tr·ata de f:Jzer· um 
contrato ()OI' IIWiS de :J;j anuo~, CJU:tndo jú IHI tnntas 
queixas a esse respuito, vamos contin uat· n aceitat· 
os rclogios da ct~mpanhin, ~em serem all'erido.;, 
sem nwis nada 'i 

O Sn. JoAQUI~I NAnuco :-E Úoll! Y. Ex. quo 
pam a eomp:mlli:J foi llispcns•da a :•J•plica~~iio uo 
~y~tema mdt'ico que é lei do Estado pan1 todns os 
cou tagclls. 

O Sn. GAr.nrNo nAs NEVEs :-E' venladc, a me
diçii~ continú:1 11 SPI' feitn por· pé~ cuiJicns que de· 
poi~ !'iio reLl uzitlos a metros; mas é natLu·al CJUC 
Hestn npera1::io tamhem os queiJI'<Hlos sejam contn 
o consuruidor·. 

Eu di .. ·o sem medo de crr~11·. c sem f:tzl'r oll'ensa 
:i Ctllll[H~llii:l, IJUe alem dos gTandes luct•o;; quo 
clla tem, ha :dmla ess•s Íl'l't':.tlll:lritludos dus relu-
g1os. IJlW s:1o ~empre em seu a\'or. 
~ J:'t. uiio qne1·o fallnr lli'S~o ultimo tl'iu~estr·e em 
qlie n eomp:mhia; aproveitando-se da llill'ercnça do 
camhio, cunegou Lambem U:IS suas cunlas •·•.wis 
::13 ''í.,, de llHIHcirn quo todo o 111 mulo se I] UL'IXa, 
ma~ nu o h a l'llllll'dio se não pagar. 

Jà que rullei nist;:,, tlevo dizer· que pelo edit:•l se 
impu11ha a o1J1•igaç~o dn eompanltia cmpregat· ma
teria }ll'illla do [WiZ, logo IJUC H IIOUYCSSC, acaban• 
do por l'Sle rPotlo com o pagamento em ouro. 

Esta clausula nàu li:.nua nn contl'nlo, de modo 
qne ficamos inteiramente oiJrigndos ao pag:uncn· 
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verba que vai sempre nugmentando come se vê 
da compnrut•iio com os annos :mteriot·es. Pa:xa 
ainda ast.ôoo.~oo francos pelo reemholso de 
dcspezns de illumlnaf,\iio feita~ por conta da muni· 
cipnlidade, como sejam o Palnis-Royal, as passo· 
gens, um bom numero de tlwalro~, eoneertos, 
cnndelabt·os ordinnrios, kiosques, etc., etc., que 
suo illumlnndos grntnitamente pela camnra, mas 
cujo imJ?orto é pago pelos particulares á communa. 
Os falmcantcs de contndores e reg~ladorcs de 
pressão cujos productos dovem ser afertdos, pagam 
16 mil francos de direitos. 1\lontnm, pois, estas 
verbas n 4 milhões de francos. 

'A esta somma juntn·se mais n provenic~te da 
partilha da metnde dos lucros da compnnlna, ex· 
cedentes .de :1.0 °/o, devido aos aceionistas, que 
montaram ultimamente n oito milhões e r>oo mil 
rancos; somman o, pats, u o em m1 toes e 

SOO mil frnncos. 
<:omo se vê, a municipalidade de Paris conce· 

dondo o privilegio t\ comtlanhla por f>O annos,nada 
perdeu no contrario aurerc um lucro extraordl· 
nnria, é sem prejudicar de moclo. algum aos pnr· 
ticulares. 

Ainda mais: 
A compnn h ia ficou possuidora do monopolio da 

illuminação do Pot·is até i90rl, porém unicn mente 
quanto ao gaz, poi:; quo a municipalidade reservou 

o direito de poder ensainr todo e qualquer outro 
modo de illum:nação1 como a luz ele ctrica, por 
exemplo. 

lá "e vê, 11ois, que não se pôde invocar o prazo 
do privilegio concedido á Companltia Pm·iziense 
ara 'uslificnr o resente contratQ. 
A isto ainda se podin acrescentar o que se pnga 

de direitos pelos productos extr:.;hidos .do carvão 
orque hoje todos sabem que, segund~ ~' tra~a· 

tinctos, o producto de menor valor que se tirá do 
cnrvão de pedra é . e gaz. Do cnrvão de pcdrn se 
cx.trahe por exemplo, n anilinn, que tinge as sedns 
dns mais bellas e vnl'iad:ts côres, sem neeessida{te 
de mordentes, a naphtnlinn, empregada em medi· 
cinn e linturarin, a benzina, cujas appHcações in· 
dust1·iaes e domesticas são bem conhecidas, o ai• 
catrãó, c outros producttlS que nós não utilisnmos .. 
mas que podinmos utilisar, ermo por exemplo, as 
aguas ammoniacaes empregadas para o fabrico do 
su a o e ammonm que e um er 1 1san e con I· 
mento .. para as terras, etc. Mas não computando 
aindn estas receitas, temos que a municipnlidnde 

) ,• . . 
panhia a. ~agntela de 1~,500,000. francos. Estes 
aados são tirados de um hvro publicado este nnno 
pelo Sr. H. Lennevcu, conselheiro municipal de 

i . ..j 3 • • 

nkla o prazo de 50 nnnos, foi com. estes o nus. 
Entre nós, pelo contrario, até si n cnmara quizer 
mandar remover os tubos das runs, ha de fazêl·O 
á sua custa, não podendo dentro do longo prazo 
de li annos mudar de. systtma de illuminação 
quaesqucr que sejam os progressos e melhora
mentos que appareccrem. 
Emquant~ no preço, eu não quero tocar nesta 

qnestiio, porque já foi muito debatida. E' uma 
• 't i e "'8 no Brazil. O nobre de· 

puta do por Pernambuco, o Sr. Buarque de Mncedo, 
Já aqui demonstrou quanto ern c~ro o gaz entre 
nós; e o pro11rio Sr. presiden~e do conselho doe· 

e' .· o 
mais do que o preço por que se paga o gaz ell! Lon· 
dros. Entretanto fez-se apenas uma reducçno de 
lO "/ de modo que ainda ficamos com uma ditre· 
rençn' contra nús de 27 Ofo, 

Vou . terminar doclnrando, que si o governo 
quizcr ficar no codilho em que clll1iu, o po~er le· 
gislativo póde ainda salvar-nos, a companh111. con· 
tinental, que tinha o contrato do gnz em Bruxellas 
não tendo querido aceitar cert~s condições que a 
municipalidade lhe impoz, o que n~onteceu 't A 
municipalidade tomou a si esse servtço e o está 
fnzendo com muita v:mtngem. 

Em Bordéos a companhia continentnl, que 
tambem fazia o serviço, o deixou por não ced~r 
a certas ex.igencias; org-anizou-se . a companlua 
c Financiar •, que está fornecendo gaz por um 
rc .o ue se 'ulgnva im ossivel, no entanto está 

dando gnz por menos o quo ar1s o tem, e repar· 
tindo dividendo maior de 6%. 

Com estes exemplos nnda nos deve assnstar. 
Si a companhia não quizer aceitar as eondiçües 

que o poder legislativo lhe imposer, o que o go• 
veruo (leve fnze1· é o que aconselhou nquf o notire 
deputado por Pernambuco, o meu amigo Sr. Buar· 
que de 1\lucedo, o governo deve fazer o serviço 
por sua conta. O nobre depu tndo por Pernambuco 
provou por um modo claro que púde fuel·o com 
vantagem, e eu vôu allresentar u m8 contraprova. 
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Vou müstrar com dados officiaes c aproximados 
que, si o go\'erno tomar a si a emprezn, não ha de 
perder, h:• de ter, ao contrario, lucro. 

N<io pensem os nobres deputados que é algum 
segredo de abelhas fazer gnz : é co1tsa facil. 

-:o. • # .. • • • • 

para illuminnr todo o cdificio. Si ftir ndc~ssafio, 
mandaremos vir da Europa o inllispensavel pnra 
o servi o da em reza e si os inrrlczes ficassem 
mal comnosco, outra qualquer praça encontt'at'e
mos para os nossos fornecimentos. 

Attcnda. a camara •para o calculo que vou 
lêr (lê): 

« A qunntidadc de carvão empre~ada pa1·a o fa
bt·ico do g-nz no Rio de Jnneh·o é <W 26.000 tone· 
ladas. Cada tonelnda produz 300 metros cuhicos 
de gaz e, pot·t:llllo,as 26.000 pi'Oduzem 7.800 mi· 
lhões e 800 mil metros cubicos. Dando-~e para 
fllO'II de gaz i5 "/., per-dem-se i milh:io :l7n mil 
melros culucos. Portao to, as . onc a ns 
obtem-~e 6 milhões 630 mil metros cubicos. 

• O IMado llaga 2ti0 r·éis por metro cubico e o 
• • • - : • • \o) 

• '- I ... • 

met1·.o ou, conio renda bruta do g3z, i. 72:.1:800;5. 
Snpponr1o que se faz ~O "/o de despeza, monta esta 
a 689:200:$, o que dtl para l'cndimento liquido do 
gaz . O;J ~: 00~ . 

• De,· e-se a inda ajuntar a esta renda o tn·oducto 
de 8.li65 tonelndas do coke, que d:í :1 206 a tone
lada 17;J:320;5,ou uma renda total de :1.207:9206000• 

O Sn. BuAnQUE DE MAcEno·:- Pelo contrato nc
tunl é 258 1101' metro cu bico do gnz: e mnis do que 
o consumo dos estabelecimentos publicos. 

O Sn. GALtltNo nAs NEVEs : - J:i vu que o meu 
calculo é mais baixo. . - . , ' companhia que se organiznsse ou o governo to· 
mnndo assim a empreza não perderinm. 

Qne mais uct• o "'0\"erM ? Niio ba nec,ssid:•de 
e pa~sm· pe as orcas cau ID3s, o cvemos notar 

que não é o governo IJUe passa por ellas, é este po· 
bre povo que já soffreu por 2õ armos o peso das 
exigencins tlestn companhia. 

E' necess3t'io, !(enhnt·es, que o. governo encare 
estas questões com maior serenidade. Eu C(llalH1o 
ler·minci o n.eu discurso rolnlivamente nos chios 
disse que o governo niio lan(.'assc nquPIJa coloni1.a· 
ção mongoliéa :i conl:l do pobre partido liberal : e 
agora lhe torno a pedir que niio lance lllllis este 
contrato it sua contn, pot·que jà está muito onerado. 

O Sn. CosTA Azt;VEDO:- J<; desacreditado. 
O Sn. G.\LDt~o DAS NEVEs : -E' nccessario que 

não se dign que estamos aqui r.ara patrocinar 
contratos desta ordem, nós que grttamos durnnte 
dez nnnosincessnnt•~mtmte (Apoirulos e a,a,·tes). E' . ., . . . 

o..; , • • .... , • " 

quand.o se tratou aqui d~ mnteria que não é cnn· 
nexa com esla, mns per·milta V. Ex.. que recor·de. 
Dei um 11pnrte qtwndo o nosso eollegn 'l Sr. Ser•gio 
de Custro fallnu no Sr. Visconde do llio Dr:mt~o, n 
quem ttmho no mais alio conceito por sua illus
trm:ão e IJUnlidndos, mas como político não deve
mos encob•·ir seus erros. 

O Sn. DuAnQI'E DE liAc&oo :- }(ns devemos 
fnzer delle o coneeito IJUe nos mct·ecc pot• sua JH'O· 
bid:111e. E' mt~tt adVPt·s:u·io }lolitico. mns !levo sor 
justo (Apoiadvs t' upnl'fl'.'). · 

O Sn. G.\I.IHNO D.\:; NE\'ES : - Nfío conte~to, mas 
niio podemos absolvel·o ·d:Js f:1ltas de que foi 
ac:·usado pot' nós mesmos (Apoiados). 

Esl:i na cmleim lln presideneia um nobre de
put.:~do (JUC )Jertenceu á rcllacçiio lia Reforma, e . ' . . .. . 

t / • , 

tambem pertenceu á mesma red:•cçiío, dizer que 
o St·. Rio D•·nnco estava absolvido · peh promul-
0'3 ão da lei de 28 de Setembro: mas eu 'ó lhe 
dis~e que elle não é pnpa par·a absolver a pessoa 
alguma (Riso). . . . 

Si me levanto para repl'Oduzir accusa..:ões ou 
para simplesmente recordal-as, não é com o pt·o· 
posito de fazer o!Tení'ns ou negnr merito~, mns te
nho oiH'ig"a\.'ão de defender o partido liberal, por· 
que estou crmveucido qllC este partido qunudo 
fez aquellas accusnções disse a verdade ( Apoia· 
dos). 

l • ' 

compurando-se este facto r.om outt·o de lllt'llOl' 
~ravitlade, succedido no tempo daquelle rei despo
tieo, facto que teve nli:is severa punirão, con
cluia·se atnrmando estar o Sr. Rio Branco po.iti· 
camente inulilisado. 

Si, pois, ha · alguma injuria a S. Ex., não sou 
eu que a dirijo; é a Re(ol'ma., é o pal'tido liberal, 
em nome de quem ella dizia fallar. 

J<;u v"! aindu ha voucos dh•s muitos outros arti~ 
gos, estiveram em miniHJs mãos. Pois si nós o 
ncnusamos tao acremente, como OJC vem-se aqut 
defendei-o. 

St·. presidente, foi uma calnmidade publica a 
• r I • • 

' . 
ruja falta eu desta tribunn tenho tantns vezes la· 
m~nlndo. A morte di)S niio menos tli:o;tinctos senn· 
dot·es Nabuco, Pompeu e~outros esforçados cbefes, 
causou tambem g-rnnde lacuna nas nossas fileiras ; 
mns n do senador Zac:1rias treuxe-nos nma lat~una 
empt•cenchh•cl, porque eru um verdadeiro homem 
lle lutn. 

0 Sn. BUARQUE DE l\IAeEDO :-Uma gloria do 
nosso partido. 

O Sn. GALDINO D.\s NEvEs:-Si lllle estivesse vivo 
tal vez niio se estivesse j:i estendendo os braços para 
o Sr. Yis:!onde do H i o U1·unco (Não capoiados). 

O Sn. MANOEl. PEono :-Niio seja injusto. 
O Sn. JosÉ CAET.\No :-Protestou-se contra a 

fórma emprPgada pelo St• Sergio de Castl'O. 
O Sn. MANOEL i>Eoun:-V. Ex. que tem tnnio es

pirito de j usli!,'n, não der ia dizer Isso. 
O Sn; GALDlNO nAs NErEs:-Permittamqtl.e diga: 

não t':..llo da defe~a (JUll hoje se fez tto Sr. Visconde 
do Rio Branco nesta cnsa •.. 

O Sn. Josk CA.t<:TANo:-Não houve def•~sn, houve 
protesto coutrn o modo por que o orador se ex· 
pt·imiu. 

O Sn. G.\f.DtNo n.\s N&vEs:-Como quer que 
ch:nne i:;to? 

O Sn. los.;: C.,ETA:-io:-Niío foi defesn .. 
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O Sn. GALDINO oAs NEYEs:- Foi homenagem a 
um bt'HZildro distincto; pois hem ... 

O Sn. MANOEL PEono: -E nm prot.csto contra a 
falta de generosidade tle, em uma camara unanime, 
atacat··se :1 um conservador. 

O Sn. GALDINO DAs NEVEs:-E eu prote~to coutra 
o seu prole!':to, porque jú tenho ouvido ntacar-se 
a ui a muito~;~ conservadores lambem notaveis c 

. • x. nunca prote!'õtaram. 

O Sn. :MANOEL PEono :-Sempre protestei. 

O Sn. G.\LDINo DAS NEVES:- no~so illustt·ndo 
collegn, quo nqui hoje se defendeu, não fez ng
gressão alguma. 

' 
O Sn. Co-;TA AZEYEoo:-Não, sejamos justos: o 

nobre deputado agg-rediu. 

U Sn. GALDtNo DAS NEvEs :-Mas elle estava se 
defendendo. 

O Sn. Jos~: CAETANO: -Ninguem jnslificou o 
acto do Sr. Visconde do Rio. Branco, censnrado 
pelo nobre deputado o Sr. Sergio. 

O Sn. GAtDINO DAS NEVE~ :-Não nero discutir 
aqui a pessoa do Sr. Visconde o Rio Dranco .•• 

O Sn. MANOEL PEono dá um aparte. 

O Sn. GALDINO DAS NEYEs: - Attenda o nobre 
deputado e verá que vou demonstrar que admira 

O Sn. t'nEstDENTE :-Attenrão! Peço ao orador 
que cinj<l·SI.l ú materia em dil'cussão. O Sr. Viscon· 
de do Rio llrancu não tem nada com o contrato 
do gaz. • 

O Sn. GALDINo DAS NEvEs :-Estou me cingindo; 
estou dizendo a razão por que dei o aparte. . 

E' publico e notorio, ninguem plide contestar 
que ns ne!!'ocia~.:õ. s est:io se entabolnndo ha muito 
empo W• o.s nao apow os . ao e ver. 

O Sn. JosÉ CAETANO :-Não npolado. 
. . 

vez me~mo o noln·e deput:Jdo tenha depois de 
apoiat· (riso) llOrt]ue é govemistn. O que di)!o é 
que não ha de ser no!il meus hombros, que não 
tet e ~et'VIr e pon e pm•a su 1rem os ':onser·va
dores. Estii:l f:Jzen:lo o m"smo que em França fez 
a ramilia de Luiz Pcli!Jpe de Orleans, que pt•esta· 
r:Jm·se a eng1·andecer a memoria de Na1roleão I .e 
t>r•'pnrara:n o prestigio de N:.1poleão III (Não apoia· 
dos). Está claro, está diaphano; só não vê quem é 
cêgo. 

Pois bem ; lavro o protesto em meu nome, si 
ninguem quizer acompanha•··me, pois que no dia 
em que o partido I beral der a mão ao partido con· 

r • • • ~ • 

de conlisão, a titulo de passar essa reform:1 impre· 
st:Jvel, qLte nem é liber<~l e que não valo esse sa· 
crificio, então estará morto para sempt·e o partido 
i e n • 

(Jfuito bem"; muito bem. O orador é felicitado.) 
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. SESSÃO EM 50 DE SETEJIBRO DE 1879. 

S eeuloril!!loeiío doi!!! eemlterlol!!l. 

VIDE PAG. 259 DO TOMO V. 

Por sem duvida, eu me furtaria entrar na prc- suas crenças, não é estabelecer a liberdade reli· 
sente di:-:cussão, conscio da pequenhcz &os.meus giosa (Gontestaçôt?S). 
recursos (mu-itos não al!oiados), si J!Orventura !lfio E~, senh~rcs, já o .disse e direi sempre, sou se· 

l ~ ' ' ' l .., ... , 

a cren~~a, a convicção que tem sido a de todos os mas, mesmo por·qua sou sectnrio convicto da 
tempos da minha obscura cxistencia. liberdade decultos é que quero tanto a liberdade 

Núo serei eu quem descerre os labios pora não paro os cultos chamados dissidentes, como pnra o 
dizer· francnmente ao paiz os meus sentimentos, culto catholico, apostolieo romano a que per· 
embora tenha de amargar á lar~os trnvos os dissa- tence a maioria da nação. (Apoiados e ·repetidos 
bor·es que soem acompanhar a ft•anqueza. aparte! em contestação. O Sr. presidente reclama 

Sr. prdsidente, não venho oppor·me. it creaçfio atlenpao.) 
de cemiterios civis. Comprehendo que é da maior · As crenças sinceras, Sr. presidente, nunca 
necessidade que os tenhamos; compt·ehendo que é pedem lta~eas-~orptts, no fôro de 
mister ue todas as cren as possam não cnconu·:tr 
cmiJaraços no ullimu romana da Yi a, mas tambem 
é certo1 .Sr. presidente, que para substituir a ty· 
rannia cleric~l, que não aceito, n~o devetpos ct·ear 

O Sn. ANTONIO DE StQnEmA : - Folizmen te nin • 
guem pretende essa outra tyrunnin. 

O Sn. ANTONIO CAnLos :-Não é possivel, Sr. pre· 
sidente, queret• obrigar toàn e qualquer crença, a 
despeito do qne sentem de mais fundo, a aceit:trem 
entert·nmentos por uma fôrma que n~o é aquella 
que ellas querem; isto, senhores é uma tyrannia 
como qualquer outra tApoiados e não apoiados). 

Senhores, si é para mim pr·incipio inconcusso 
que deYo a liberdade ser a norma nesta como em 
todas as malerins, sóbe llc llOnto esta nec:·ssidnde 
em um pniz como é o Brnzil, pnrtrue, senhores, 
pot· mais extrcnuos sectarios que soj:m10s, de todas 
as idens as mais liberacs em materia religiosn, niio 
poderemos deixnr de conl'essar que o paiz na slla 
maioria li catholico a lostolico romano u Joiados · 
que as tradições são e~tas; c não rompem-se (c 
um ímpeto as tradições de um povo (ilpoiados 
e apal'lt·.~). 

Niío serei cu quem opponl1n-se n maior amtllitude 
do lii.Jet·dade religiosa ; mas liberdade religiosn nii 'l 
quer dizer obrigar todas as crenças, obrigur n 

n. NTONIO Antos :- mor e c teguremcs 
todos a nosso tempo. 

Não invoque-se o principio salutar da 1iberdade 
de cultos para fundamentar uma restz·icçiio da li· 
herdade; para obrigar a todos, tnnto de uma como 
de outra crença. uo enterrameuto pela mesm:~. 
fôrma. 

O Sn . .Tosfl CAETANo :-A questão não é de liber· 
dade, é de igualdade do cada ver. · 

0 Sn. ANTONIO CARLOS :-Igunldade do cadnver ~! 
Como si pudesse haver igunldmle no mundo no 
meio da desigunhlnde geral, como si plldesse haver 
igll:tltlatle a não SL'r u iguol da de }ler·anto n lei ; 
como si pudesse h:.trc•·. igunltlade no mundo do 
homem pura o homem. A igunldado sú pódo dnr·so 
nas organizações }Jhysicas que, aliils, Yeslem for· 

~ . ·, s 

(Cruzam-se diversos apartes.) 
O que é que chamamos distincçiio d9 cndaver ~ 

Si. q oet·eis a tgualdudc absoluta, che~arms ao ponto 
de dcslruit· a hyer:ll'chia que a soctedade tem de
terminolh;~, o que vós chamais distincção perante 
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o cadaver, são ceremonias svmbolicas que nãe 
acarretam distincç1io alguma. • 

o sn, BAnnos PIMEN1'EL :-0 m·gumento de v. 
Ex. prova demais. 

O Su. ANTONIO CAnr.os :-Afóra a ig-ualdade pe-

O Sn. ANTONIO CAntos:- O qne é que se chama 
distincç1io pct·ante o cadaver? 

O Sn. JosÉ CAETANo:- E' o que se dá todos os 
di:~s a caj.Jricho dos bispos. 

liberdade,' nunca t'lltenlli (Jet'tencet· itquella esco!a 
que só chama ser lhTe..,....f:~zet• o que clla quer
(.4.poiados e !tpal'les); He:o:IJeito todas as crenças 
quando são sin··eras, e considero-as taes em qtwn-

-~ to não se manifesta u eSJJeeu!aç:io : ü por bto que 
quer·o que em nome da liber·dade não se do um 
golpe e golpe tremendo no llUO ha de mais res
peitarei. 

O Sn. Rur BAntiOZA :-V. Ex. tem o apoio dos 
05. 

O Sn. Á:noNto CAm.o,;: -E' consa que pouca 
mússa me faz, qne :1poie-me e~te ou arJtHille. 

· · ,. .om ue snstentr• ns minhns convic ües 
não vem de set' n poindo por este ou pot· nq nelle . 
. ma~ da su:1 sinccrid:tdê, sendo certo que me é 
imlill'erente que npoiem ou rejeitem a oplniuo qne 
sustento, si eu nelln creio. 

O Sn. BAunos PnlENTr-:L:-hlo pro'"u as conclu
sões a qne os levam os at'g-umentos do nobre de
putado. 

(lia ottll'os apartes.) 
O Sn. A~TONIO CAnLos :-A liiJerdnde é umn 

mntruna possante, no uizet· !lo poctn dos Y:nnbos, 
que nma111enla eu1 St~u seio fecundo todo~ os 
homens, todos os cultos, todas ns creu~:as, c não 
ha necessidade de impor. 

Renlmen te, Sr. presidcnlc, ou eu, o quu nlitis 
não é pam admi rnr, c~IOllJwrl'cit:nnente alheio ao 

-' ' • • • • ' ~ • •. "t. :'"" • lo 

tudo, eu arreceio-me de que, de envolta com 
muitasverdades, rompam-se lambem as tradições 
poetir.as deste povo, que são um patrimonio como 
outro qualquer. · 

.U)l .sn. DEPUTADO :--'Ainda que a humanidade 

notavel de~envolvimento dós conhecimentos, que 
os progresso~ de um ·povo não sejam feitos por 
meio tht violencia, mas pot· meio da annuencia 
comJ>leta e inteira de todos. . 

L 

é n lilwl'll:trle relig-io~a. otl 1:om eer:ezn nflo IJOS:so lat,."ão :tos enterramentos. . . 
aceitar os princi1•ios dos nobre~ dt!putndos que, em En não ereto. senhorPs, tJUe hnja Jw.io no se
nome da ·liberdade, tollwm :1 . manifest:•çiio do culo actunl quem se refute a ncdlin· 0 pt·incipio de 
outras CI'l'll\~us, rompem tmtlições que exi~lem · liberdade de consciencia e de rdigiiío. 
desde o bel'~:o o vi'10 IH'enrlei'·Se ao tutunlu, como 
si poFentltl'a as ti·adiçõo:; pmlessom tlssim dPs- O Sn. JoAQUIM N:\nuco: -lia muita genle, ha 
nrparecer·, wmo si cllas não constitui~sem u vida alê um pal'tido inteiro (J\poia1los). 
naciunnl de um po,·o. o su ANTONIO CAntos :-Etl não ercio que ha.in 

Scnhore~, devo confes~al-o, lHl t1poca de hoje em t]ncm roieitc de cunscioncia segura a tiiJel'd(lde 
que a scicndn tem :lSSU!IIHiu a maior nltu•·n elll que ll os cultos, qne ga!'anle a cada nm adorat· n Dons 
clla Vili f1·ia como n laminn do bistmi, disseeanllo segundo o seu motlo c como lllelhot·Ihe convenha~ 
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. U~I Sn. DEl'UTAoo:-Não sei si é de conveniencia, 
o que sei é que é a bandeira do partido clerical a 
rejeição dessa liberdade. · 

O Sn. ANTONIO CAnLos:-Felizmente no Brazil 
não temos o partido clerical. 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA.:;_Declaro que na 
minha província hn o partido clerical organizado; 
felizmente é ridículo pelo seu numero. 

Ul\r Sn. DEPUTADo:-Entre nós não ha 
mente religião, ha indifferença. 

O Sn. ANTONIO CA.nLos:- Diz bem o nobre de· 
putado, entre nós não ha propriamente religião, 
hn indilferença, para não dizer superstição. -

(Ha diversos apartes.) 
Em S. Paulo não ha partido cntholico político 

organizado. O Sr. Dr. João Mendes tem tentado 
organizai-o, mas tem encontrado oiJstaculos até 
nos propr10s s~cer otes. 

(Ha diversos apartes.) 

; ,, ... ~ .. 
momento, é o que nfio posso aceitar absoluta· 
mente (Apoiados). 

O 81,1.. M,\nTIM FRANcisco :-. Nós não queremos 
a substituição da tutela da ig'l'eja pola tutela mu· 
nicipal. 

O Sn. ANTONIO CAm.os :-Estabeleçamos cem i· 
terios puiJlicos adminislr3dos, clirig·idos, polici:1dos 
pelas camar3s municipMs, sem duvida nenhuma ... 

O Sn. Lil\lA DUARTE:- Já existem em muitos 
Jogares.. · 

O Sn. ANTONIO CAnLos:- ... mas não obstemos 
3 que as irnt3ndados, certos p3rticulares, certas 
congregnçõcs de qualquer seita tenham os seus 
ccmiterios, esl3l.Jelocidos segundo os seus ritos, se· 
undo as suas c1·ençns religiosas (Apelados). Ahi 

tl q á . 

O Sn. Rur DAnnozA:-ü ccmilerio é um serviço 
civil; o Estado nãa pôde encarai-o de outro modo. 

0 Sn. ANTONIO CARLOS:- Si Ó assim, porque 
não havemos de encarar tudo como um serviço 
civil ? l'ois si n porto J?Ol' que se sabe da vida con· 
stitUC UlU méro serVIÇO civil, J!Ol'qUe não ha de 
constituir um méro serviço ciYll a. porta por que 
se cnh·a para ~ vida 1 Po1·quc Iilio fnzeis do baptis· 
mo tamiJem 11m serviço civil? (Apa1·tas). 

As disposições hygienicas acham-se resguarda· 
das desde que a policia dos cemiterios pertença ás 
camaras municipaes. 

0 Sn. BEZERRA DE MENEZES :-Desde que 3 CU· 
mura munici al administre os cemiterios, pouco . . . 

' clarece1··mo. CrJnfesso, e a minha ignorancia é 
grande em tudo (muitm--não apoiados), que não sei 
onde é que está a distincção repugnante de que o 
catholico, para quem a materia de sepultura tem a 
maior importancia, peça que lhe seja licito ter o 
seu cemitol'io conforme os seus netos, com todas as 
suas ccremo·nias. Onde está aqui a distincção? 

Mas, si fordes assim, pergunto : determinareis 
verdadeiras leis sumptuarias de cemiterios? de· 

i r · os ent rrament s se'am feitos 
unirormemente, por este ou por aquelle modo ? 
E chamareis a isto liberdade? 

mula. 
O SR. ANTONIO CAntos:-Jgualcb.de perante o 

tumulo! Quem é que póde impedil"a? Onde é que 
está a desigualdade perante o tumulo, a desigual· 
dade que repugna? 

U~I Sn. DEPUT.~Do : - E' questão de hygiene. 
(Ha Ollti'OS azJartes .) 

·O Sn. ANTONIO CAnLos : -Mas f31lou·se em dis· .... . .. 
• t .. "" 

ções. Ondo estão ell;,~s? (.-lpa1·tes). Eu trato ngorn 
do ponto em que princi[wlmente se fundou o 
nobt'e deputado pelo Amazonas -que 3 distinc~ão 
não e v ta n· ate a morte. 

Senhores, o principio de igualdn~e perante. a 
lei acolnpanha o homem desde o nascimento ate 3 
morte; mas si chama-se liberdade do enterra· 
mento conforme as crenças de cada um, dís· 
tincr.:lo, enhio devm·emos acabar com todos o 
quaêsq uer eventos, que constituem ta miJem na 
vida verdarleiras distincções. Não sei porque npe· 
nas se lw de demoeratizal' o cadnver c não se quer 
democratizar o homem vivo (Apm·tes). Não; eu 
aceito pt•incil)almente a democratisn~üo do ho· 
mem vivo. 

UM Sn. DEPUTADO : -Nós não temo~ essa pre· 
tcnçüo. · 

O Sn. JoA.QUI!Il NAnuco:- O nobre deputado por 
Minas é rtue entenue que se deve distillar o cntlaver 

... .. , • • • O'· • • .... ' 

uiit ~diantamento da sciencia. 

{H a Olttl'os apartas.) 

O Sn. ANTONIO CAnLos:-Quanto a essa distillnção 
ele nova especie, cu n deixo no seu inventor, de
sejando que delln colha grande proveito. 

Portanto, meus senhores, distincções como me 
parecia que os nobres deputados designavam, não 
ha, cu não as vejo : cnte1·ra-se· um homem de 
moclo diverso, assim como se bnptisa de modo di-w 

• 
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ver~o, com mnis ou menos pompn, segundo certos 
e d.eterminados ritos. 

O SR. A:xTONIO DE SiQUEtnA dá um aparte. 

das irmandades? Porque é que não querem que 
eu me enterre á minha manch·a, no meu ter· 
reuo? 

O Sn. JoAQUilll NAnuco :....:. No seu terreno nüo 
,, o mal ? Porque é que não hão de as Irmandades que poc e. 
tt:m, segundo a lei, os seus bens, o seu patrimonio, O Sn. ANTONIO CARLOs :- Quando digo no meu 
ter um cemiterio para enterrar os seus irmiios? terreno, quero dizer no meu cemiterio. 

O Sn. RGY D.\nnozA:-E' um genero de explora- O Sn. JoAQUIM NAnuco :-E si a minha religião 
"~o rjue nfto se póde admittir. Razoavelmente os exigir que eu me enterre no meio da rua? 
r·~mitcrios não podem ser objecto de patrimonio, o sn . .A..'iToNIO €ARLOS :- A hvpothese é gra· 
nüo. ciosa e cu não posso acceital·a (Ãpoiados) • 

. O Sn. ~-\.NTONIO CAnLos:-llas _por,que não hão o Sn. JoAQUilll NAnuco:- Não. lia uma. seita 
d·: ter as Irmandades os se.us c._enuterwstJara nelles .1 relirriosa nos Estados-Unidos que recla.ma. em 
serem enterrados os seu~ 1rmaos, segunclo as re~ non~e da liberdade religiosa., a polygamia. Elles 
~ras de seus comprOI.mss~s, de suas ~rdens, ~1 dizem que na. sua religião, podem casar-se com 
e!ies entenderem que Isto c uma necessidade esp1- quantas mulheres quizerem e perguntam porque 
rttual? · · 

0
• 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIUA:-1\Ias podem se en
tr:rrar no cemiterio municipal. 

• j , • . , 1 !l 31'3 as 
et'-lerr~l: dess~ modo nos ~cus proprios cemlterios "! 

1 
gran~es_ verdades é que e!ll vez de proce~e1· pe~a 
convJCçao, se tente reahznl-as poln vwlencUl 
'A oiados O Sn. · ANTONIO DE SIQUEtnA: - In ler esses de o r-. ' . . . ~ 

1 As verdades sociaes e religiosos hão de vigornr 
mumc1paes. . . 1 uma vez qu~ ti~erem ~adurall}-ente invnd~do to· 

o Su. ANTO~IO CARLOS : - 'l'odo o mundo pó de I das a.s consCJenCJas ; e nuo convem, Sr. pres14ente, 
pe~·tencer a uma irmandnde desde que pertençn a 

1 
meslllo em nome das grnndes verdndes que mv.o· 

uma relüdão, a uma crença qualquer. cam·se,. l'rocura.r estabelecol-as com desrespo1to 
~ das crenças alheias; porque, pelo menos, tem-se 

O Sn. Jo.\QUI:\1 ~Anuco : - Nfio ; desde que si é certeza ele retardar aquillo que deveria triumphnr. 
m:~çom, não se póde pertencer. a uma irmandade. E, pois, peço aos nobres deputados que, por amor 

(Ha out1·os apa1·tes.) mesmo de suas crenças e convicções, não se des· 
penl.wm 1~or essa vereda ~scorregadia, porque se!U 

" .. . . 
mento de taes verdades em que acreditam. 

.. os maçons Senhores, nas poucas palavras, despidas de valor 
a·:o:;sfld<J~ embora Jela refrega cplscopfll, conser- em si uo a.cabo do a resentar tl · 
:, - -. '- · ' : ·, ' ' : ~ . ~ 1!CTo apoiaclos), r.onsubstancia-so sem duvi a ue
cnpitncs, fol'l.nnm conl'r3rta~, l.evnnt~m ,cenuter.ws; J nhuma o meu pensamento o justifica-se o aparto 
l'Ot~lo rJtlCl'c~t.s to~her-lhes a liberdade !J.4pa1·trs~. que dei ao meu nobre coll~ga deputado pelo ;Amn· 
~em ll U\: I Lia, II.bct·~adc parn t?do~ .. :SI h a renu- I zonas, qunmlo encetou a ,discussão dest~ proJe_cto. 

t<.:nos publtcog, s1 nlh todas as tnnuht~~ ~nc.ontra- Foi realmente como s1gnal de constdoraçao a 
l'i··J a satbfa~ão IleCC8snrin do.sel_l~. dtrettot:, que ! s. Ex., 3 quem mo prendem Yinculos de amizade, 
importn que certas. p~ssoas .JUl'ldll~~s c. moraes 1 que quiz fazer patente q_ual o meu modo de pensnr 
tenham o~ sens ccnutel'Ics? Onde esta nlu o mal, 1 em rela~ão a esta matena. 
cl· .. ~de qne a polil~ia desses cemileri'os, como a tle 'i Não me }Jarece Sr. presidente, que mo seja 
toL1c1s, pertence à mnnicip3!idade, des_dc que, por, 

1 
ucccssario seguir' mais largo estadio na cnrreira 

t.c n!o, os preceitos hygienicos deveyao ~~r obser- , encetada; mas sCj3-me licito, antes de lerminnr, 
,-::t~os em todos clles? Q!J.e necesstdade e essa de I invocar ainda em prol daqucl!es que clamam pela 
l'i;L•cnrmos crenças. a~·rn!gadas, quand~ todas ns liberdade dos seus cemiterios tod3s essns c~enç3s, 
cH·:;ç3s rodem coex.Istn' a sombra da lei? todt)s esses symbolos repassados dn llllliS alta 

o SR. BEzEnRA DE l\IEXEZES :- Comtnnto que f'C poe.sin, que constituem o patrimonio do coração da 
de liberdade ·t todns cllas. lll(liOr parte dos hom.cns. .. 

' ' . ' . . Não nos arrnuqueis, senhores, eu vos peço, no 
O Sn. ANTONIO CARLOS:- Pois é o ue Je o. :~ · : · ~ 

o sn. ANTONIO DE SIQUEJTIA.:- E' ~m castcllo nu 
1 

~~ nc pnru nôs tüm tnn t3s sign_ificações ; e já quo 
. . uc v Ex volta 3 combukr ; 1wo rw tul pro- I mfcl.Jzmenlc. pusso .. a passo vm des3pparcce~do 3 
i~~~ ',L'io no' proj,.ecto ' ·.. ' · poesw da nda, dotxat·nos uo menos a poesJa dn 

- 1,, • · I morte. . 
O Sn. .~::\1'0::\10 CARLOs :-Mas, si nilo Jw ~ai . . . 

(lt'denr~~o. porque é que nüo tJUerem os cenutcnos 1 Voz E~:- Mmto bl'lnl Muito hem I 
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SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1879. 

Seculorlaação dos cemlterloa. 

VIDE PAG .. t77 DO TOliO V. 

O Sr. A.ntonlo Cnrlos:-Conheço ~er· pondam. Eu não venho saber hoje si o catho. 
feitamente as dimculdades em que me col.oco, licismo é máu; deixo mesm?. ue .o n~bre deputado 

' ' nambuco, que tão brilhantemente nos fez um dis· magnifico poêta Shelle\', queira fazer reviver o 
curso. que eu qualificarei quasi «:l_Ue de exegetico paganismo hellenico ·e revQqUe o Olymv.o de 

· t chesa contra a reli mo catholica. Horneld. A minha uestão é esta: é rove1toso e 

épocn actual a luta travada entre os diversos sy· verdade. 
stemas, de idéas que agitam-se nos tempos moder· Vejamos, senhores, quaes os argumentos prin
nos, e infelizmente as crenças religiosas, levanta cipaes que me contrapôz o. nobre deputado por 
uma como que antipathia contra todo aquelle que Pemam6uco. o argumento Achilles é acat·iciado 
ousa vir affrontar as opiniões que se chamam mo· por s. Ex. tão ao seu sabor: é questão da polyga
dernas embora não as combata simplesmente para mia, e a este acompanham a questão da disUncção 
sustentar aquellas que lhes dieta a sua convicção. ou não distincção JUnto ao caaaver,e finalmente a 
Não obstante, porém, V. Ex., Sr. presidente, ha de refutação da importancia das ceremonias com que 
permittir-me que eu adduza algumas observações a religião catholica acompanha os seus mortos, 
em fesposta ao no~re ~e.putado or Pernambuco, ceremonias que para elle nem ao men~s têm a 

a primeira vez que aqui faltei, tive o cui a o de que 0 nobre deputado nos mostrassê a paridade ou, 
determinar bem alto que eu não quero emmara· ao menos, a semelhança de natureza entl·e os dous 
nhar· me em polemicas religiosas ; que eu não pontos da questão : a po.lygamia e a existe.ncia de 
pretendo encarar o assumpto em relação ás noções cemiterios particulares e de irmandodes I 
theolo~icas e de direito canonico ; . porque em o que fére a polygamia é a immoralidade reco
materta de religião eu só me occupo daqnelle cu· nhec1da por todos ; por certo o nobre deputado 
minho que devo seguir, deixando que todo e não poderá descobrir immornlidade n~ existencia 
qualquer outro caminhe _pela vereda que mnis se· dgs cemiterios particulares. A paridade não existe: 
gura lhe pareça. Eu nao quero que me salvem, 0 ar~umento não procede .. 
nem tenho a pretenção de salvar os outros. SeJa·me licito estabelecer os princípios que con-

Mns ha mais alguma cousal Segundo os prin· s;idero base da materia. · 
cipios que professo, eu não tenho caracter que me Nas sociedades que são constituídas, e pnm va11· 
autorize ao apostolado( a evangelisnção. Eu fallo togcm de todos, 0 principio da libe•·dude, é, no meu 
portanto, hoje eomoJal ei da primeira vez, em nome entender, c me parece lfUe no entender da maior 
do princio da liberdade que me parece ser mais part.e dos homens, aquelle que deve [lredominnr. acatado pela opinião que .. sustento,. do que por 
aquella que lhe é adv~~.sa. Eu fal.lei hontem, não Mas, senhores, é preciso deixar a liberdade 

- · .s er com toda a sua for a de fecundidade· 
dindo a liberdade de todos as seitas, porque eu guando muito, ó licito podarem· se ns ramagens 
quero que possam haver cemitel'ios não st't ca· luxuriantes que investem pelos uireitos de tercei· 
tholicos, como protestantes. e até musulmanos. ros .. porque a liberdade de uns deve co-existir. com 
Não entrarei, portanto, nem me compete entrar no .

1 

a hbet·dade de todos os outros. Qnando a llbl~l'· 
refutação da parte propriamente exegetica do dis· . da(\ e de a lguem póde atacar ou a liberdnde indivi · 
curso ao nobre deputndo. Outros que lhe res· dunl do onircm on a liberdndc collcctiva do Estado. 
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' ' ' "' J clamav11 o nobre deputa o, com a vehemencia .de 
phrase que realmente eu lhe invejo, porque, exis· 
tindo os cemilerios catholicos, os proprietarios 
desses cemiterios não consentirão que lu sejamos 
enterrados. Pois vós que não sois catholicos, que 
não act·ediluis nessa religião, quereis ser entm·· 
rados em cemiterios catholicos? Então a vossa 
liberdade quer dizer-impôr-se á liberdade alheia'! 

Dis5e o nobre deputado: quereis o principio da 
Hbet·dade de cimiterios oh ! meus senhores, ao 
menos que tenhamos a iberf a e e enterramento 
nesta terra), quet'eis o pt·incipio da liberdade de 
cemiterios e niio vos lcmbr!lis de que Thiers, o 

(Cr~t::am-se muitos c clivci'Sos apal'tes.) 
:nas dize i- me, vó.s todos gue sois, como eu. se· 

ct3rios da liberdade de cultos, porventura as ee
rimonias de entet•ramentos não fazem parte inte· 
~rante dn religião, e vús que susteutaes a libe:t:· 
aade absolutn c plcnn de cullos, como querms 
tolher estas cercmonias, que pertencem â religião 
cntholicn? U.partrs). 

De que ,;ale o vosso celebre argumento de dis· 
tinc\:ão, diante da morte ? Si vós quereis que nos 
cemiterios publicos, o acho isso bom, mas aponto 
o facto pal't\ mostrar qne o vosso argumento de 
nada Yllle, se possa benzer n pnrte do terreno em 
que hn de ser entorrarlo o ct~tholico c se fa~nm 
todns as cet·imonias reli(l'iosas, como é que nchaes 
que lwja distinc~iio em o ontcrramcnto nos ccmt· 
ter i os pnt'tit:ulat·es? (Apm·t,s). 

As municipalidades vctH.!em sepulturas pcrtJe· 
tuas, por cinco nnnos, etc., c isso faz parte do 
renllimcnlo dns canu1r1.1s municipnos. 

O Sn. SAr.D.\:>illA 1\IAntNHO dti um a(larte. 
O Sn. ANTONIO cAnr.os:- O nobre deputado pelo 

Amazonas, pcl•J quC' rejo ê nivelador di:mto da 
morte. 

O Sn. SAt.DANttA 1\lAmxno : ..-E na vida ató, 
qnnnto Ó lWS~Í\·l'i, pelos ltllCUlOS, Virtude, etr.. 

0 Sn. ANTONIO CARLOS : ...- A distincção na Vida 
e na morte é uma lei que não ha desconhecer ; 
ella encontra-se nn folhagem das arvores, na co· 
rolla das flores, em tudo· que é physico c moral. 

0 Sn. SALDANHA ){AniNHO dá Um aparte. 
O Sn. ·ANTONIO CAnr.os : -Mas si vós vos casaes 

por exemplo, uns com mais pompa do que outrosp 
porque não (Jodcreis do mesmo modo faz~r o en • 

(Cruzant·se diversos apm·tes .) 
Porque uma irmandade, uma congregação reli· 

giosa, que constitue pelo nosso direito uma per
sonnlidt~de que dispõe de recursos, entendeu fa
zer pura si, parn seus associados, uma propriedade, 
um ·campo santo, onde vi1 depositar os seus mor
tos, vús dizeis - isso é distincção-e não achues dis· 
tincção em todas ns multiplas hypotheses apon· 
tadns. 

gario; a jttizo do bispo. 
(Ha outros apartes.) 
(} Sn. ANTONIO CAnLos:-Pois eu VOU pôr a hy

pothese em mim para que se não diga que desejo 
a morte a algum dos nossos coltegns. · 

Supponde, senhores. que chega a minha hora. 
fatal, e que eu, antes de despe(lir-me dos prazeres 
da v_idat manHestei. o desejo de ser enterrado n9 

tencido, porque até agora não pertenço senão a 
uma que 11ão tem ccmiterio ; quem é que me póde 
impcdil' de ser alli enterrado? 

VOZES : - 0 bispo. 
0 Sn. ANTONIO CARLOS : - Não ; porque eu 

proprio, de minha livre vontnde, como sectario 
cntholico, ttceitci o seu Juizo; pois que, nccitando a 
religião catholica, acmtei ipso facto o juizo do. 
bisr.o, ussim como todas as conscquencias da re· 
lig1ão catholicn. 

(H a di"ei·sos apartes.) 
· novo dizer aos nobres deputados quo não pre
tendo indicar logar nenhum onde me eliterrem ; 
quando tiver a infelicidade de me afastnr desta 
vida, podem enterrar-me onde quizerem, não faço 
disso qncsLão, ·· 

(H a dive1·sos apartes.) 
orno odereis tolher no cutholico a libcrdod& 

de sujeitar-se ao juizo do seu bispo'! 
O Sn; S.u.oANHA ~fARINHo :- Sujeitar-se ao ca· 

pricho de um homem nunca foi liberdade. Não lu.\ 
:~rgumento que sustento a sua opinião. 

(l-Ta dit:ersos apm·tes.) 
O Su. ANTONIO CAnLos:-Portanto, já vêm os 

noiJros deputados quo n log-ica manda concluir do 
mo,Jo pelo (funl eu mo mflnifestei;e, Sr. presidente, 
cu não ten 10 out1'o fito que niio seja querer quo 
se l'e~pcitea lihet·dadc de todos e de cada um. 
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Não quero . catechisar a ninguem em materia 
religiosa. Trato de mim ; outros fnçam ·o mesmo, 
porque não tenho o encargo de converter a nin-
g em. s 1 o. ns re ças re gtOsas e o os, 
como quero e hei de obrigar a que respeitem as 
minhas, mns não faço catechese em favor desta ou 
daquella igreJa. Quero até cemiterio para os mut-· 
sumnnos, e ja vêm os nobres deputados que não 
tenho nada de exclusivista (Apoiados). Quero 
apenas qUe se respeite a liberdnde1 porque do res
peito á liberdade não resulta nennum mal para a 
liberdade de todos, porque até quero que seja 
aberto um cemiterio publico para que todos sejam 
enterrados: alli está o remedio. Tratando deste 
assumpto, não y-enho constituir-me advogado, nem 
dos b1spos catholicos, nem dos bispos protes
t~~tes, e não quero fuzer obra de intolerancia rc 

O Sn. ANTONIO CAnLos:-Pare~e-me terrespon
dido em globo tts principaes objecções apresenta
das contra mim pelo nobre deputado pot· Pemam
buco, sem duvida em uma linguagem polida, que 
não póde contrastar com o verbo fecundo e claro 
do nobre deputado .•• 

torna ardente, o estudo aprimorado dos princ.ipi'os 
dn estheticn, quo conhece complctameuto., sem 
duvida devem sobrepujar as cnns que me alvejam 
a fronte nesta vid11 que se nffeiçon já. no tumulo, 
c quo por isto toma tanto interesse no ·modo por 
que hiio do enterrnl·a. 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS :-Estti mais perto do 
cemiterio. 
· O Sn. ANTONIO CAntos:- Us exemplos lembra· 
dos pelo nobre deputado não podem produzir ef· 
feito, porque elles são. de natureza diversa do 
ponto de quo nos occupamos. Não é licito fechar 
as portas de certos batrros, de certas runs a este 
ou itquelle cidadãe, porque ahi a liberdade de uns 
iria feril· a liberdade dos outros. 

t. ' :J( c. ' 
gasse a immortahdade d'alma; como si o cntlioli
cismo, com as penas eternas que devem caber 
· , - )firnm seus deveres neste 
mundo, não fizesse conhecer n recompensa o 
justo; c o . .nobre deputado, !nll:mdo com horror 
dessas penas e temas, não se lembrou de que ns nlmas 
catholicas têm dinnte de si os inefl'a\·eis gozos de 
eternidade celica, que, sem duvida, podem com· 
petir com os prazert~s dos campos elysios dh Gre· 
cia (Muito bem). 

Neste ponto digo «:om fran9.ueza : as ceremonins. 
symbolicns da religião cathohcn são a cousngração 
mnis completn do respeito á pet·sonalidade do 
homem. A relig·ião cntholicn não considera o sim· 
ples cadaver, mas tem em vista este ser CJ.Ue se 
chama alma, est:.t immortalidnde re~peitavel, que 
é o que constitue a individualidade moral e Intel· 
leetnal do homem, porque é nelln que residem a 
intelligenci:.t e o cor:w5o. (llluito bem; muito bem.) 
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SESSÃO EM 11 DE OUTUBRO DE 1879 . 
.. 

Negoelos da.p1•ovlncla do Blo Gt•ande do Noa•te. 

VIDE PAG. 33& DO TOMO V. 

Escuso protestar que o faço com peznr c con· 
strangimenlo; porquo meu estlirito, que sem im· 
modestia não daria só para isso, sente-se mnnifes·. 
!amen~e nl.mtido c nmcsquinhado nesse pugilato 
mglorw ... 

O Sn. MnnEmA BnANDÃO : -Qlll~ o nobre depu· 
tado tem provocado c que cn tenho procurado 
evitar. 

nesse imgilalo inglorio, digo, qur. sustento só
mente como legitima c imprcscindivcl defcsacontra 
ns artimanhas, alicantin3s o traições, cQm quo sou 
com a 1 o. 

0 Sn. SALDANHA MARINHO :-Apoiado. 
O SR. MonEmA BRANDÃO:- Eu não atnquei 

ainda 3 pessoa olguma, nem tão pouco ao nobre 
deputado; llelo contrario. tenho sido constante· 
monte aggredido, c o que faço é simplêsmcute 
defender-me. 

O SR. BEZERRA CAVALG.\NTI :-A provincia que 
nos conhece, e observa, fat·-nos-ha a llnl'le do jus· 
tiça que. 3 cnda nm compotir, c .iulgarú de que 
lado esta a verdodo. 

0 Sn. 1\IOREIR.~ BRANDÃO :-Apoiado. 

O S·R. BEZERRA CAvALcANTI:- Entretanto reme· 
morarei olguns factos e circumstancias, que a ca· 

ú c ter cs uccidl!l mra ver·sc uo o noiJro 
deputado, aggredmdo·me, tomo geito intwct•nte e 
iuculcm·-so aggrcdido ••. 

O SR. 1\'IORBIRA BRANDÃO:- Pois não I E' justa· 
monto o quo faz o nobre dcpntado quo, nggrc· 
dindo·mo coustantcmcnto, d1z quo é pro,·oL·ndo. 

cilad3s. 
.Muito de proposito deixei ao nobre deput11do n 

d!nn!eir3 na tribuna acerca dos negqcios d:~ pro· 
VJDCla. 

O Sn. MonE1RA. BnANDÃO :-Pelo contrario tenho 
f aliado muito menos do que V. Ex. 

O Sn. MoREIRA BRANDÃo : - Qual é o pasquim 
que vive á minha sombra Y · 

0 Sn. BEZERR.l. CAVALCANTI :-0 CoN'aio do Natal. 
0 Sn. MOREIRA BRANDÃO : -·0 nobre deputado 

sobe perfeilamen·te o contrario. Nem o Col'l'eio do 
Natal é um pasquim, nem vive à minha sombra; 
pelo contrnrio os rcductores estão indispostos com· 
mir,o por causa do nobre deputado que não diz 
aqnillo que sente. A prudencia tem lim1 tos. 

O Sn. BEZERRA CAVALcA;-;Tl: -Transponha-os 
quando ~uizel'. Todos os factos }lrovam o que a f. 
firmo. Nao lho peço absolutamente contem}llação; 
pelo conu·ario tenho-o desafio do o continúo n ro.. 
zel-o, pam quo mo discuta o accusc do frente, di· 
zendo o quo sonte com toda a frauquozn. 

O SR. ?tlonEmA HRXNDÃo :-Nunca o accusci se
não de rosto descoberto. O nobre de}mtodo quo r 
provoco r sccnos, eu aceito n luta. 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-E' f:wor que me 
faz. As scenns c o proyocndor, tudo serú julgado. 
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:Mas, Sr. presidente, como in dizendo, indigna· 
mente diffamado e calumniado com os meus 
amigos .•• 

O SR. lloREmA BRANDÃO : - E' bom dizer por 
quem. 

a admlnistraçfio • Elyseu que positivamente o nccu· 
sa~:a, como a mim, de « pretender estender a sua 
intluencia até aos cofres publicos, J?rotegendo in· 
teresses illegitimos de amigos. • Amda mais ; em 
relação ao negociante Joaquim I~nacio Pereira, de 
quem o nobre deputado é amigo mtimo, e de quem 
foi advogado no negocio do contrato rescindido, 
disse o mesmo presidente que o aquelle nego· 
ciante quiz impingir no governo generos podres. ,. 

Em vista de tncs accus:~ .ões embora calum· 
niosas, mas que entendiam com a honra, e apezar 
de tal compromisso firmado com sua nssignatura, 
o nobre .dep~ta~o nada disse em sua defesa ou .de 

.. ~ ' '- ' . e 
aqui o seu famoso vice-presidente Vicente Ignacio 
Pereira. não de accusações, que eu ou alg11em lhe 
llouvcsse feito nesta casa mas de outras ue lhe 
fizeram pela imprensa. 

O SR. MonEmA DRANoÃo:- Fez justiçn ao Sr. 
Vicente lgnacio Pereil·a, e creio que a sua honra 
não foi posta em duvida nem }Jclo nobre depu· 
tado. 

O Sn. DEzEnnA CAVALCANTl :··-Contestei-o logo 
em nparles, como não pciclia. deixar de fazel-o. 
po1·que consentir, ainda que pelo silencio, em tal 
ac.fcsa. C elogi?S, importaYa ftl~l!tr á propria ,CO!}· 

• •• ... t\ ' c. 

a que tenho edicndo todos os labores e sucrin· 
cios de minha vid:t, e subscrever a condclmnação 
dos meus amigos fllhninada por a ucllc Yice· )rC· 
st en c. 

Em discurso postcl'ior arquei entiio com os mi
nistros ou ex-mmistros que haviam em odio n mim 
anto1·izado machina«·ues contra os meus ditos ami· 
gos: nccusnndo ao ine~mo tempo, não só aquelia 
omino~a e fatal administmção, como n não menos 
<lcteslavel do referido vice- presiden~e. 

As aecusar:ões qnc a csLe fiz limitaram-se a dons 
pontos I?Ositivos: rcacção violenta c iniq ua no seio 
ilo part1clo c protccçtío no crime para fundnr nn 
província política pessoal de corl'ilho e de baca. 
marte. 

Podia accusal-o ele muitos outros abusos e 
esc:.mdalos m:ti~ulados pela inlJ)_l'ensa e j:i ho.ie 
provados em JUIZo; mas nuo o qtU7. f:.~zer par3 não. 
dar logar it tergivers;~çtío e ú chicana. 
~ Sn. l-foREIRA DnANoio:- Nilo sei o que é que 

O Sn. BEZERM GAYALCANTI:-As accusaçõMque 
pela imprensa foram arliculudas contrn elle. 

O nobre deputndo, porem, respondendo· me, 
em vez de discutir os nc~ocios da província, no 
sentido de ju:;tillcar· a polilrca pessoal c odiosa que 
accusci, ao contrnrio veiu discutir n minha pessoa, 
nttribuindo-me suppostas prctençuL'S cxn"et·adas, 
atir:mdo·tnc ui I usõos offensivns, c fazcn do·lnc 
inct·cpa~ües injustas c desleat's por factos imagi. 

narios,que alem de tudo denominei anti-dil«vianos, 
porquanto a questão de honra lançada conjunta
mente sobre nós por occasião da luta, que juntos 
sustentomos, devia ter feito esquecer quaesquer 
resentimentos, ainda mesmo fundados, que entre 
um e outro porventura existissem. 

0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI:- Ni!o podia irrno· 
ral-o, tendo eu a palavra de vespem, como já disse 
de outra vez c acabo de rcpetil-o. Entretnnto isto 
não passa de uma trica irrisoria, porque não cos· 
tumo engolir os discursos q_ue aqui profiro, como 
aliits o faziam alguns ex-mmistros. Tudo quanto 
disse, foi devidamente publicado, e o nobre depu· 
tado podia responder-me em qualquer occasião. 

O Sn. !tloREtn.\ BnANoÃo :- Eu lambem tenho 
em minha cnsa doeumentos que não quiz ainda ler, 
mas que h ui de ler. · 

0 Sn. llEZEUUA CAVALCANTI :- Púdc ler quando 
quizer, não peço nem quero rcLicencias. 

O Sn. 1\ionEmA llnANDÃo:- Eu não faço reticen· 
cias; apenas procuro guar<'lar as conveniencias e 
respeitar a cmnara e a minha }Jl'OlWia dignidade. 

DEznnnA CAYALCAN1'I :- A franqueza. na luta 
não póde offemler dignidades, o que me pôde 
otrendcr, ou ofi\mdcl·as são os ,n,•a:t!l'icos e as 
accusrtfõt•s subte,.mneas I 

1\las, como ia dizendo, as accusações, que fiz ao 
, moso 1ce·prew cn e, rcen e gnac10 ererra, 

limitaram-se a dons pontos positivos e vou resta
belecei-os. Accusci·o de haver feito uma rcacção 
violenta e iníqua no selo do partido liberal e de 
ter protegido o crime para fundar na provincia 
uma politica pessoal o cxecranda de cort•ilho e do 
bacatmll'te. . 

Antes de fazel-o, pot·érn, dech1ro de novo como o 
fiz por occasifto de discutir pela primeira vez os nc· 
gocios da provinciu, que o notirc deputado havia 
estado estreitamente unido· a mil\. na luta com a 
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administração Elyseu; o que se viu e ficou provado. 
com o protesfo, as circulares ao corpo eleitoral, 13 
os telegrammas ao governo, que assignou con
junctamente commigo; assim como que o partido 
nessa luta havia correspondido digna e lealmente 
á nossaconfiança,votandounnnimemente no nobre 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-A questão não é 
de C3 az ou não ca az é de factos ·o d ~ 
apresentação, entretanto, fel-a o nl!lbre deputado 
surratei1·amente, quando ainda me apertava n mão 
como amigo. 

Sn. onEIRA BRANDÃO :-Eu disse ao nobre 
deputado que a situação não podia deixar de dar 
consideraçao ao Dr. Vicente lgnacio Pereira, um 
d~s ptem6ros mais importantes do partido na pro
vmCla. 

O Sn. BEZERRA CAvALCANTI :-Nada me disse, 
nem elle com toda a pretendida importancia estava· 
desconsiderado. Depois consideração n1io quer 
dizer entregar-lhe o poder para exercer vingança. 
O nobre depntado, poré~, mostrou-se desse modo 
so 1 ar1o e conmvente nos o 1os e mac unaçlíes de 
alguns ex-ministros .•• 

O Sn. Monn.IRA BnANDÃo:-Eu fiz toda a dili.,.en-
can e rccommen açoes para quo a ac mm1straçuo na 
}Jrovincia fosse o mais moderada possível. · 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-J:i está isso ca
balmepte respondido. Ou n1io o fez serinmente, on 
si. o houvesse feito, não devin defender a quem 
desrespeitasse suns inslrucções ... odios e machi
nações, como ia dizendo, que haviam produzido, 
ulem da demissão dos uous :J..o• vice-presidentes da 
provincia, um deires sem que houvesse ao menos 
as.:mníido a administrnção, até a do digno juiz de 
direito da capitl,\1, J?l' .. Mora to, notneado }lrimeira
mente para subshtmr o Dr. 1\Iontenegro, no 
mesmo dia que lá tomavn posse, unicamente por
que não quiz ser-me hostil I 

Tnes medidas fornm tomadas tão silenciosamente 
que eu só vim a sabel-o de torna-vi:tg·cm. A bom
fia devia estourar lá pnra atordoar-me a ui, accu-
san o-se o r. on enegl'O . e assa to a.os co(l'es 
para ao mesmo tempo me tornar suspeito de res
ponsabilidade em imputação tão deshonrosa. 

Affrontamol-n, porém, com a corag·em e segu
rança das cousciencias honestas, o escoimamo-nos 
de tnl nccusnção, como de todns ns que nos foram 
foiLas, de modo fuhninndor pnra os nossos calum
nindorcs. 

Hojeposso felizmente fnzel-o ainda, não só com 
os netos ulteriores do governo aclual, como até cem 
o relatorio do proprio commissa1·io do thesouro, 

enviado e remunerado por um dos ex-ministros 
machinadores; relatorio que confirma em todos 
os pontos, sem excepção de um só, as arguições 
que fiz ao presidente · Elyseu, bem como tudo 
quanto diFse em defesa dos meus amigos por elle 
ini na e calumniosamente accusados. 

agora . o 1ce-p es1 en e 1een e 
Ignacio. Pereira, e tendo restabelecido os pontos 
da occusação .q!le fiz, charno o nobre de utado . . 
o Dr. Vicente lgnaCio t·ecebia -:mtes cartas affec
tuosas do Dr. Monte negro, o qual lambem recebia 
delle e de sua· familia outras cartas muito mais 
estremecidas . 

. Não se trata do saber se é, ou não, medico' dis
tincto, proprietario rico e importante, ou chefe 
de partido na sua localidade. Fóra disto, que con
testo, porque ha quem lho dispute a posição com 
mais merecimento, ou melhor direito ... 

O SR. MoREtRA BRANDÃo:- Gom mais mereci-
menlo, não apoiado. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Fallo de mereci
mento político por longos serviços :mte,riores; não 
en o uv1 a em conce e 

deputado; ainda mesmo, como disse em aparte, 
que é bonito, bem imperLigado, e até bom ,qual'da . . 

Não se trata de saber si o Liberal lhe fez elogios, 
porque a red.acção daquelle jornal fundado pelo 
nobre deputado, e que em confiança correu sem
pre por sua conta, assim ficou quando eu vim da 
província, e não tomei providencia alguma para 
rnontal·o em outro sentido; nlém disto, havia, 
como en disse, um conl!·ato official para a publi
cação do expediente, contrato sobre o qunl devo 
dizer al.,.umn cousa, para desfazer o t•quivoco que 
ci nobre" deputado deixou tt·nnsparecer contra o 

perfeitamente que semtlre deixei o uso gratuito a 
quem a administrava, fazendo por si tal contrato; e 
que tendo clla estnt.lo por muitos nnnos á plena dis
posição do nobre deputado, quando subm o (~nr
tido, e foi preciso, como serviço ao governo am1go 
qne houvesse um jornal que lhe publicasse o ex
pediente, porque o jornal da opp~siç5o r~scindit:n 

·o que tinha com o governo anterwr,. ced1 gratUI
tamente o uso da musmn typogr:~phw, como era 
meu costume, a um amigo do nobre d~P'I;ltado! e 
por morte deste passon a outro co-rehg10narw. 

Vê-se, pot·tanto, que nessas condições, a publica
r;iío d~ um nrtigo, quando eu não estava na pt·o
vincia, em favor de quem a governava ou acabava 
do governar, mas estava nas graças do presi • 
dente. que lhe succedeu, nenhuma signillcação 
pôde ie1~ contra mim para inhibir-mo de accusar 

' .. ( . , 
enfrnquecer, quanto mais invalidar as accusações, 
que faço. 

O Sn. MonEmA BnANDÃo:- Mas estava entregue 
a pessoa da confiança do nobre deputado. 

O Sn. Dr~zEnnA CAVALcAN'l'I :- Sem nenbuma 
fiscalização, ou responsabiliclade minha, pois que 
nem esLava na provincia e em confiança nas mi· 
nlws relações com o nobre deputado, que não 
podia suppor assim me col·rcsponde~se, não havia 
deixado nem tomado prevençüo alguma. . . . . ii .. 
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Semelhante argumento nenhum valor tem c 
serve apenas para recunlwcer-se que tal publi
cação de artigo fôra calculada e insidiosameute 
prepara ela para anrumento posterior. Não tem im· 
f;?rt~nria ~lgum~~ quanto nos netos da adminis-

O Sn. i\IonEIRA BRANDÃo :-o artigo referia-se a 
a c tos da administração. 

• • o f. 

i~so, nem isso tem cousa alguma com os argunwn
tos que articulo e us accusaçõcs que faço. 

O Sn. MonEIRA BnA~DÃo:- Não foi só um artigo, 
foram divl!rsos. 

O Sn. BEZERRA CA YALCANTI :- Qunntos fossem ; 
.~:: ~isse que não estayn , na. província, nfio. til!_ha 
lllgcrenem na redacçao uo .JOrnal, ens pubhcaçues 
alli corriam por conta da redac({ão que tinha fi
eado em r.onfianrm sob a direccão do nobre depu-

•• ,'.. ;o 

. .. .. . 
juizos quizer, ::1 verdade não deixar{; (e ser, 
tenho exposto; e passarei adiante. 

Reacçiio no sl!~fJ elo partido. 
Apresentei urna lista de grande nun>t·ro de li

beraes honestos, que for:1m demittidos de c;.n·g·os. 
}Joliciaes pelo referido ''ice-presidente sein ouvit· o 
chefe.~ de policia, o qual recl:nnuu contra essas de
missües perant.o o presillente actual desde Março 
por oficio que .publiquei integ-ralmente no meu .... . . . .. 

... .. . :"' (. .. 
outra longa nota do ct~lpt·egados rcrriun~:rndos, 
tttml!em lilJeraes honestos e :tlguns muitos dis
tiuetos c ue foram demiLtidos sem t tw de~som 
motivo algum, e sómente lJarn .;ercm sub::tituidos 
por !Jarcntcs c instrumentos do vice-pt·esidenic e 
do seu ineompan\Yel sccret~&rio interino. . 

O Sn. MonErnA BnAXI)ÀO : - N;~o p«íde indicar 
p~~soa algum11 entre o~ HOt!ll~n!los, pm·enk do iii'C· 
s tdenlu. 

O Sn. BEzEnuA C.WALCANTI:- Si o vico·pre
sideutc é parente do secretario. todos os t{ne fv· 
rmn nomendos, setldo parente:; dest0, o são mais 
ou menos tluquelk 

O Sn. }:lonEIRA BnANnÃo:- O sobrinho do se
cretario cosou com um parente do vico-presiden
IL', é o ·,•parcateseo C} UI.) conhL~'.~o. 

O Sn. BEZEIUIA CAYALCAN'l'l :-O poi do vice
ll!'csidentc foi con-cunhado, so bem me lembro, 
do secretario; é }Jortanlo aqnollc pol' alllnidado .. ,• . . . 
~ J l 

instrumentos, com o que dei margem pnra torlas 
us classificações. . .. , · 

Orn, o nol.Jre deputado, não contestou c não 
p:',rJe contestm· essa grande m:Jsstl de demissões, 
l)(ll'lanto não pódc defender o seu vice-presidente 
da accusa~·ão de reacção no seio do partido. Pm·a 
defendei-o seria. prectso, desde que não púde neg:~r 
os factos, nccnsar os demittidos, isto é, lH'ovnr 
que. dles não exerciam dignamente os cargos; 
nu1s o nobre deputado não púde fazer isto, logo a 
uccu~nçlio cst:i om pti, n despeito de quantas curtas 

uo Dr. ?~Iontenegro tenha recebido esse vice-presi
dente. de quantos arti~os tenham stdo ,PUblicados 
e de quantas qualillcaçtles honrosas que1ra o nobre 
deputado agg"lomerar na pessoa do accusado. 

Pl'otrcáio cio crime. Não contestou o nobre depu-
• :- , • o 

O Sn. l\lonEmA Dtt\NDÃO: -0 Dr. Lobnto é inr.a
paz de pt'oleger o cl'ime. 

O Sn .. BrmmnA CAVALcANTI:-Escusa adiantar 
e:;sn tlefes:J. Não me levn para es~e lado. Perde seu 
tempo. 

Si eu q uizesse, ou si quizer accusnr o Dr. Loba
to, l'nl-o-hin, ou fnl·o·hei froncnmente, como costu
mo. Isto, pot'ém, deliberarei cq.; o nobre deputado 
não mo arrastará já mais para onde quizer. O que 
digo é que os netos, n que mo refiro, são. todos do 
vice- presidente, c a responsabilidade é sua, embora 
o julgnmcnto se désse depois, mas todavia imme
diatamente, e qunndo todos os elementos da escnn
dalo~a protecçuo já estavam por elle preparados. 

A romoçi'io do promotor de Cangaaretama c 
nomcaçlio de outro incapaz e suspeito, o le~ 

.. a e · · .., - jmz mu • 
nicip:~l, que protegia o facinorn, o modo por que 
autorizoa n ida deste para o termo do julga
mento; a nbsolvição do assassino Arsenio Pi· 
montei no Cear:i·mirim, lJelo juiz de direito~ 
seu con-cunhado, e conmvente com elle, não 
tendo o promotor, que elle mesmo nomeou, ap· 
pellado; tudo isto são netos do dito vice-presi· 
dente. e ha mc~mo a esse ultimo respeito um 
escanélnlo por si só carncteristico. As respostas do 
jurv condemnavnm o rêo, senão por tentativa do 
moi·te por que fura nccusndo no menos por feri· 
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O SR. BEZERRA CavaLCANTI:-Fazel-o ou tentar 1 0 Sn. 1\lonEIRA. ~l1ANDAO da um aparte: 
fazel-o não sed1 abuzar do seu criterio jurídico~ I O Sn. FnEITAS t:OUTINHO :-A de.claraçao qo !lO· 
Ou pensará o nobre deputado que ao talento é ! hre .. ~eputado pelo Amazonas é ImportantiSSima 
licito prescindi!' de ·todo o pudor e escrupulos '! : (Apowdos) • 
Demais negar a verdade nunca foi talento l !. O Sn. ~lonBIRA ]3RAN~Ãü :-Pois, .senhores, de-

O Sn. :MonEmA BRANDÃo: dá um aparte . 1 claro entao que nuo se1 nada do Rw Grande do 
O Sn. BEZERR,\ C~\VALCANTI:-Süo netos do vice- J Norte. 

p.residente; todos por elle praticados parn es.se I O Sn. BEzEnRA C.\VALCANTI :-V. Ex. sahenl-
tlm. · · . . guma cousa. 

O Sn. MoREIRA BnANDÃo:-Por este modo o yicc- ! O Sn. l\IonEIUA DR.\NDÃo ;.,-Acredita que eu con-
presidentc é respousavel por tudo quanto o nobre ! corra para a sua existcncia ser posta em perigo ? 
ilepntado qnizer. . . ! ·. o Sn BEZERB\ c.\VALCAN'rr ·-0 nohrB deputado 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI: -Os sceleradosfo- ! sahe nlgm~Hl cousa. Tenho carta. de V. Ex. em 
ram absolvidos em consequcncia de tac.s netos, c qt~e me cltz_. gue qmmdo patr?cmou n ca_U$3. de 
os romotores nomeados ad !toe não a ellaram. Joao Cnn!w~ .1gno!ava certas. circumstanctas~ es-

0 SR. MOREIRA BRANDÃO :-U que nunca poderá r~züo, tl que 'twvi; do procurar concili~l' O se-~ 
provar é que o vice-presidente é responsuvel por dever de advogado com 0 de lealdade ou conside-
esses factos que se deram. t·~~üo para commigo. · 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI : - Ni.io só o posso Entretanto depois disso V. Ex. deffendeu aqui 
fazer, como está irrecusavelmente provado. O João Çunhtn\, dizendo que não t'ra homem mai.l, 
nobre. depntado, e ninguem será c::~ paz de exi- que a luta provinha de interc~ses partlculares : 
mil-o da responsabilidade de .todos os netos escan- ao que respondeu elle immediatamente ao nobré 
dalos, que ennuncici, por elle praticados. . deputado com outra scena de s:mgue, comrnettendo, 

(H a um aparte do s1·, .lforeira Brand(io). apenas absolvido, novo assassinato na pessoa do 

... ' .... ' conhecendo. creio, 11ela força d11 protecção cir-· 
cnmstancias nttcnuantcs, guo o desquahficnvam 
de tentati"'n lle morto, qunlificando-o âc ferimen
tos ;·c o juiz por esse modo absolveu o criminoso, 
qunmlo tinha havido p1isão em llagrantc e a act;ão 
da justiça estava de pé I 

( Ha um apatte do S1·. lllordm Bl'(lndct!J). 
São con-cunhados, estão combinados no plano de 

fundar alii feudo de fnmalia perpetuo, especnlando 
com nmbos os pnrtido5, pois que um se diz libe
ral e outro conservador. 

A verdade latente; porém, Sr. presidtmte, ti, 
como já tenho dito por vezes que tenho direitos 
civis em lucta no Ceará-1\'Ierim com a familia do 
vice-presidente, c em Canguaretnma com os her
deiros d_o finado bri!-rtldciro André _de Albuquerque 

'- L • f t o,; 

esses direitos sejam liquidados regularmente po
rnnte a justiça commum, ontendeu.se fazer da 
politicn e dn administrnçüo ?lw1:o sulmlw.l·ls.~.imo 
ae tnl liquidação pelo bacamarte de facínoras I 

0 Sn. SAT.DANilA MAnnmo:-.Apoiado. 
O Sn. MonEm.\ BnANoÃo:-0 nohrc cleputatlu 

niio ptidc apoiar. 
O Sn. BEZERRA CAVALCAN'fl:-Pódc apoiar em 

consciencia1 c irei eu pnra o in(r'l'liO pelo nolJrc 
deputado, st isso não fur cxncto. 

• r · e"ocio.nte André Cassiano Alves Sal·~ado 

O Sn. ,~loRmnA BnANDlo:-Creio que o fucto não 
estt'1 averiguado. 

. O Sn. llEZEnnA CA YALCA;';Tt :-Até o pt·oprio 
pt•omotor sobrinho do secretario foi agora obrlgadJ 
a pedir n tn·onuncia pelo inquerilo formado pelo 
chefe de polic.ia, quando aliüs o juiz municipal sem 
ter competencia 11ara isso havia por si feito outro 
inqucrito gimplcsmentc para nrredar provas do 
criminoso por e !I e protegido. 

O Sn. 1\IonEtnA BnANDÃo :-A estp respéit.o ~ó 
:5ei que se fizernm dous inquoritos. 

o SR. DgzERRA CAVALCANTI: -l\Ias nuo sabe que 
não competia ao .i uiz municipal proc·~ch'r a inque
rilo? 

O Sn. CARLOS Al!FONso:- Elle assmniu us~iin 
O CIOS(\Illen e uma ,JUl'IS ICÇUO (jUe UUO in I::t 
(Apoiados), 

(l:fa, otttl'os apartes). 
O Sn. BEzimUA CAYAI.CAN'l't:- MM, senhores. 

sendo esso n rnzfío.lnlcntç, como já disse .. tem-s0 
nntnral~nont~ em. vtsta mats t1lgnm ct~tlituln feliz
mcntilnnulnmcdtto parn.opoemn de Homero. que o 
nobre dcputmlo mo attribuo, o qual pra;~a a Deu~~ 
qu~ nuuen :::ej~ ci~cnrporatlo a dlo, como epilo~o l 

.Entro ta n~o. direi no nobre. de putndo. qun hn eulrü 
nos uma dt11•.'I'enra css('nctnl. Eu, ~~ quizcsse ser 
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para de accürdo com as instrucções do centro· 
liberal predispormos o partido a disputar a elciçíi(} 
de deputados, me prestei :~Onnl e sem ré a sntisra
zel-o, nesses meios preparatorios. Quanto porém 
a'? ponto em questão-ot,qc!ntr.nção da. clanpa senato
rtal-PO!' acaso. trago aqUI algumas cartas, que d& 

• p1·ec,so l'n ar-sr. a ol'.fJantzacuo a c 1apa 
senatorial~ e a este respeito nada tenl10 feito á sua 
espera. Entretanto, como me pede logo, que eu .. . .. .. 

me tenho referido, c de outros mais qtJc JYOderia 1 tarmos ltoje no dever de aceitar o Raphacl. Alem de 
mencionnr, todos durante e mediante n intluencia I que elle púde auxiliar-nos, conta com votação de 
de famigerado secretario interino, Jo11o Carlos conservadores c liberaes em muilos collegios, e 
>;v:mderlcy, n quem disse o nobre dcputudo que .iti tem probaiJilidudes de triumpho mnis do que qual· 
dcfenrli, nw~ hei de mostrar. que nuo, qtumd') quer outro, que possamos nprosentar. 
trnt.ar e:;.p~cwlmentc deste ponto. _ . • o p. c João Jeroncio e Barão consta-me qu.e 
. Proscg·t~!ndo 1fü cnt;~nto em. l'ela(;nO ao VICo-pre- cst~o com cllc com}lromcttidos e assim não quererá 

s1den te, \' JCeJ.lt~l Ignae1o Pere1m, q~e-o nobre ~e· qualquer delles submetter-sc' a uma combinação 
pu_tnd~ f}Ui.'l' n l ort·a coll<!cnr ~HI pos1çuo de ~tm. dos que 0 cxcl un. 
pr!lllClros vultos do p:u·ttdo liberal un pronnctn ... 

O Sn. :JionEI!IA DnA:\oÃo:-E é sem duvida. 
O Sn. BE:mnnA CA YALcMn·1 :- • • • e diversas 

YCZl'S tenho j:'t qualilieado de m,:m c•'rcmnstancüt 
UO li1CSII10 j)Dl'tl O : ISStJ O 110 Jl'C t'pll :lf O :-er ao 
import;mte, qne ilté ji1 h'avin entrado em nmu 
ch:1pa de senadores comnosco c combinada entre 
nós. 

Poz·~unt:mdo-lhe qnrmuo, di!':::c o nobl'e depn
tndo lJUO •:m 187G, U·•ixo de~ rcprorl~tzir o trecho 
do 'en dl~o.·m·su, para ni'to augment~r Pnfado di· 
;:endo Clll SU!JS!anci:t O CJUO conklll. llespondcn· 
t\o-me o noiH'C depn!ario que em 18iü retol·qui-lhe 
qth' ne~~e tempo PU ost:tvu pcl':>eguido, e nuo fi~ 
ellnpa :dr;unw. J).~ cc•rto nem mesmo rne apresento! 
C(ladiclalo, e n~o llirigi nma ~ú carta u uingucm. 
O nol.•re depn ta do responde n- me a inda, insistindo 
em que C'll co;n clle concordàru nw apresentação 
(~cs~e nome, cnmo tl'l'l'l)i!'o c:m<lidato, c concluiu 
nestes termos: • Pt>i~ en ntnl·mo ~o!l minhu pa
lan-a de honra qn'! c>;la ú n verllnüe c a prova o 
., · ·... . , · ,;"' .. · • r· 1 , 

;.o't<tçi\n i;.~t~ul :i ;_{o 'no!wn t1~·J;Utado (n·i'crlntlo-.~~~ 
a mim). • · . 

· O Sn. MuliEiiL\. iJ:lA:;;J:\0 :-0 nol1rc · tlcputmlo 
a.<si;:n ou eollll11i!;·u nm nwni re:-to, nssisliu <t duas 
rennitie.:: c :1~si!:non uma rirr:ulnl': eomo é que 
üiz que nã'' tnultl\l pnrte nlgum>1 ·? 

O Sn. 1\g:~EnnA CAY.\L•:.\XTI : ;..... Tmlu isso !'oi 
muito anterior p1•is rJUU a iust:tnria~ dt~ JIOIH'e t!o
putndo que tllü· llil'ig-in :"I'Í~ eartas, e foi JlOSSI.\al
inentcnt> l!Jell Cilg~·nlw, cunto de outra -,,o;: disse, 

presenc.;a JJa1·a to71U!1'·8!~ 1'esolurão definitiva etc. • 
_o Sn. ~IonEmA BnA~DÃo :-,-Sim, senhor; isto 

O Sn. DEzEnnA GA YALCANTI :-Esta curta é de 
Setembro e a eleição tinha do fazer-se no prin
cipio ue Outubro. 

O Sn. MonmnA BnANDÃo: -Justamente. O con
selheiro Galvão escrevem depois, declarando qtlO 
l.tiio cru c:mdidt1to, em consoquencia do quo se 
teve ue fazer uma onti'U cllapa. 

O Sn. BEztmR.\ CAvALCA.NTl :-Em Selembt•o, 
quando recebi a carta do nobre deJlUIULlo, come
çava a horrivele infnmc perscguiçuo qt~e em ho~u:a 
do Sr. Dio~·o Velho se levantou contl'n·mun pos1t1· 
vmneutc i:í<1.rn inpossiiJililar-me de disputat' n ~lei· 
ção sonutorwl, envolvendo-se-me em dentmcws c 
JH'Ocess.Js fal:;o~, c espalhando-se immeLliaLamonte 

. por toda a provincin ti n1>licia de 11ue eu h· ia inc
mlssivelmenl.c a !'n r em JOllCO tem•1o á cadein I 

l'\estns cnnclir:õc)i contt'a as r1uaes cu não potlin 
d1~ixa;· de sel'iamcnte precaver-me, é elaro que 
não podia. nb~olutnuwt!le c~lidpt' de c.:muidnlur~, 
nht~nllonel tudo. c nao cn1det de m:ns nuda, nao 
tlidg'iudo uma so cmtn a ningucm. 

.l\e:-:sa o~cusilio o no:Jrc deputado nem no menos 
se kmlmtvu r.lo Dt'. Vicente Ignncio Porei1·n, 
apru:'(•Jltnva em :L" Jogar o conselheiro Huphal'l 
Gn!Y5o. 

Q Sn. ~inn;,;l~t\ Bn.\:'\1):\o dà nm up:.u·to. 
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O Sn. DEzEnRA CAVALCANTI:- Bem; mas a 
questão é si houve chapa combinada comigo. Hei 
de mostrar que não com :.s proprias cartas do 
nobre deputaao. . 

o.sn. 1\loREIRA BRANDÃo:- Vamos ver isso. 

O Sn. MoREmABnANDÃO dá um aparte. 
0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Quando foi isto? 

Faca o favor de precisar a data. 
0 Sn. MOREIRA BRANDÃO :- Não posso lembrar· 

me da data. 

O Sn. l\fonEmA 13RANDÃO:- Não me lembro. 
0 Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-Pois eu tenho 

presentes todas ellas e direi ao nobre depn!ado. 
Então não se trat:wa de eleição senll.lorial. O 

Visconde de lnhomcrim falleceu na Europa em 
Junho ; portanto, em Abril niio se tratava dessa 
eleição. 

Si tr·ata-so do outra épocn, em quo nos avis· 
tnsscmos direi . ue foi em Julho a ultima vez m 
pnrece. que estive com o nobre deputado até 
1'\lnrço ·do anuo passado, quando por ter subido o 
P~t:li~lo fui p~!r!l a prodncia tra!ar de montai-o, e 

t:'l " ' -.; " • 
Julho de :1876 até Mnrr,o do anno pnssado, segun-
do me lembro, não vi mais o nobre dcputndo, 
porque, não tendo mais sabido do ensa, precisei 
retit·llr-me com minhn familia para Pernambuco, 
em Dezembro daquclle nnno; c tendo voltndo só 
em fim de Janeiro de i8i7 para o ·engenho, afim 
do conclnir :r colheita de miuhn safra, quando 
não tenho perfeita lcmlmmçu, si me cncontr·ei, 
ou não, com o nobre deputndo ao passar pela ca· 
J.litnl, logo em principio de Fevereiro fui oJ)rigado 
a Yir pura aqni defender-mo VOltnt!dO depois nova· 
mente parn Pernambuco. onde fiquei, porque não 
quiz expor-mo a ser victima ou a commottcr algum 
crime, defendendo-me. . Portanto, não houve 
absolutamente tal chapa organizada de combinação 
comigo, quo nem de apresentar-me cuidei. 

O Sn. DEr.EnuA C.\VALCAN'I'I: -Entrctnnto, como 
costumo guard:u· in teirn lealdade em qualquer 
luta, dird ninlln que tenho outra cnrta do nobre 
tleputado, datndn do o de Outubro, na rjnal nccn
s:.mdo o recebimento de artigos, que mandei pu
blicar t'm minhn dol'csn, e dando·mo desngrnda
vcis noticias ele i tor:ws, me diz o segniHie (lê): 

• •rl1lvez vtí ate ahi para nos t•ntcnrlormos, etc. 
• nnphncl retirou a ~tw candidntnra. Qual devt• 

St'i" o tci'Cr'i!'O W1HlidatrJ 'I Entelldo qttr.' o Vicente OH o 

Barão, o pl'imeil'o especialmente. Entretanto talvez 
não se deva {aze1' chrtpa, e ficará o tet·ceit·o assim á 
escol/ia dos amiyos. O que diz 'I 

• Hemetto·lhe alguns exemplares do ultimo nu
mero do Liberal, etc. • 

Vê·se, porém, que nesta carta o nobre deputado 
nem ao menos me azra nma consu ta pos1 ava 
ácerca desse nome . 

. Es~e ou aquelle, e afi.nal nenl~um; o terceiro fic,a· 

< 

faltará confiança dos meus amigos. 
Respondi-lhe ser eu quem suppnnha que o 

nobre deputado heuvesse resolvido romper suas 
relações conuni~o, desde que se tinha enc~rrcgado 
do patrocinio ouioso de um gr:mde facínora, que, 
além do crime horrendo que havin commettido 
contra uma povonção inteira, ali:.is de votantes li
bcraes, er2 de mais meu inimigo figadal,e commigo 
tcriaj:i feito o mesmo si houvesse podido; mas que, 
reconsiderando o nobre de 1 tado e~s a t 
fizesse suas indicações pnra as tomar em conside· 
ração e encaminht~l·as ao governo. 

9 nobl'e deputado_ resp~ndeu·me, ~ 23 de ~a-

' " " ' ... commodado, pelo que depois me escreveria mais 
longamente, e ou vim para esta curte, deixando 
rccomrnendaç5o para que a correspondcncia do 
Norte me fosse logo remettida. 

No din se~uinte no da minha chegndu, encontrei· 
me na rua ao Ouvidor com o Sr. conselheiro Octa· 
vinno, o qual mo disse que o nobre deputndo lhe 
tinlw mandado uma lista ~1eclindo nomcnc;õcs de 
vice-presidentes ; mas qnc, vendo elle a desnuifio 
do p~rtido nqui, julgnva dn que iria polns provin· 
cias longiuquns, e bvnva as mãos. 

Vendo assim cu que o nobrô deputado st 
achava incommodado }Jara envinr-me a dita lista, 
mas nã<J o cstiVCI'ft pura mnndal·a ao referido con
selheiro, pedindo tnes nomca~~ões, reconheci que 
procurnva adormeCCI'-nM para ... 

O Sn. BEzEnnA CAVALcANTI:- ••• c neste caso 
estava em meu direito, cortando· l/te a vaza para 
prevenir-me ou dar-lhe eu o codil/10. 

Todavia o que o nobre deputado n1'ío poderll 
pr·ovar é qne cs~c codilho reduud:1sse em seu de
trimento, isto é, que os vice-presidentes que apr·o· 
sentei tiO go\'erno c fut•nm nomeados, dessem um 
só passo contt·n o nobre deputado, ou pelo con
trario niio fossem sons amigo~, o não o houYesso 
provadoex.lmbernntomen\ona ndminis tra!)tiO o Dr. 
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rtlontenegro, satisfazendo-o em tudo quanto pre· 
tendeu, ao pusso que o \'iCC·Jlrosidcutc do nobre 
deputado procedeu contra mun do modo por que 
tenho demonstrado. 

Chegando, porém, de volta a Pernamlmco, tive 
logo noticia de que C! nopre dcputa~o se achava á 

<Í frent~ da conspiração.; o nobr~ dep~tado 'sabe 
·perfeitamente que eu procurei modificar esta 
conspiração. 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI : -Isto não é mais 
que tmra simulação I 

o Sn. MonEm,\ BRANDÃo:- Simulaçr.o?! 
0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :- 0 nohi'e deputado 

estava á frente della, · 
n. · OREIRA llANDAO : - C O l'Olllt':JriO 

obstei a que e !la ge manil'estassc. O nobre deputado 
sabe disto tão perfeitamente como eu. 

Sn. EZERRA AVALCANTI : - Slll O COllh'al'lO, 
como todos os factos o tem provado. Müs, ns~im 

· ~rguido, pedi. uma confercnr.in puhlica, c na. pre · 
' . 

·L .',: ~ I. .. ' 

chadas ainda,. suas cartns <J.UC havia recebido em 
Pernambuco depois da mmha volln, devolvidas 
pelo correio daqui com o respectivo carimbo, e 
então abri-as em presença de todos. Só na de 13 
de Fevereiro mnndaya o nobre deputado a lista 
pnra vice-presidentes, quundo, sibem me recordo, 
j:i estavam os outros nomeados, pois que cheguei 
aqui a 6 daquclle mez, c :1 conversa referida teve 
legar no dia seguinte. 

. . . 
aquella em que havíamos combinado. 

O Sn. BEzimRA CAYALCAXTI :-Qual combinndo I . . ·: ,... 

nambuco, com as suas cãrtas de 31 de Janeiro e 
do ·13 de Fevereiro, que a acompanhava, j:i de 
torna viagem e com o carimbe do correio desta 
côrte. si só ns abri no Rio Grande do Norte em 
sua presença e dos amigos seus e meus· reuniuos, 
é claro que não faltei a combinação alguma com 
o nobre deputodo indicando os vice-presidentes n 
que elle se referiu, o qnc . serviam de met·o pre
texto ú nlludida conspiração. Isto não admitio re· 
plicn ; sendo no demais certo que tal carta nilo 
me podia ter chegado ús mãos aqui~ por ~er, eomo 
disse, de 13 do Fovet·eirô, e haver cu voltado pa1·a 
Pernambuco a 20 do U.ito mez. São nssim as argui • 
ções., que o n .. o.bre dcpu• .• n.c·l·o .me faz. de··· de~lealdml.e 
quando é clle, no contrario, r~tlCm joga eommigo 

dessas vnzas ! 
Passnndo a outro )Onto. leu o n hr rl r 

trunenda uma cm·ta minha dirig·idn ao cel,·úl·(• 
secretario interino, da q_,ual pretendeu tirar nr
gumento contra ns arguiçues qne fiz a e~te,pclas ox· 
pressõc.<> urbanas, ou uttcnciosas que aquella cat·ta 
continha: dizendo o nobre deputado que a l~ra, 
como fôru transcritlta, bto é. snpprimida arteira· 
mente a parte essencial do ~eu contextu .• para 
falsamente inculcar-se que t inhn por. 11m pedir 
aJ,loio para minha candidatura a :>emclh:mto inlli
vzduo. Desse ardil capcioso, ou dessa arg-ni\,'50 
falsa, pretendeu o nobre deputado cximir·!'C, tli· 

zendo, repito, que lêra a carta, como fôra tran-
scripta. . . 

Ha, porém, um ponto para o qual nfío posso 
deixar de chamar a attenção da camara, e é que o 
nobre deputado por duas vezes affirma por sua 
conta, q!le ~ referida carta tinha tal fim, o que é 

em original, quer inconscientemente, não a tendo 
visto, senão pela transcripção truncada: 

Eu já disse á camara, mais de uma vez ue não 
po w ezxar e er cer ns a ençoes com aque e 
c outros individuas, que constituem bagagem ob1·i· 
,qada do nobre deputado: estnndo em harmonia 

Entretonto declarei, reclamando no dia seguinte 
ao da public•u;:io do discurso do nobre deputado, 
que minha carta não tinha tido nbsolutamente por 
lim pedir a tal individuo apoio para minha can· 
didatnra, c havia sido em resposta a outra que o 
mc'smo ;udividuo me dirigirn, justificando-se c 
a seuso!Jt·inho e f:m1ilia do procedimento irregular 
c menos di~mo que tivernm na eleição senntorial 
do Assú. si apparecer inteira, ver-sc·ha que ~ a 
ura v ·d ~ t a · ' 
ividuo, a que á minha respondia e vou lêl·a :í 

camal'U (Lê). 
• Cidade do Assú, 22 de Julho de 1873.- 111m. 

amigo e r. r. maro.- • OI·me 1a ms confiada 
a leitura de uma cm·ta de V. S., dirigida a meu 
o·enro e sobrinho o DI'. Luiz Cnrlos, e de lia pude 
t'lcilmentc concluir que pairavam em seu espirito 
algumas suspeitas acerca da fidelidade c sinceri
dade de nossos. principias políticos. A passada 
eleição foi, talvez, o que deu causa a essas _stts· 
peitas e desconfianças. O nosso proceder entao, c 
na cri! ica cmerg·enda em que nos achamos, teve 
na occasiãn ~ua ~razfio de ser, e foi pela nossa im
prensa sufficientementc explicado no Cot•t·elo do 
Assn de 23 de Novembro de :1.876. A nossa tolo
rancia (!) naquella occasifio nos deu ganho de eausa 
a certos l'Cspeil:os par~ nos acharmos hoje consti· 
tu.iuos em posi~~uo de podermos com mais van
tagem e segurmwa garantit•o .triumpho dos nm•sos 
principias c.a elci(;~~ .~os nossos chefes. E' che-
fl' r .. 1 lo 

eonfi:mça que de uma vtit. dcsappareceriio essas 
suspeitas que pol' :dg-um tempo actuaram em seu 
esp1rito. Presumimos de nossa constaneia politica, 
como de nossa fidelidade aos amigos c cot·rclig-io· 
nal'ius. E~pere V. S. pelas provns, que nüo se farão 
rlcmorar por mnito tempo e então rcconheect·:i que 
et':1m infundaLlos os seus pt'CSI'lltimcntos c que 

. faliam os a JingllagLHU ela verdade c da sinccri · . 
tlade. Entt·ctanto :HJUi 11ermancce :is snas ordens 
-o ~eu p:tlricio, corrclig-ionat·io e amigo obri
g·allissimo-Jorfo C. TVanderl,•y .. ~ 
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Destn lci!ur.n flen provado o que afirmei, isto 6, 1 ceder: Quero sômente o triumpho dos meus co· 
que minha c~rta dn qual só foi publicado arteira- religionarios e nada mais. Volte ú. província, pas· 
mente oprincipio c o fim, supprimindo-se o meio seie pelo centro, e no Assú o espera o amigo e co· 
em que cs ava o respect!Yo contexto, ora em rcs- re rgwn:mo ea , r. UIZ ar os • an cr ey . ., 

· posta 6s justificaçucs que me dcrn aqucllc indivi- Em vista ds tiio estremecidas expressões de um 
dno do pruccdimento desleal c indecoroso uc o outro, de tanto a{fecto, dedicaccio c lealdade, além 

0 
1" •' ,.• '\ f't ·~ " ~ 1 ' ,- 0 0 

lo • "' .1 I 0 '1- ) 0 
• 

0 
• • ;

0 
.. 

0 

nà eleiçfto senalÓri~l do Assú. havia de t·~~pondet· eu ú referida carta do tio e 
Eis tumbem a curta qnc me derigira, em Janeiro I s9gro ?.I E _porque o n~ ca~culada!JlCn~e com exce~

do amw passado, o sobl'iuho c geíuo, <'t f!Ual ~:ó 1 s~nt miJ:nudude, retrtbnm~o ute? tttulo de p~tl:~----
muilo mai:; tarde, c depois de receber outras,··ctun--e:to, qt~e ~!lo me dava e nuo ~nc compete, e seno 
a resposta <l que ulludc 0 tio e sogro. tlr:n dah1 arB"um~nto de concc~to [avnra·oel, que eu 

• M" · 'il8 de• J· · . i 18~8 -lll , in·. dcllo fizesse Jn~lar.s '? . • 
x ... cao, ~ -. ttneuo c e 1 •• n~ ·.um ,u E' por certo UTJsono alem de capcioso 

Sr. Dr. Amaro. -Corre por aqur noltcw fJUC P., t .,1 ·t . f't' · . , ~ : · · ·:-
V. S. aba.ndonára a politica desta provincin, para j "':.llC·?r~ o, como P. 

0; tco, <Lpru'e~tei a o~cas1uO 
ir UJJparccer na poliLica de l)ernumbuco N1o paru cxr"Ir dellc 0 do. :;cus que ~essem O:s vo.tos 

. "~ . .• • ' ~ _ . · r ' , d~ que dtsp~lnham esp~cwlmente a chapa provm. · 

que 0 partido se vronunci::mí. em seu favor 0 elo 1 T?n.to mats tsto c 'e1 dade q~anto cu J•' ba~r.1 .I c 
1\1. Brandfío. E' isto o que eu sei do Assú, de \ ~eb;d~ ?u.trp. c~~;a ~e ~m amtgo, da qual extrato o 
:Macáo, Angicos, Sant'Anna, r;Iossoró c Seridó. • trec-h. tniCHt~ :seoumte. 

Pela minha parte declaro que estou disposto ü em- • l\Iac~u, 2:r: de Agosto. de 1878. . 
penhar tudo em favor dos dons acima nomeados. Sei " Am1go e Sr. nr.- Ja ~abemos o que JlOr nlu 
que al,.,.uem, som nenhum critcrio, e sú para dcs- se tem dado .. O Dr •. Euclides lhe contar:.~ ? que 
conceituar-me, propalou que eu tom{tra a peito a i tçm app:n·ect~o r~lahvmnento n chapa prcs1den· 
eleit.;ão do Sr. Diogo Velho. o abandonúra o~ meus J cta! de. combmaçno .com o:; conserv~dorcs .- O 
co-.religion.~•rios. Nuda m~is fulso. Na eleição sct?a· 1 D;·· _Ltttz Cr.u:tos ~sta com a tj;pog1:aplua .l!,rr1lmada 
torwl woxtma pnssada, t1ve de lut11 r eonm• a m. 1 (/,. t•tngem pm a qlu. com o Joao Ca1los, dt ... e11! que a 

uencw e rene 1co empen 10 os .Jtuzes e c trct o 1 • ., • , · ' 
do Assú e de 1\Iaciio, e o resultado foi eu fi cu r mal ' que o defen1çt.- Essa gente e pau par(t tudo, etc. • 
servi~o no collegio do Assú de votos J:;jra .os nossos . Quanta no tl'echo do meu discur~o,, em que 

,. l .. • • • .. ' • 

de minha parte para com o Diogo Velho, sendo indiriduo, já o expliquei, quando f~lllei pela ultima 
certo, porém, que preferi a candidatura do Tar- vez c confirmo, que o fim essencial e positivo do 
quinio á candidaturn do padre João Manoel ou do referido trecho, crn, não defender a ninguem, 
Gomes. O 'l'arqninio é meu amigo muito pat·ti- m:1s accusar o deputado Octnviano Raposo, com 
culnr, e na impossibilidade de nm triumpho para os quem estava em Jucta nesta camara por ter sido 
meus co-'religionurios politicos, trabalhei em favor candidato official contra mim, que tive o infor· 
delle, que competia eom o Gomes e o João Manoel. tnnio do ser logo em minha tlrimeira candidatura 
Eis toda n vcr·d:1de. resumidamente contada. Os li· fl1riosamente hostilisado pelo· governo. Em todo 
1Jeraes do Assú não.cstão mistificados, não; cstiio em esse discurso nem se quer pronunciei o nome de 
seu posto, e cspct·am sómcnte a vóz elos seus ehefes. João Carlos Wanderley I 
Apllnrc.çam, d1gnm o quo convt\m fazer, c verão si (O orador foi neste ponto convidado a inter· 
falta energia e dedicação. Estou prompto para o romper seu discurso para .a apresentação do minis· 
combate : occupat·ei o .posto que me for destinado terio, que vinha explicar a nomeação do novo 
o não rccnare·i sem primeiro ver recuar o chefe ministro da gncrra; ficando-lhe garantida u pa· 
ou á sua vtiz de retimda. E~twro, pois, c}ne o lnvm para terminal-o em outra sessi.io : o que teve· 
doutor me dê suas in~tntcçuee., e desde j:'t declaro Jogar na tlc 17 tle OululJr(j) dando-se então com o. 
que nfio tenho intcrc~:::c l'L'ssonl neste meu pro- Sr. Leoncio de Carvalho o incidente .iá publicndo. 
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SESSÃO E~l17 DE OUTURRO DE 1879. 
• 

VIDE PAG. 3tiü DO TOMO V. 

de vespera na tribuna? (Hila1·idade e 
11as galet•ias; augmenta o stusuro.) 

0 Sn. PRESIDENTE: -(C01n {OI'!;a.) Attenç5o! 
0 Sn. DEZEUUA CAVALCANTI:- V. Ex. pódo dei· 

x.ar essa fU}Jaziada divertir-se; fica por minha 
conta provar-lhe, que não me altera, nem me des· 
concerta. 

Mas antes de continuar devo abrir um paren
thcsis para respondc1' a algumas palavras que 
ton m a · . , · 

nobre senador pelo Hio Grande llo Norte. 
c€> discurso que proferi de outra vcz,dissc S. Ex., 

. ;; tú~ 

nn imprensa nnonyma das provincias, q ucr nqui, 
de pessoas quo p:ml mim valelll menos que o nno· 
nymo. • 

E, topete! ·:Mas com humildade C lu isl~, c vindo 
. de quem vem, recebo pura mim estas palnvrns ; 

}JCrmittindo-mc a cnmarn, que lhes de o troco. Em 
primeiro logtu· direi no nobt'e seaauot· que ~eria 
sem duvida triste veleidade n de quem desejasse 
valer alguma consa pm·a S. Ex., que apez,w da 
filaucia por si mesmo nada vale! . .. • 

Que valham os elementos com que S. Ex. subiu; 
. o facto o pro,·n. Pot· certo que l'n I em; e 1/U:IIOS qtw 

anonymo quem que1· que st'ja, púue subir assim. 
Esses clcmculos fot•nm primeirmncnto o duplo fi· 
lltotismo, porque sallo-se que S. Ex. entl·ou na 
scena polillca, no norte peln mfio do illustre flnado 
Visconde de Camarn(l'ipc, e no sul pela do igual· . . ) . . ' . . 

.. • o,; 'O. 

ram·so outras cot~sas, entre as quaes o contntlo da 
ostt·ada de ferro da Pnrnhy!Jn ao que foi S. Ex. 
cmpi'C'zal'io , ce1·tos at'l'altJOS pelo ministcrio da 
ngricultm·a que lhe trouxeram fortuna, com cartas 
t·cstricrões, c ulthn:unentc u pimta.,·ict ministe1·ial 

éallt1i, porét;l, sómente de factos 'politicos e 1üo 
do carncter pcssonl que não costumo trazet· à dis
enssão, restl'ingindo·a à vida politica que est:i ~m
jeita a ella, c so!Jrctndo os desmandos commcttido.s 
no podet· ou pelo poucr que devem ser sempre se· 
vem mente profligados (Apoiaclos). 

Em justa reprosalin portanto a semelhantes pa
lnvrns, a camnrn me permittirú dizer a S. Ex, que 
vot·dadeira descomposturn é antes o modo por qne 
o nobre ·senador enfcsado e irritndiço costuma :is 
vezes exprimir-se no senado ; bem . como, c Lla 
mais bnixa extracção, ossns transcripções immun
das que S. Ex. manda fazer de um pasquim de 
corrillto, que jn chegou a lêr no senado, dando
lhe o titulo indevido de-orgão do partido liberal. 
sabendo que o não é! · 

como 1·esposta ao met' disctu·so, u que não i)()de 
respondet• de outt·o mo!lo por ser consistente 0m 
factos abusivos c escundalosos commcttidos ))Ol' 
S. Ex. como ministro, ou como homem polit1co. 
recebendo-as de suns mlios, ex.truhh'ei dous ou trcs 

tl! 
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L~\o~ l:, jrtC c::lmnnios~l e •·iliilcnu· ~:c me J'nz ca· podL•r:'t (.br testemunho da Ycrdade de todos esses 
;i(:nlos (],• :;ce:J~ar:io, para mnis uma nz dnr satis· facto . .;, 
r~: ·Jo tle !nim no p:1iz e ::i esta nu;;u::ta camara, a , Tod:1s as outt·as dcspezus, indecli'u::l'rcis em uma 
,gic tenilo a !wnra de pet·te!lct~l'. i tal cmpreza, c muito consideravcis, como grati-

Diz ·~e por ~~x.cm plo nessa~ tr~n~l'l'ÍJi(;Ões que em \ llcnçuc;; ou donnti r os ils famílias, pnga mentos de 
it, · . lo f:H·to 0 de 18G7 l'CCI'bi 1a tl eso uari::1 "Tos- ' h·idtl~ .1s c uc se a Jresentnvam ou se rcsoldam 

.lü g•n•erno :-~ctnal, tle que fnem parte dons distin- ! Euttel:mto vê V. Ex.. a maneira por que, para 
düs n~··mhr:)s do rniniste!'io de 0 de .-\gosto ao 1 snstcntnr umn polilica inqualificavel, c sem nome 
qc::\1 como ao p:-.iz, dPsejei e11tão prestar nquclle r se atiras~cm pelos ares, sem nenhum pudor, accu
ll.imdl e pe:::utlb:simo serviço, que desse modo in- li snçõe:; tão colllpletmnente falsas, e calumniosus, 
,;::;·no se J•rocul'a delurp:u·. Não recebi um só real trucidando, 'bn assaltando infamemente a honra 
d~~ the:;ou. ~.·m·in do. Hio Grande t}O Xorte, nem do 1· ~theia co1~1o s~em f;lí~~r ~s si~ar.íos da penn.a, que 
tltesourv geral, p:1ra semelhante !:m. naquella mfel1z provmc1a o sno Igualmente do ela· 

Trouxe do;; serlUes, jú nuo me lemb1·o exacta· vinote e do punhal. 
1~. :nto o n umcro, 110111 tenho ú mão os dados para Outro ponto refere-se a neg·ocios da província. 
Yd'i!icni-.:>; ma~ wntos voluntarins, q~(C reunidos Diz-se !Oi' exemplo, que o finado Antonio de Al· 
r .. ,: 3 CJUC :l nwn c wnult.o coreorrer~un e outros uquerque ~ ortlll 1ao uva cautt, ura ex.ecu a o 
J:-.:•ntos, c derois de qmradüs os que podiam ser- , para paga!', como meu fiador, um::~ certa quantia. 
';ir, ['ot·q ue é munife~lo, qGl1 niio s12 potlin fazer I Islo é igualmente falsissimo; e peço licença á ca· 
c.~a apt~ração !'egul:w .no alto ser~~.o da )!l'OYil?'eia, I mtn'a p::ll'i!l referir o facto: . . 
i:adc n;;o lHrna medtcos n1~m mspecç~10, ::nnda I . Em i859, qu::mdo eu vmha de vwgcm para esta 
y;,;;·;~m p~wn est~ cClr!e ercio que 120 no Yapor Cru- curte a occupnr meu lognr nesta camara ao passar 
: :;·o do Sul, <lCOmp:mlwclos por mim c foram apre- pela capltal, cncontt·ei-me alli com rande numero 
:st:ntac o~ ao lllcsmo 1gno mm1s ro a g·uerru actua . c pessoas o mter1or, mm os azen e1ros c o se· a 
une em l't'!llllncrat;:ão me quiz no.menr. membro dú 1· e ue outros pontos, e na maior parte meus 
funta tl~ justiça no Paraguuy. o que recusei. . amigos. os quaes toclos me vier:un procumr para 

Foram alg·uns rccouhecidcs impronrios pura o entendér-mc com o presidente da proYincia, ::tfim 
~eYi~o militnr, outro:> dispens::tdos .por esse, ou de niio ::cquiesceJ' á pretençfio illegal de alguns 
:<qne;lk motiY0; cumprindo lcYal·'cm conta a hos· indiYiduos, associados com dous negociantes que 
ii\idade frenetica o tenaz que enc-nntr.:i nos meus l)retcndhlm fundt~r um monopolio. na arrematução 
a L: rorsnrios tle todos os pontos da província, e do dizimo do gados, ofTereceudo por elles eng-lo· 
uitinHllll•.·nte mt capital, iulluindu P<tr:t quo muitos budamcntc :100 contos de réis com a condição de 
,.~ ~m\~p~nuess~m e procurassem obter dos medicos n~o irem {t pr:1ça f?C~r freguezius c_gmo a l~i .deter· 

... .. _l .. • ... !o\ 

::il·,, ' , ~.w , • t:: l - e e a ~. , ,ra, mais I quo 111 w cn <10 a . i · , · , · , 
tlltlicil, po:·que ha':_ia 1)assac o toil~ o enlhnsi:1smo, occu~·i~o vin~·~ts~e. a lenlat.iv:n. ninguem.mais ~e 
e actuava a rca~ao uas tleCL'p~·oc::; e elo terror 1 abalana l1o mterwr ptll'a liCitar nos refer!dos (.l.t
pdas perdas immensas de nosstls forras lWIJUCJla 

1 
zimos, e logo no nnno seguinle, morLa a concur

snerra dcs::1stt·o.~a. 1 renei::t, vquclla sociedade, em vez de 100 contos, 
Quem recebeu da thesomnria ;:;et·:•l, n5o ·grossas i offereccria ~o.. . . . . . . 

~,_~:mna~, mas uma <Jtumtin insignificante para 0 ; Esse prejmzo evidente, d~ que a. prov1pcm es
,.:, 30, apenas 4:000·), foi O tenente eoronel ()e "'llRl'tla I tava mneaçmla de futuro, alem da tllegahdade da 
n~•cional Mnnoel'Andrú Torres Galvão, a quem 0 i pretençiTo, quo dqmnis c~·a tl~ adyct·sari?S me~s 
pre~idente de então, carne ter distinetissimo, eonhc- · contra os meus mmgos tlo m.tei'Ior1 lez-me .mtervu·~ 
cido desta camara, o finado Dr. Luii llnl'IJo:m da Sil· muito. longe tlc fazel-o com v1stas de n~teresse 
Yu, de tnnitu .digna e saudosa m.::moria (a.poiadQ~) prol?no, n.1~s para combater tal monopoho e por 
n:.:meou pt~ra 11' a meu lado, 1.mcanogmlo do truba- motivo pohtlCo. 
1\,;) PI'Ui•,riame~lte tn ilit~r. çomo lllista.mot.l to, ~1q u~r- Dirigi- me, p~is, ao presidente da p~·ovincia, quo 
\_c •••Hlülh '· Uil.rfomu:s l1getros, etapa, altnrent:H,;uo, era então o dlustre scn::tdoJ' Antomo 1\Iarcelhno 
ú(~pe:w$ lk n:1gom d.c eeulo e lanbs lcguas para Nunes Gmwalvc~, com o qual prêci~ei tomllr a 
;: t'[tppnl,. e.:~ .. ele. E destn quantia, .a primeil:a rç:;punsu hilí'l~nde de fnzrr okvt;r o preço ~e t::~es 

_; 1 ., ' /'.I .: 0,:. 1 • "I "' ~ , ~ , .. 0 , • "\ ,• . ._ 

n ..,:·ot·osa 'ct:O~lomia, cotn <plC foi upplicadn cxclt1 ~ combaier oilicai.l11ClllO o mono poli o (em que era 
:·i..i·amcnte üs llcspe7.ns indtcad::ts pôde chegar p:n·a conniYeHtc o in&pector dn lhcsourat·ia Joiio Carlos 
ol!ns com pcr1ueno exce~so creio que de ü1JO c tan- Wandct·ley) salvnmlo o zelo de S. Ex. e o inte· 
tü~ mil rei:', não ~ó o rol'cl·ido tencutc·coroncl ressc da pnwincia na occasi5o. 
prestou e:-:n'cta e minuciosa contn em sua volta, Fni a~sim obrigado a aprescntnr-mc perante n 
cümo n•tiLtcrcu ao nobre ministro da g·nt:rt'a actual tlwsourarin, uiTo ·como ar1·emntnnte, mas como 
o pa9:amento desse saldo ou e:-..:co:::so em seu favor, Jl:1dor com outros. inclttsivn o finado Antonio de 
CJUC' :;, Ex.. m~mdou pag-ar· Albuq uerquc, o qt\al nunca foi meu fiador, mas 

,W portanto um cnso .iulgado, a todos os res· commigo Uudor de outros, quo se habilitarnm, 
p~ttos, pelo governo do puiz, e pelo til.e~mo Sr. mi- como ancmat.nntcs, pal'a juntos sustentnrmos o 
mstro d;t g'.ten::~ actLu\l qne s~IHl p~rloltumcnt.e, c preço t1os gados ou dos respectivos dizimos, quo 
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foi assim elevado nesse anuo a H6:000*, qnanclo haviam feito semelhante ar:cnsação, subindo no 
no anno anterior apenas tinham dado 85:000~000. poder, trataram de confirmai-a? Tra\at·am de 

· Seguiram-se logo depois factes economicos e mstaumr o competente processo para verificar a 
climatericos imprevistos~ a. perturbação e quéda existcnc.iu desse crime horroroso e descobrir os 
de todos os valores }leia restricçiio decretada na· seus autores, afim de receberem a. merecida pu-

• ;"" • • • • • - :1'- • , 7 , " 
, "" J L ' "- l .._ •, ~ 

gularidade de. cotações, ou sccca parcial que houve • nejo para conquistar a~ posi~·ões oftlch<e~. e, con
no anno ~eg'?-mte, como sabem o2 nobres deputados j seg~;udo o fim, pou~o se .lhes dava do:- meto~ de que 
das provmcws do norte, e se h ao dt~ lembrar hem haviam lança. do mao. » 

os a a un, que nossa occaswo so reu mmto. . - çamnrn vu que neste rec 10 o o.lJCCto csson-
Esses factos, e a carestiA dcscommunul dos gado~ mal e accusur no ex-deputado Octavwno Rt~pozo, 

pela grund.e elevação do preço dos clizimos, crno porque tendo levantado aquella t~ccusnrãn, e su
fez com que muitos dos })retendentes recua>-som bindo t\cpois no poder não tratou de "eritlet~l·n ju· 
e outros restringissem muito a qu:mtic~nd~ quoll cl~e!_almente, promo,vcndo .o dcscobriment•l c n pn
queriam, acanetarnm-mc como fiador prmc1pal c mçao do yerdndOiro auLor ou auto1·es de cnmc 
solidnrio um enorme prejuízo, com o qual r.arre· tão grave t 
guei, como dcvin, fazen.do os mni~res sacril1dos, I Em todo o~e trecho el! nem ao mcn_os proferi 
tomnndo grandes qu::mtws a pt•cmJos clevndos, de o nome de Jcao Carlos Wnnderley, e foi mu1to de 
20 e 24: 0 /o paru pagar á the~oUI'ar.ia, que foi em- , p~opositq q~e. fallei col!ec~ivamente em oposição .0 

• ,. I • I t ''-1 

Antonió de AlbÓ.cJÚerquo 1\ial'a!Úliio Cavulc:mti fi.car isento da imptW:ção qt~e po.desse cnber-iht). 
pagou apenas 7:000;5 e tanto não como meu !lauor, simplesmente porque cu dmxasse de accusat· ou 
que nunca foi nem mesmo verdadeiramente cnmo mesmo defcnde~sc um partido. 

• - '·· • .. · e c o r pes • O Sn. MonEiltA Dn.\NDÃO : -O que diss·~ foi qne 
s~al do. v~ lo r. d_e 200 novHhos, qM l'llSClTOU. wmt o nobre deputado accusou o Sr. João CDrlos Wan. 
s1 na d1stribU1çao dos gados arrecadados. det·Iey ]}Or um facto que :mtcriormento havin d!O'-.- . . . - . •: . 

improbidades. Depois j:'t tinha fol'lnado o começado r. executar 
Limito-me por agora a tratar destes dons factos, o 11lauo tlc ot·gnnizar nm purtiuo fortll •! mot·ali

porque teoho outros assumptos do que não possó sado com a parte sã dos dous, que nt•~ •::lttio na 
prescindi!' de occupar-tue; não faltará, porém, oc- província tinham tido uniemncnte cure~ ,, d·~nomi
casião, o talvez mesmo no corrC'r do meu discurso, naçõe::: provinciucs. 
de tratat· de outt·os. E1·n a política de.coneifia~ão qtv.• prof·~'sci an-

Vou, portanto, ligar o fio da ·discussão no ponto tl\s de &er governo, como foi,constitnindo um par
em que fui interrompido, começ:ando por ler :i ca- tido g-eral transformado depois em ptlrlhlo pro
mura o trecho do discurso que proferi em 1853, gressista e ultinwmento identificado com o par· 
e que o nobre deputado pela província que re- tidolibernl quando comello de!lniYt~ment•' s.e fun
presento transcreveu no seu, com o fim de pro· diu em 1868. 
var que eu j:l havi11 defendido n Joii'o Cnrlos No p:J.rtido da opposição, então clenomi1wdo Stt· 
Wctndcrley da imputação relativa no envenena- lista, havin muita gente boa, como no part(do du 
mcnto elo presidente Neves, no qual eu di5se que g·o,·erno nal'fista .• hnvin tmnbcm gcnk m·\. entre 
Cllc/tavia sido indigitado, ã fJU:tl, de ttm, e de OUti'O lado~. CO·lJtll'iidpun-

Eis aqui o referido trecho (ltí): tes no~ grandes factos criminmws anto:·:,.-.:·os. 
« ~ \. ~ \.: . , te t,; 

essn po!Hica c fazer uma idéa, ainda que lig-cit·a, 
dos meios de que l:mca muo esse circulo ( refct·ia • 
se ao Sr. Octnviano camm·a e seus amigos) pnra 
.conquistar ou conservnr o podot·, cu lll'oduzirci 
nlguns factos. Quando em f.SüO fallecêu na pt·o
vincin o digno presidente de então, o S1·. Araujo 
Neves, esse circulo, achundo uma occnsiiio nzadn 
para desfechar um golpe mortal contt·:~ :o opposi· 
ção, accusou·a de envcnamento na pessoa do IH'C· 
sidente ; o golpe produziu o seu ctreito e a oppo· 
siçiío fo1 supplantnda ; mas, 1101'\'L'lll urr~ os quo 

Eu tmla\'a do expurgar os dous p:~rliclo:::.. con-. 
stituindo um fot·te c moralisndo c.om t1 sento b(la 
de UlllUO~, filiado IÍ poJiticn g'CI'al. .\t1:• 111L'SI1l0 j;'t 
dcclai'Ci que ncssn occnsilio tinlw em Yi~l~l nl'l'nn
em· o nobre deputado da tutcln pt~rnieins;\ que Se)· 
brc cllc exercia .Toiío Carlns ~Vuudcrie~· p:1r:1 jnn· 
los hastearmos u nova bandc;r:\. 

O Sn. MonEtnA BnAxu.\o : - NtlllC;1 t':'i iw~ soh 
a tutela do ning·ucm. 

O Sn .. llr:zmuu CAVALCAN'l'f:- Cum•l, p•1rtanto. 
do facto de nfw bavnr ncc.u8ado ou n: ''li1•l lJawr 
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defendi~o um pnrlido, concluir o nobre deputado 
que defen<li semelhante individuo"! I 

. E' lo.r1ica de tarraxa.; e que tal individuo (ôra indi
!Jtlado nnqnelle crime como no·assassinnto do pre
sidente Rtbeiro, é facto historico,de que a imprensa 

!' 
províncias, e aqui na Curte. 

Ver-se·ha isso de tr:mscripções, que farei em 
m·~u discurso, e mesmo nessas, qne indigna-

eu e se es ao a zen( o con ra mtm, con essa-se 
como defesa, que as visceros do illustre morto vie
l':lt}l para•ser examinadas nesta cOrte : logo Ttouve 
a mt]Jttt!'çãa do crime; podendo-se fnzer idéa do 
que serm essa remessa de vísceras, quando quem 
a fazia era o indifJitado 11elle, que então se acltava 
!W administmpio da provincia., sem fallm· ainda na 
mf1ucncia, que poderia ter exercido no exame o 
senador da mesma prC~vincia que o protegia. 

Eis o que naquelle tempo dizia em artigos e .. .. . . . ' -

• ' man 1eceu, lOJC · ;J e . arç.o e ., , nnu o 
1~1elhorad? de um lig-eiro inc~mmodo, que hontem 
hYera, c as 8 horas da mnnha está com Deus I ! ... 

• Une set'i:'l isto ? Seria do Jig·eiro ineommodo, 
ou müo ass~ssinn llw propinon~ veneno, em uma 
r.hicara de clui que to mitra'! 

« Dig-am CIS mesmos sulistns. 
< Sempre prevenimos e~ te lance! 
• O Exm. Sr; Nevrs mesmo eommunicou ao 

g_o;-erno imp~'H'ial, qne a eonservaçfto elos vice-pt·e· 
~ r l • ~ ~ ~ l~ 'I S • 

deHs _do g-ovemo o corypheu Wnnderley, punha-o 
em rtsco t ! ... 
•. • Os suqstr.s dizinf!1 JlUblicnm~n~c, que at1.W de 
... ~ • ~. , , t e t !l , 
remedto e para sempre!. .. 

• Senhores do governo ! 
« Eis como obram os llomcng do }lm·tido do Sul ! 

Continuai n dar for·ra n estes envencn:1dorcs ! 
~ O Jo~n C:ll'los Wamlorley hoje mesmo (aindn o 

eC>rpo na o deseeu à sepnl tl!!'a I l foi ver n obra do 
A!h1·ncn e lleu já ordc111 ~m·n f!llC os dest,JC:unentos 
de Goinninlw. Sert·n do Ptres e S. Gonçalo fossem 
r,•lirados, e:qiedindo protn·ios u esse 11m I ••• 

~ Estão lines os ns~assinos dos guardas da ca
d·~!~, os E:::teYfios, os Arsenios, Gnviües, Onças, 
llij\l:', &. 

• Estüo ü mereô dos sicnrios ns vidas dos nor· 
ti3tnsl Snh'e·nos S. l\I. o Imperador I ·· 

• O que diziamos para a eúrtc contra estns lw· 
m~ns seq~tiosos ue sangue nunca foi criuo, nuncn 
fot :ttlendtdo! 

~. Tudo era levatlo como o''<;tl.!·er[tçõe~ !Te partido, 
tiFOl'D Oi' Jactas con vo.mcerito. os i nct·cdulos! ... 

• O Exm. Sr. H i IJeiro sucnm lJin :'1 hnlln c pn. 
n!;~l], o nn propria ~COH11la ~antn, em qno se com· 
Jf,o\mot':lm os :':terilicio:; e m~rtyrio~ do Senhor dos 
Exerdl(o;:! 

: o. Exm .. St·. XeYe~ qn:1~i nn nw:-:mn êpocn (quo 
r.oJncJ<.lencw ? ••. ) :;uiJti! V··nenn I h e rouba u YiLin 
fJllUIHlo :1 proYilwin j:i expo·rinwntnva o~ IJcncfieio~ 
r'~ncs d,• ~n:t ~t,lJia c prud:.•Jllo mlrnin istraçiio ! 
Bo~tn ! 

• Vá mais este justo aceusar os per,•.ersos assas· 
sinos perante o Tribunal· Divin.o ;visto que os da 
terra nüo. tiveram ainda ouvidos para ouvir e 
vontade e justiça para punil-os I ' 

• • Os nortistas em geral vertem nma lagrima de 

.. 
• Esta morte tem dado muito lognr a sérias sus-. 

peitas ; c com todo o fundamento se diz que elle 
morrc1'a envenenado, em consequencia de circum
stancias que se deram anteriormente c da dema
sinda alegria. que manifestou o pnrtido sulista por 
um aconteClmenlo, que o deveria sobremodo 
contristar. 
. • O co•·po se ac~a mnnchado, e o l.o vice-pr~-

' ' J que se abrisse nmauhã o· corpo, intimando essa 
ordem aos dous medicos, seus humilissimos servos. 

• Mas ue farão os dons medicos ue al~m de 
~er~m de sua l)~rcia!idade, temem a morte pelo 
fuz1l, ao que Ja estao acostumados os sulistas, 
contnndo sempre com a impunidade, como succc· . . 
ex· presidente, o Dr. 1\lanoel da Silva 
Li::>boa. 

• Nisto lta um fncto que jti revelo algnma 
consn. 

• O facultativo assistente que np[llicora. os reme
dios, ficando um pouco angustiado com os boatos 
de envenenamento, q.ue corriam, lançando mão de 
um copo, que estuv~1 JUnto a ellc com uma pequena· 
porçuo d'n.~.ma •lc nrroz, e bebendo o que nelle se 
continha, foi poucas horas depois accommettido de 

astnntes ores pc o vcntt·c e te c ot• c cn eça, 
c_onfcssando .isto quando vciu fazer o corpo de de
ltc:to pelas crnco horas d3 tnrdc na presença dn 

... ~.. ... . .. . ':\ . 
mente por um ordonançn il cnsn de Jofío . Carlos, 
voltou morlificamlo já sua espont:1nea declaração; · 
o que ~leu motivo ninda mais a voz que geralmente 
se ouvtn. 

• Pura logo declanlt'am ?S taes medicos que cllc . 
mort·era de uma atJOillexw, c que esta podin ser 
procluzidn pelo veneno ; mns que era inutil a au
topsia, visto que cllcs não linham us preparativos 
chimicos parn so proceder a um rigoroso exame. 

• Ainda que ellcs conheçam os ell'eitos do ve
neno, pot· certo que o não declararüo, como j:i o 

· fizeram com um c:lixeiro, que vciu receber alguns 
contos de r.éis do :3.0 vicc-presiden.te c que mo1:· 
rera repcnttnamen te na C3~a do cl1lo vtce- prest· 
dente, n:lo se ael'ando tlm stj documento dn divida. 
o conrcs~anclo pm·licnlarmunte os mcdicos quo ó 
tlll cnixciro f't!ra envenenado. 

, o I o . . 

« I " • 

marte, Dgo•·a acahuu{' de ass:1ssin~r o Sr. N~v~s 
pelo veneno I I 

« E sct·ão premiados, como o foram com o pri-
meit•o nssas~inato? . 

• Isto é o qne r.·sta Vtit··se para maiot· immora
lhlndc do tempo em tJUC desgraçadamente vi· 
vemos. 

• O pnrtirlo sulista cspnlhavn quo dcscançassc 
o partHlo, quo o Sr. Nens nfio ter in o g-ostinhu 
de aht·ir a. n::>semblén tn•ovinc.inl, que est:.\ mnrcnda 
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para 3 de Maio. E agorR se dá n morte acompa
nhada de muitas circumstrmcias li I 

c Bem previa o seu coração, que pedia constan
temente para o Rio a destituiçl'ío dos actuaes vice
presidentes, ou a sua, quando não quizesscm dar 
a. da uelles, fundando-se elle que o matariam, 
como mataram o 1 etro ; que tu o agettarmm, 
como tudo se arranjou, e que o mesmo se poderia 
dar a seu. respeito, como de facto se deu I, 

vina nos não favorecer com sua misericordia. » . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . 
assassinamm o infeliz Dr. Neves, niio lhe attt·i· 
buimos um crime flcticio, nem supr)omos esse 
crime uma consequenda tirada somente dos netos 
que ellesjá praticat·am; significamos umavet'dade, 
que tem pot· bnse os seguintes princípios: L o, o li
vramento do Wanderley, irmão do :wtual vice· 
presidente, pronunciado em estellionato pelo fut·to 
das 350 s:lccas .do fnrinha. que deviam ser distr'i
buidas pelos pobres; !2. 0 , o Ji\rramento de E::tcvão 
Hermogones, Targino, Lúiz de Mello, .At·sonio, ·- ' ... ' . . ' ~ ., . 
dos soldados da cadeia a villa de Goianinha; 3. 0 , 

as nomeações dos juizes municipaes substitutos 
de S. José, Natal, Assli., A lodi, CUJOS quatriennios 
se u rmaram no m c e ot·ço t cs e 3Uno; :~,,o, a 
nomeação de promotor publico do Asst't, real em· 
barnço para o livram(lnto do Wandedey; õ. 0 , as 
mullps dos Juizes do paz, collegios eleitorues e 
mesas parochi:ws; 6. o, n reforma dos empregados 
provinciaes ; 7. o, Hnalment ... ~, a malvadezn ecos
tume de assassino r. • 
I I I I I I I I I I I I o I I I I 1 t ~ 1 t t I 1 t 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I 1 

'" i ,o O livt·nmento tlo Wanderley: este ladrão· 
mór devia liVI'nr-sc, custasse qunnto custnsse o 
seu livramento: collocauo sen irmão na adminis
tt·ação da vrovincia, os maiores obstaculos se lho 
aplainavnm; mas isto devia acontecer, mediante a 
demissiio do Sr. Dt'. Neves; não se conseguindo 
vorém clla, devia ser elle dcmitlido da vida, já 
que o ministro não o demittin da pl'esidencin. 

• Que1~1 conhece ~ gcni~ feroz e !mttnl do Joiio 

que taes crimes, revestidos das circumstancias, de 
gue estovam, e acompanhados das provas as mais 
luminosas, não offereciam proporção para 3 ahsol~ 

. vição, sendo presidente da província o Sr. Dr. 
Neves e chefe de policia o Sr. Vieira, nos quaes 

md uet· .criminoso encontrava um · verdadeiro 
em araço. JUry e Goianinha estava marcado 
para 9 de Abril: tendo sido removido o Sr. Dr. Vi· 
eira para a comarca de Penêdo, o rettexionando o .. .. . . - . 
da· f'ODSet•vnção daquellc honrado mngistrado; para 
se obterem os fins, que eram o livramento dos 
criminosos, força era, que morresse o presidente. 
Lavrou-se a sentença, e ella teve fiel execução; 
tudo se conseguia, administrando a província o 
João W:mderley. 

• 3. o As nomeações de juizes municipaes subs
titutos do Natal, S. José, Assli., etc. : este.; Ioga
res duram quatro nnnos, e a sua ordem, uma vez 
estatuída, não. é suseeptivel de modificação algu-
ma. ra as nomeaçoes exrs cn es evram u I
mar-se em Março deste anuo, e as novas de,·iam 
ser feitas pot' aquelle tJtte administra!\se a pt•ovin· 

• • r ' "' • • 

se consegttin' tão justo fim I · 
• As:5a:>sina-se um presidente, para quo se 

livre um ladrão I tI •, etc., etc. 
Vc~se, portanto, que nada disse rlc novo, nem 

carecin acr·esceutnr cousa alg-uma de minha lavra 
J.>ara J.>Oder dizer que João Cnrlos Wnnderley fôra 
mdi,tptado na autoria de assassinato do presidente 
Neves. 

M.1s, St'. pt·esidente, dom in a incontostavelmen te 
n considet·ação de que aquello individno era lJUCm 
podia ter interesse tmmcdiato no crime imputado. 
ls fecit c ui prodesl; ê o ophorismo ,jurídico. 

Como :1.. o vice-presidente da provincin eompe
Lia·lhe assumi!· a administruç~o, como logo assu
miu, fallmdo danoute parn o dia um11 inversão 
geral para montar sna gente e exercendo perse
" . -es :~ r zes de ue . i un l s I ' ~· . . • 

affirmat•, qüe quando outr(ls cot;venienci3S não paos; ven.do·mé ~brighdo a re~nir forçâ para d~
concorressem, o livramento de seu it·mão devia 1 lcndet: t~unha yt~ln, c a autoridade quo exe~c!t~, 
importar o :~ssas~innto de um presidente. como JUrz muntctpa_l, coutr:~ o delegado de pohc~a, 

• 2, o o livramento de Estevão Hermo,enes, que, recol1endo ns u~stl'ltcçues do costume, · Q!Jiz 
Arsenio, Gnviiio e outros: todos sabem, que a prendçr-rne em dislOt\'~ de haver ,ou pr~ndtdo 
villa de Goianinha foi o thontro, omle aquelles um crtptu~oso pronuncmdo, se~ nmtgo e compn. 
assnssinos commettcram o mnis abominavcl dos tlre. E n tsso, entretanto, quo, mvortendo os tt'l'· 
crim~s. tit·ando a vida a uma senlinella c a dons mos, s<l chama hoje sedlrão por minha pnrte ! 
sol•ladós, que dot·minm, arr·ombando a cndeia e Em vi~tn pois. tlu tantos hotTores e enormirla· 
})ondo em libortllldc os ct·iminosos Antonio Fran~ dos, :1lém du muitos outros l't'imos e esraudnlos 
eisco da Si1vcit'a c Antonio Dcijtí.: todos sabem, que tornaram vcrdatloit·nmcnrc abominnvcl osse 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 14:54 - PÃ¡gina 10 de 26

-94 

mdividuo á província inteira, o c1ne é sem duvida 
extraordinarJO c cumpre avei'iguar é a razão ou 
razões politicas que possom havrr para que o 
nobre deputado queira restabelecer uma inlluencia 
fossil c condemnada quo tanto agourentou a polí
tica da província e tão fatal tem sido aos seus des-
tmos 

Por minha })t\l'te, como o maior sacrificio ás 
minhas relações políticas com o nobre deputado, 

..... • 'l • <t 

se déssc a semelhante homem unt emprego sem 
acção, para ~tposentar-se depois, reunindo o res
pectivo cxet·cício ao de outros em. que sempre m:.\l 
serviu, como o de inspector dll thesouraria pro
vincial, de que foi demittido pelo illustre senador 
Leão Velloso, por malversações provadas, especial
mento pelo desvio de dinheiros, que recebia dos 
collcetores para recolher aos coft·cs c ue que se 
npoderaYa para si ! · 

\! o • c .:; 
Ldío Velloso, que está Yivo e nesta curte, por 
malversarões pro,,adas, quando iuspcctor da the· 
sonraria lH'ovincial. 

1\Ia~ posiçiio octiva, influencia directa na polilica 
da provinda, como .o logar de director da in· 
strucção tmblica, em que queria ser encartado 
nunca; sem duvida . seria um escarneo c verda
deira calamidade entregar a mocidaU.e t'io·gran
dense a tal directot• ! 

Esta foi a verdadeira causa do t' >i e t • 
ni<la á pretenç:io Hlegul de seu sol.lrinho e genro 
o Dr. Luiz Carlos Lius Wanderley, o qual t)neria 
que me intercs"asse, o 9.ue pão fiz, com o Dr. 

e " e ~ ., l , 

lhe recusou, indeferindo a respectivu petição, em 
que a sol.icitaya ú pretexto de um suppo~to \.rtlbalho 
extraordmano u\3 apresentar relatOI'lO da com
missão medica em que esteye em 1\Jac<iu, na qual 
tem sido aecusado como recentemente na dl3 l\Ios· 
sció elo grandes impt·obidndês consistentes em so· 
ciedades com imlH'O\-isados botica1·ios, multiduo de 
receitas c dietas fieticia::, augmcnto extraordin~rio 
de doentes Jigurados nus hospitaes c outras co usas 
semelhantes, que cumpre ao governo mandar syn
dicar 1~or quem seja capaz de fazel·o pura tirar 
as dUVld::IS. 

O Sn. :liionErnA BRANDÃo:- Eis porque censuro 
ao nobre deputado, levanta-se contra um cnructer 
puro. 

O Sn. BEZERRA CA YAtc .. \:NTl :-Ora ! Qual caracter 
puro 1 os puros ossem assim .•. 

O Sn. MoRElllA BnANo.:\o:- Quer na vida tlarti. 
cular quer na vida publica. 

o Sn. BEZERRA CA YALC.\XTI:- Isto nu o é mais 
qu~ ~1m lo gor commum. Continúo a cliz<W que tem 
soflndo gn1vcs accusuções de grandes impi·obi· 
dades da ordem que referi. 

<3 Sn. SEnnro DE. CASrno:-- O Dr. l\Iontcncgro 'i' 
o. Sn. DEzEnnA C.\YALCA:>Tr: -l'iüo, $Onhot\ outt·o 

mUlto diverw. · 

O Sn. 1\IonEmA BnANDÃO:- Está fazendo uma 
injustiça, os nobres çleputados o conhecem. 

o Sn. BEZERRA c .. wALCANn:- o nobre deputndo 
pelo Pt1r11ná está se referindo ao Dr. Montencgro. 

O Sn. SERGio DE CAsmo:-l\Io o di"'no de toda 
a estima e cons1 eraçao. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :-ü nobredcputndo 
tem feito invocações a re~peito do Dr. Luiz Carlos 

ms · an er ey, mns nmguem 1e respon e. 
O Sn. Mo nEm.\ BnA.NDAo: -1\Ias 11 casa estü vasià. 
O Sn. BEZERR.\ CAVALCANTI :-Tanto quanto é 

costume em discussões de negocios provinciaes, 
pelos quues infelizmente todos se nuo intereSS(lffi. 
Mas nüo fallo só de hoje ; fallo de outras vezes em 

· qne o nobre deputado, fallando com a casa cl!cia, 
tem invocado o testemunho da camara. 

Ninguem lhe responde, porque alguns nobres 
I ' 

0 Sn. SEfiGlO DE CASTRO :-0 Sr Dr. ~Ioutcnegro 
é caracter muito distinclo. 

o Sn. DEZEnUA c.~,. AT.CANTI :-AQ'l'adeco ao nobre 
deput<Jdo a declaração espontmtea ~desta pura ver
dade. Entretanto apezar de ter elle aqui na côrte 

f
u·ovado brilhantemente a rigorosa legalidade o 
lOn!'adez de seu procedimento, na administração 
continuam a dilacerar-lhe a repnt:1ciío por assalta 
aos cofres publicas! .Tustil1cou todos' os seus netos 
})e a imprt\ sa ( oc.nn en os o ct:tcs, e com a 
lei na mão emt?dos os pontos; no entanto os dif· 
fam:tdores ·contmu~m sem pudor com o chavão 

0 Su. SERGIO !Jii: CASTRO :-E' incup~tZ disto. 
O Sn. S.\LDANIU MAnr~Ho : -E' pesson muito 

dblillCI:J, 
O Sn. DEZEnnA C.WALC.\N'fl :-Os noiJres Jeputa· 

dos lhe fazem nssim me1·ecida justiça. Tendo sido 
esta~, Sr. prL•sidenll', ns vct·dadeil·ns mzões do 
rompimento, ns prctcnções ill:·gitimas do tio e so· 
briullo, do genro e sogro, •• 

O Sn. MOREillA BRANnÃo:-V. Ex. concordou 
em fazel·o oficial maior da asscmbléa. 

O Sn. DEZERUA CAVALCA~TI :-J:i declarei isto. 
Poderia concordar, com.o o mahw sacriHcio feito 

ao nobre deputnclo eu1 dnr áquelle individuo um 
emprego seru acçiíu política, mns clle queria ser 

• , ::r. l .. • • • .';"" . ~ • ' • • l. '' 
~- , ..... 

Jogar tem maiores vencimentos e maior impor· 
tancia, corno especialmente por ter :.~eçlío \10liticu, 
que é o alvo daquelle e out1·os cspeculadores : col· 
locart)lll·SO í1 frente da politic[l para trallcnrcm, se· 
gnndo o costume, em todos os \t\mpos e com todos 
os governos I 

'l'omon·so pol' pretexto a demis~ão das :mtori • 
dados do Assu, e a rdntegTaçiio de runceionario:; 
iuj uslnmcntc demillitlos pelo ex· presidente, por 
exemplo, ;.1 de um honra(l\ssimo colleclor quo h a· 
,.·ia servido por mais de :2õ annos, cuja dcmissiío 
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O Sn. i\IonEutA BnANoÃo: - Nfio entrei em nccurdo 
algum. 

O Su. BEZERUA C.\VA.LcANTt:-Dê licença, porque 
so digo a vordadc. Nfio houve accõrdo de occasiiío, 
mas compromisso para adian\e.(Contest(lçtlo do Sr. 
Jlforei1·a. Brancliio.) Bisse o nobre deputado que taes 
demissue.s entü~ otrend~ria.m o~ Wau~o.rleys, indi· 

O Sn. BEzEnnA CAvALcANTI:-Que importa? Dous, 
isto é, duas grand0s familias, que constituem a 
immensa maioria da paroc.hia, estavam unidos. 

Os Wanderley~, querendo ser chefes do partido 
libeml na localidade e D eznr de Lere as -
ridade;; o mais elementos officiae:;, súmente, e 11or 
concess;io, podcram fm;er um terço do eleitorado. 
Em p_rescnça,pojs •. dcste resul!::do nuo era possivel, 

I. '·' c. 
viam legitimamente tríumphado. 

Depois c•ntt·e a elei1;uo primuria e a secundaria 
ratificou-se o compromisso com ouh·o emissario, 
l)Of si lambem in1lucnte, que vciu do Assú par:~ 
ll'at!.lr comnosco. 

Port<mto, não pratiquei acto algum do injustiça 
ou eapricho que fosse causa rnoavel ue rompi· 
mento: foram netos essencialmente politicos, e re· 
parnções de graves injustiças ,como jft o cleclinei. 

O Sn. BEZERRA CAvALCAN'fl:- ••• e por là se 
apreciará a contestação do nobre cleputado. 

O Sn. 1\IonErnA. BnA.NDÃO : - Sim, senhor ; ha de 
se opeecim· a minha contcstoção, porque não digo 
senão a verdade. Eu fallei do liberacs que hou· 
vesgem. sid~ demittidos de seus çmpregos ; disse 

for9a na lucalidrde, eômo r~almenle não t~m~ re~~1 ~· justm;1cnte demittid~1s pelo ~residente Elimu, com~ 
q~1 e,u, _qn~ ncss~ c":;o S~l'la u~a conqm~t~ legt~l· i:la ucmiss:to das autorillades policiao.> do Assú, 
m"t e o)'. w.andcllcys.- cx:mtorados pelo- f,wto, n.to conservadoms e nomradas em l8iü pelo presidellte 
t~n~m dll'mlo de C}UClXfll'·Se ele co~cessoes 9uo l!e Passos illiramla 
direi to compL•tem a quem tem mnwr o mms leg-1· • . . _ . . , 
tima inlluencio: 0 nobre deputado estava presente . )las, pnssondo a clc11:~to sona~orwl. do Assu, e.u 
c nüo impn-'noti, por conS()"Uintc consentllt. d1ssc c su~tentq que fo1 negoctada _com o prest· 

·"" · " dente Passos Mu·anda pela upprovo.çao de um con· 
O Sn . .ülonmnA l3nANo.\.o:-Do~te modo... tt·ato de casa de mercado. 
o Sn. BEZERRA c,wAr.CANTI: -Disse cu, repito, o Sn. MOREIRA BRANDÃO:- Peço M Sr. tachv· 

si as influencias locues derrotarem os Wnndorloys, g-rapho que tenha muito cuidado nos meus aparfes 
demoustranuo que estes nãci têm força na loc~1 li· par;) q\le ou não sejam tomados, ou o sejam com 
dado, o que ficarú evidente desde que tendo auto· exoctidão. e não se me attribü.a depois o que eu 
riclmle:; suas não poderem triumphnr, então as re-

1 
não dissn: 

feridas inllucncia,; terão direito incontnsta,'ol a fJUC O Sn. B.EzEnnA CAYALCAN'fl:- Ainda nisto não 
lhos faça concc~sões politicos (Apartc•s). ha lealdade dtt pa1'tc de V. Ex. 

I? oi · nstnmeut ' . .,.. 
tinham a nloridades,llesde l8i6, quando negociara in 
a elci~%1 llo Assü, e apczar disto só poderam ainda 
por concessilo, para cvil:1r luta violenta com tues 
antoi'iLlades, fazer o terço do eleitorado. Nfio po· 
de1·um fuzer mais. 

Vot•iflcodo o facto do que nfío tinhum for~~a po· 
liticn, dcvia·so fozoi' conces~õos no grosso do pur·
tido, quo sem elementos o!Uciaes tinhu feito dous 
tcr·ços do cleitomdo. P1tl'ece-mc que isto é politico 
c .ittslo. 

osn. MonKtnA Bl\ANL)ÂI.):-IIaviam tr~s grupos. I 

• 1 

ao Sr. tachygrapho ... 
O Sn. DEzJ.mnA CAvALcANTI: -E' uma iusin nação 

que não tJ uero retribuir ... 
O Sn. l'tionEIRA BRANDÃO : -Não, senhor; não 

me rcllt·o ao nob1·e deputodo. 
O Su. DEzEnnA CA\'ALCANTI:- •.• mns declaro 

flue em nwus discursos nunca alterei um apartu 
to nohre {lopulallo })ara a~tribttir·lhc o quo aqui 
nfio tivesse dito : não toco ahsolutnmentc nellos, 
P potlrm ser vciiticndas todus ns nolns. · 
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O SR. MoREIRA BnANoÃo: - Eu nfío me refiro 
ao nolJre deputndo ; já o declat·ei ; V. Ex. toma 
a garça no ar. Peço ao Sr. tachygrapho que tenha 
todo o cuidado nos meus ~partes para que sejam 
tomados com exaclidão ou· não sejam tomados, :-- ' . ' . . 
aqm!lo que eú aqui não disse, como tem acsnte
cido. Com isto nem faço injm·ia aos Srs. tachy· 
graphos, que sãe incapazes de a.ltet•at· voltlntaria. • 
men e os meus apares, e menos ao no re epu· 
ta do, a que tu não me refiro. 

OSn. BEzERRA CAVALCANTI: - 1tfas, Sr. pre~i
dente, eu disse c sustento quo a eleição do Assü 
foi negocitrda por um contrato de cas1 de mercado. 
O contrato deu-set nflo se póde contestar; o contra· 
tador •S o Dr. Luu; C!!rlos Lins Wanderley, que 
até'por isso nfio pôde ser incluído na chapa de de
putados provim.ine~ em mzão da incompatibilidade 
legul. 

O Sn. MonEIRA BnANoÃo: -Foi nm contt·ato 
feito com a camara municipal. 

que esse contrato foi afJprovado fJclo Sr. Passos 
:Miranda, entretanto, estou inrormado de que assim 
não foi. · 

O Sn. BEmmu. CAVALCANTI:- Dil-o, como cva· 
siva, a immn nda transcripção que si está fazendo; 
mas isto nüu tem Ynlor algum para destruil· o que 
aillrmo,. porq uc o a c to oficial da approvaçfío podia 
ser pratic:tdo pelo vice-presidente, tendo sido feita 
antes, como foi, a transacção com o presidente, 

'··'1'1 • ':" lJ'n·•.; 

os mnne.1os tenebrosos tle C:m;.maretama I . 
l\lt~s, Sr. presidente, o nobre deputado mesmo c 

quem ha de hoje prova~· indireetn c irrecusarel· 

O Sn. t.IonEtnA llnANoÃo:- I~tl tenho ''lambem 
muilas c:wta:;, qtw 11~10 tomd a cautella de trazer, 
mas que hei de mandat• vit· pat·a hw. 

o Sn. llEzr;ru CAVALCANTI :-Qul).ndo quizcr. 
o SI\. Ml)ni':IIIA nn.\NDÃO :-Não lotnei n cantcla 

que V. E~'· touJOtl. 
O Sn. lll·:z1mru CAVALCANTI:- Não tomei cautela 

nrmhunw ; vieram por ucu~o c tu lwhits mclis. 
V. Ex. snbc q ne cston de vingem desde l8i0. 

Mas eu havia dito que esse facto fôra arguido o 
anno atrnzndo no ~etwdo [ll'lo honrado senador 
Silveira Lo!10, c nãn foi contestado; o nobre do· 
put~do disse retorquin<Jo qu.e por· infornw;ão 
minha. NiíC! o co~lt·'slarei ;. cntret.anto n verdade é 

. eputado, o qna'l tn~ a~radeceu 'a t·eme;sa, sem. 
uma só pal:wru de observa~ão n respeito. Depois o 
nobre depntnLlo, apcnns coneluidn a eki~~ão sena
torinl, escr·evcu ·me declnra ndo-sc pt'Pfun da mente 
desgostoso com o J•esultado ddlt~, pelo fJlle ia en
trt•g-nr·se ao cuitlatlo dQs seu~ negodos particn· 
lares. Tal dPsgosto nFio podk1 cntontkt• com os 
nclver~ario::-, mais com os {mcos, ou falsos libcracs, 
que fnlttn·am il fé do pnrlillo. 

O Su. l\IunrwtA DnANDÃO :- ~[as parcc0 que niio 
OS tlCCUSCi de ÜII[II'OlJi tia de, 

no tempo da intrmidade. 
O Sn. BEZERRA. CAVALCANTI:- Revele tudo 

quanto quizer. E' recur~o especioso ; não tem 
nada que me compt·ometta, ou que eu precise il· 
1 udir. 

O Sn. 1\fonEtnA DnANDÃO :-Já que esl:.i admittido 
o systema ..• 

0 Sn. DElmnnA CA Y ALCANTI: - Foi V. Ex. fJUe a 

O Sn. l\fonEmA BnANnÃo : - Não trunquei, nem 
mpprimi causa algumn. Não falle tanto em ·des· 
lealdade. 

o Sn. n"z~l\1\,\ C,\\"AtCANTl : - l\lns, Sr. prcsi
denttl, vou llemonstt·m· á camura como nquel!es in· 
divitltw:-; t,·aficmn t•m l'ey,·a ; lizm·nm-o ti do~.L.~ car· 
,·iulws : ao passo quo lei1CÍtHWvam negociat·, como 
ne~ruciamm n etdç:lo Ctllll o presidente, oiJlcntlo nu
tot·ülades c concc8sõcs lttct·ativas, dit·iginun-me di
Yersns c~•rt:~s, uwnrJando-mc até um expresso com 
uma carta politico-ollicial da commi~são municipal, 
•1ue lwrinm constituido em f<llllilia; petliudo a mi • 
uha intet·venção com os meu,; aruigos do Assú, :Hitn· 
do que os t~j ud~sso a 'reJH:ol ~a ; par~' o que nfto 
tiulwm fo1·ça, eomo naquclla mesma occasião o 
provaram, ú despeito tlc todus liS concessões om
ciacs c ultimamente na dcir:flo do anuo passado. . - . 

... "- t \. 1.. ... 

pt·ova dn propo$içi.io tfUC emUti o publicarei outras 
dosobdnho e genro (lê): .. .. . . . . · 

• Cil.lallc elo Assú. 1> de Julho do 18i6. -Ainda 
que não collsidet·c ·de nrgentc necessidallc cscrc· 
ver-lho pnru c.hnmat' a sua altonçiio sobre u com· 
municução que, nesta mesma dala, lhe dirige a 
commissüo municipal do partido liberal do Assú, 
sou comtudo for<,:ado a fazel·o, interessando-o vat·· 
ticularmentc na cxpodiçfio de cartas suas ao Mon· 
tonegt·o e lllho, que se vão jú mo~lrundo sympa
thicos <i callSft lilJcnll, c uma su<t pal:tVI'a nesta 
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conjunctura será um verdadadciro ht•ado de ani· 
mação. 

• Apesar de não temermo~ a~ bJ·nvaLas do pndt•c 
:Mattos, que está unido aos rh:unados-r:asas "'l'an· 
dcs-. l>Or anliphmse, desejamos comtudo reunir 
unw força. rcs_peitavel, que, os possa supplantar 

n • P , • ,"" 

buscamos lei' o MOiltcncgt·o por auxiliar no~so. 
• Disponha do pequeno prestimo de seu co-rcli

g-ionat·io c amigo cl;rigadissimo. - Joiiu C. lU"an-
e r ey ~ • · - · · 

• .t\.Ssú, 26 de Junho de 1879. 
• lllm. amigo e Sr. DL'. Atll·•t'o C. B. Cav~;l

canti.-E' tempo! reunido no DL'. llrandiio venha 
J>assear ao sertiio c eharil:U' os seus soldados pnra 
!lar batalha. A época ó llo sacrinrios, c todos 
devem nestas circnrnstancias almnuonat· r.olllmo
dos e empenhaL' tuuiJ pela palria. Dt~sejo muito 
vel-os pur cá : isto é de unw v:mlag·em iuc:dnt
lavel. Os nerrocios eleitoraes tem [H'endido u mi
nha at.tençiit.J, e posso asscvcr:n·· llc que nao as· 
piro outra cous3 mais do que o tl'iumpho dos 
meus .?mig-~s c conelig-ionarios. Pcro·lhe com 

'· ~ • ~ 11, • 

o Ovidio, recommenclando-lhe tm·u cel1er-nos os 
seu.; moradoms que foram lillalilicaclos votan· 
tes. O Ü\'idio jà prometteu an Caldas torlo o au-
xt io, dmxanuo-se ~orem c e tear em casa : tJgOI'n 
uma carta sun dara novo vi••or à promessn, e po· 
dct·emos com a t•ealil.lade delta disputar até o terço 
em favo"!'" do parliuo libehtl. O Antonio Soares 
deixa-:;;e afinal ur1·astar p~lo conset·vatorismo de 
sua f11milia, c jú muito rlesconfitlmos dellc, qne 
unido ao vig:~rio Mattos e padre Fonseca fnz uma 
caballa effervcsccn te e a c ti Vil, tendo nté hatiuo jü 
it pot·tu do conunand:mte Mello, que, muit•) pru
dente, den-so por en!'aundo com tal cxigencin. 
• 

0 0 
0 •.. .., 

0 

' • I ) 

para o Ovidlo ce(Íerem os votantes ao Caldas. Nem 
J>lli, nem filho quer apparccet• na cldçilo ; pois 
clles que nos cedam a sua gente, o teremos um 
l'lUill[llO comp e o. e Ht i:- o . , ""' 

Sem. tempo ~;~am mais. Adeus; ~u!ct•ita sna:' ot'· . 
deu:; o nttenctoso veneradot· n I~Ol'l'cli~itll\tll'io t1tuigo 
e obt•ig:.:uo.-Dr·. Luiz( .. Lins Wtr.ntftu·l,:y. • ' 

• As~ú, ao uc Junho dt~ ll:litl. -llllll. c amir~o 
Dt·. Amat·o.-Hn pouco~ dia~ lhe~ L~Sct·uvi, 111:1~ tiw 
att·opellad::Jmento que m:ll pude dizca· o que rJUC· 
ria. Agora, lli:-;ilOnllo de mais tempo c soe ego, ag<H'fl, 
JJOis, tr:1lo de explicar-me sobre os negocios clei
toracs do As:>ü. Gomeço por tlizer-lhe que estamos 
duvidosos e plausivelmente l'eceio:-:os do proceder 
fJUO nltim:~mente tem tido o Antonio Soares, que 
nunctt nus ex.eitotl descon!ian~as. e qtw ttgora 
reuniu a l'aillilia ~oh os au:;picios o ingp1ra~.i'ic.' do 
vig::~rio Jo~é de .i\Iatlos Silva, e com todas ns fPrt·as 
JH'ocm·n dis[Jlllat·-nos o triumplw n:n:·leiçf10. E~ tn
lll?S, J'Ois, 1~111 yest:el'<tS ~te per~le~·mos, si é q tw 

I ' ~ '\ ' • • ' "' t 

importante eomn o Antonio Soares i mas devo ui· 
Zt'l'·lhc qtHl em tempo deixou elle cahir a tnascara, 
poi~ Pll\ tt•mpn podemos l'Cille:liar on bnrlat· os 
Jllauos tlt.l unu1 i; .. nw!Jil tr:~ição. 

•O ,\utouin Suat·es coutiuüa alliZi'I' Cfllll é lihel'<ll, 
lll:i" t•u n:io ru1llpl'••hl'ndo eolllll ,, que e!lc reunido 
no rig·u1·iu Mnllo:o~ o üo Pil'ndo, tJLW est~o :.'t mci'Cl! 
du llunil'ueiu, t•nut tpll'm t'tl l'l•iacitliH\Ill. [lo:;stun 
Jll'll\'11 I' 11 S \lll II~HIH\'1111 1 IIIII i lO pl'i 111'1 [l::II!IWIIII~ 0111 
fi'L'lllil lia Ultit lldl' fl':tllt'lllllt\lllLI lw•dil 1Jlll' l01110lt 

·- . , ~ ... .: r 
pulo declarar-nos CfllO nos iam tlisputat· a ell.'iciío! 

•l'am ta! consr~rruir tem elle com o vignrio 1\I~Ltos 
descnvol vtdo a uwi!; desbra;tada c:th:Alla. na anal 
são auxiliados pe!o padre Fon~eca e llelo Pica'clo; 
e declaro por. ll!Itn que ncnhnnw confitmen me 
inspiram .estes homens, tanto 1mis snl;cni:lo da 
nsccntlencw que tc;11 sobre elle:~ o l3onifario . 

. • Sah~·S:J jit que os_ seng ~a11didatos são o TarílUi· 
1110 c o liomes,.e cu nao crew que o partido liberal 
11dopte esses dons uo:nos em suas li~t;Js · JlC'lo Pnc 

- • • • , • -t 
~ , , " • "' :: .l • a es 

o viga:·io Mattos. Uma c.ommissi:o comnosta do 
Pica.!o, do Palmerio o Lucas Aillol'im Já foi ao 
o nl'l t nnt .1: oll rlind .Jh n v1 1 ' 1 

Vnr1.ea, o 1\lello porém lh'os negou, dizendo cruc 
não se mcltia na eleição. O \najor Oddio; por~tm, 
wometteu ao Caldns esse relo!'ço da Vnrzea e com 

• I. • 
"" ' L l l l• J. 

Precisnmos, pois, segurur o ne!!·ocio bem !';e,.,1ro' . ' • ' . ', ' ... o... ' 
e p~~r~ L~to prc.ctso nos c q uc o doutor escreva por 
meu mtcrmedto uma carta no Mello ou ao Ovidio 
rl;eommendanda para elles ~1ào se dcs~ig1.1rem de 
nos, ou _pelo menos garantu·cm-nos os scnsvo· 
tantes, caso. n~o <tueiram npparecer na eleição. 
A sua carta lt1l'a um resultado cfficncL<si:no. e cu 
CO,!ltO que nrtr este mesmo portador el!a me ·virú ás 
ma os sem falta. 

• Assim os Srs. vip:ario Mal tos c Antonio Soares 

Antonio Sn;ifl!S [ll'OCll1'a ngo1·a justilicm· a cnlt:nda 
de eem nomes 11a qualillea~~:10, e nem um uestt•s \i 
\'OI.:Illlll llOS~O Oll do .Mello, l'tHldO a .Jll11Í01'Í;: cld I e:; 
V~l'l\•Hlnit:ô~ proletal'ins. Vet'(!lllOs como o juiz tk 
~ltre1~o .1la ~!lll'Rtla a es~n.g-e.ntc IJU0 ·se diz entt·ar. 
1~to "• .!Usltlwat• o sou dti'OIL•J om chmma ou aos 
magotes. - Tnl'llo a lrmurm·-Jho : Ycnha. venha 
::? s~rtiio con~ o lilot•dt·a Bmm!ão. pcreornnn a pro· 
vmr-w o mtut·~ fM'iio V. V. amiJO~, A étJOt'a é dos
favoraveluos IIberaes. bem o sei, mai$ o:; negol'ios 
~;:io se rios e exigem Lodos os sn e ri li cio~. 

~ ~:ui:J de a•l'efecer.no pleito.Qanuto 11 mim fnrei 
o qmrpo_lki', c nada maistlo)scjo do t!tle o tl'imupho 
do partido. - Dtlsctllpe-me, si o cafad·~i rom tão 
lt~nga e~t·t~_. . Apt•ese~ltc l10$SO" re:>pL'ilos ti s'ta 
hx.!ll~. lam1!.w. e dtsponhn tio nt\unto mnigo 
e our1gntlo erwdo.-DI'. J. C. L. Wtmtl~>rlt·y .• 

Antes e pas~at· a1 wntt', dü\'O oxp .wat· uma cu·
c-tunstaucia ll:1 carta que li. 

Diz·sD n~lla qt:to t) coronel Mello 1\Iontcnegro o 
:>en lllhn (~ao :IUHgo~ t~ lJfll'Ctlte~ meus), j:i se i:1111 
mosh'Dndo ~ynqwtlueos :i cansa libur:ti. K:io ha 
tal: Mello ~lou.teueg'I'o c os i~eus unncn deixaraill 
de :-:et· sympnllu.eos ú c:msa libc; nl Lk~tlt~ qtw fi<:e· 
1'}1111 llll\'tc ~Oilli~O uo lllll'titiLl prog-re~sistl\; nw~ 
t lll h a m 11101 I v~s pessoacs do i ndisposiçào, ou i 11 i mi
sadL\ COIII n~ \\' :nldi'l'h'Y~ lll'~rll' O !IS~:I3l'illalo UIC~lliO 

Ja 
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no Assü dos dous cunhados elo primeiro. cllc~res 
do pnrtido nlli. os irmãos Varella~, de quej{t fallei; 
assni'sínato comrnetlído no ndro da matriz em uma 
Plcíçiío, por força publica uo lado dos Wandet·lcys, 
e pur elles empregada contrn nquclles distinctos 

· cidndJos. ara con< uisL.1rem inllncncia locnl < ue 
nuncn podemm ter I 

~Iandei entretanto n" rccommentlnçõcs pedidas, 
e • :s meus :Hnigos, cedendo ús instancias q~e .iü 

, . . . . . .. .. · .. 
~ '· ' l. ._ . ... 

,iustos motiyos, niio concorressem pot' sua a!Jsten· 
o~o, para o enfraquecimento c s:JCrilicio do pat·tido, 
resoh·er:Hn-sc, to:r1ando a dianl~ira um genro 
do coronel :Mello, a to;!wr parte 11:1 eleição, que se 
fez dh~idida em trcs terços, tocanu•)·lhcs um, aos 
Wnndcrley;; outro. e o terceiro no Jl:ll'lido conset·· 
vador, com o qual por f:11nilia se htl\·iam ligado· 
então. em hostiliuaue aos mesmos \Vnnrlcrleys, al
gnn::; libernes prestimosos que o anno passado yol
tor::m ao seio do p~rtido em nlliunrn com o coro-

e . c o, .c e <JUe:n sempre ornm timigos. 
Ma-; ngora Yni n camnra Yer e apreciar n contes

t::t·7i10 do not1rc deputado á imput~ç?io que fiz a.o 
t • • .;;:, ... !" _\ • "\ ":\O" 11. 

qual il1cul-a. 
• O Sr. Bezerra Cat·alcanti:-V. Ex. cmcon

sc·icncirt sul;e qnc clla é Ycrdudeirn. 
• O Sr. Jlloreim Branclào: - Sei que não é, nem 

Jllldo ser verdadeira. 
• Accnsou-sc o Sr. Dr. Luiz ,Cnrlos do haver 

concorrido twra a cleiriio do Sr. Diogo Velho. 
• Tenho em rucu poder documentos que provnm 

que clle contribuiu no eollegio do Asaí. para '{UC 
lllt C O nobt'C de!Hll:1dO fOSSL'lll ,; • 1:J. 0" · l' 
infelizmente se deu não lhe púde set• at.trilJuido. » 

As~c,~eJ':1 o nobre deputado termin:mtcmcntc 
neste l!'ocho, que nquellc indidduo o os seus não 
concorrera:u twra a c eu .. ~:10 to .. r. wgo • e 10. e 
contrilmirum pnra que fossem os votados nnqucii le 
collegio. 

O Sn. l\IonmlU DnANDÃo dú nm upnrte. 
O Sn. DBZEnH.\ CAVALCA~TJ:-Y. Ex. dit tet· do· 

~~nmL•nto3 (Juc JH'ov:un haYet· o Dr. Lni~ Cm·los 
eontrilJttitlo pura que fosscmos votados, nfto po· 
uenllo ser-lhe attribuiuu o que a respeito se deu ; 
e e !lu nwsmo o uffit·ma IHl cart:1 llu 28 de Jnnciro do 
um1o passado, que vni public:.ula ; no emtanto 
tenht) em meu poder a nota da votnção uaquclle 
collcg-io mand:ula na occasiáo pelo noiJre deputado 
e de sna propria letrn, dn qual se v0 qual :1 vota· 
çuo conqui::.tada pelo Sr. Diogo Yelho: no passo que 
o nobre deputauo u5o teyc nlli um su Yoto ! Eil-a: 

Diogo. . . . . . . , . , 
Gonzaga • 

·• Tnrcj'Uinio ..•. , 
Custro . ..... · .. . 
.AlllD.l'O ••• I ••••• 

Gon1es . . .• • • • . ·, . 
Luiz Franci:;co. • . . . 

Nem ll\n s0 voto ao nobre depulmlo, apeznr, 
como o nlllrmou, uc haverem tncs homens contri
buído, p:u·n que fossemos votados, tendo ellcs olit1s 

parte do eleitorauo da parochi<:~, e incnleanLlo-se de 
inllllei1Cia::. para obtet·cm comn ohtivct·am do pre
sidente todos os elementos o!llciues ! 

O Sn. MonEIR.\ 
pntndo. 

seis que me for:Hn dados por nlgums nmigol', que 
por minha intclTcn;;üo tomar:uu parte 11:1 clei~fio. 

O Sn. :MonímH. BnANDÃo d:í um aparte. 
O Sn. Dr;zrmn.\ CWAJ.CANTI :-/lo. minha ::ccma· 

~·~o, jit disse, referiu-se {t eleição senntorial. que 
aliils 11ãu podiam f:tzcr sem n minha intm·,·enção 
com os rcfel'id,IS amigos, c negor:i:1ram com o pre
sidente de eu til o pot' um contrato de casa de me r· 
cado. . 

\ ~ . .. ' s ~.· 
que o nobre deputnuo não podcmlo serimncntc 
defende-os me fJ.l1ÍZ troem· como no g-ro:;w do p:1r· 
tido iibcrnl qne commig-o cnbin em 18li8, c que se 
nc·hava orl!"nnizado e forte como o lll'o~·ou imme· 
diatamente de::ois dn eleição do :nmopassnun em 
uma luta decrdida com o ex-presidente ElYscu 
l\farlins ! · 

Diz o nobre deputado que en pretendo mando 
absoluto . c quero excluir libcraes importantes. 
N5o ha11:1da de menosexncto. O ue cu não 1 ucro 
e num· a quererei, é colloc-ar os e~pcenlndores á 
frente do tl<lrtido, preterindo os homens de hem, 
os p:u·titlnrics fiei~ e hon~sto.s.! 

• ·. l • c. o'c. "" ~ 
se costuma semtH'C Jnnçar Jnfto pnra. tornar odio~ns 
muitas vcws as muis legitimas pretonções; o~. o cu 
vou conlcsl:11' com uma carta do proprio Dr. Vi· 
cente l••n::cio em relaçiio no Ccnrà-mit·im. 

O no~rc deputado é quem queria fazel·o nlli 
dominauot· :11Jsoluto, aliüs contr:1 a influencia legi
tillla tlo eoronel Felippo Dezcrm Cavalcanti 1'\ocha 
que CJ'a um dos tt·es membros d:1 rommiss:io di
rectot·a loc[!J, sendo os outt·os llons Dr. Vicente, e 
Dt•. Dt·az que se pnssm·a ucpois pnm o pm·tido cou
servndor; pelo que ncaram os dons represcutundo 
e dirigindo o partido. 

Eu o que qniz o anno pnss~do, não foi aiJsoln
lamcntc excluir o l)r. Vicente, foi ao contrnrio 
equilibra~· a sua inllut~ncia nn loc:tlidadc com n do 
cot·onel Fclip(le que· tamiJCm, como disso, scJHio 
chr.fe C homem de rr:llldcs Sl'JTit'n~ 11:1 tl'll\"ill 'n 
que os Jll'cslnu t•clo'':mtes nn tempo da gnNJ'a, foi 
dcgolndo com o Jlnt'titlo na detTnbad:l du 18til:!. 

O Sn. Montm1A llllA:-iuÃo 1.lti um UlHll'te. 

O Sn. BEr.EnnA CAVALCA:\1'1:-V. Ex. queria 
fnzcr o Dr. Yic(•ntc uominndor :tbsolulo, pondo 
t.c.dns as autoridaues policiaes dentro de sua fnmi. 
lia; eu apenas quiz cquilihrar a inllucnciu entre 
os dons; fnzcndo-os comiJinm· juntos na Hst:1, 
QUO ucvia SCl' apresentada ao goVel'llO da JH'OVill· . 
cia llarn n nomea~·uo uc tacs :~utoriLlmles. 
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qunlqner quo V. S. me designe, si não nos qui-
zm· honrar com sua presença aqui. Si pudesse me
recer tanto, o convidtu·ia p:11·a jantar comnosco, e 
á tnrdinha com V. S .. Yollarin para traturmos, 
com o coronel Felippc, sobre o objecto da confe· 
sencia, que ficou dcsignadu para hoje á noite.
lJe V. S. criudo attcncioso o rcspeitndor.-Vicente 
I. Pereira. 

• S. C., i7 de :àl:.~io de 1878 .• 

.iulgar absu1:do um partÍdo uirigldo p~r~;dou~ chc-
1'es, instar ainda commigo sob as mttis cmca1·ecidas 

rotestw:ões da lealdade. ara c uo lho cntre(l"nsse e 
ú sua l':.tmilia todas as posições; ao que me rccnsci, 
como devia, pois que por nenhum intert!sse c ne
nhuma considcraç:io sacrifico amigos Ienes; e fomos . . ' . 

~ l L l L.· ' . J 

ondn ambos em minha presenm1 e de accordo Ol'· 
ganiza1•am a lista das nutoridâdcs,. que conduzi 
para apresentar ao presidente, alim de serem pro
postM pelo chefe de policia e nomeados como 
furnm. · 

E' assim que eu }ll'etendo mando absoluto, bom 
como excluir liberaes importante.~ I 

Ha vnrios pontos no discur8o do nobre tlepntndo, 
que sou obrigado a deixar de tntrto passando por 
alto sobre outros, porque tenho alguns impot·tan-
tes, do CJUC m.to posso prosem c u·. c ert r· me· e1 
pois ligerramcntc aos motivos do rompimento do 
nobre deputado com o digno co-religion::~rio e 

• • • ~ • • (l' 

epocn em ~tll"l o nobre dotnHado prÕcm·ou :~geitm· 
a sua cttndJdatura n deputndo provincial ·eom um 
corpo eleitoral ::~dvcrso. 

O S::t. MmtEmA BRANDÃO dá um npnrte. 
0 Sn: BEZERR.\. CAYALCANl'I:-A Yel·dade é que 

o nobre deputn<lo p!'Clcnclen, e foi cundidato c de
putado, UlHCO lillet·al, com o eleitorado do partido 
contrnrio, o que eu não sei fazer. Ou com o meu 
pnrtido, ou naua. Disse o nobt·e deputado que sou 
mcontentavol e que brigo sempt'O com os presi
denLes a~nig·os. Sou incontcatavel po1·quo combato 
uma pol:tien pesso:JI e pet'\'Crsa I 

As concessões. que obtive, não tlar-1 mim, mas 
para o partido, fornm todas arrancadns pelas ma· 
chinncües elos ex ·ministt·os, de que já tenho fnl· 
Jado, d~ !lccôrdo com o nobre deputado pnm fundar 

·n 
Qn:mto a Vrignr com presidentes amigos hn al

guns vivo~, c quo estão aqui, trcs dos 11Uncs no 
senado, os Srs. Loiio Vclloso Nunes Gonçalvo5 o 
Junq ueira, além do Sr. Cunha Figncil·cdo Junior 
nu scct•ctnria dt1 justiçn, os qnaes todos poderão 
dar disso testemunho; c si vivo estivera, dal-o-hia 
tnmbem cubul o 1listincto Dr. Luiz Burbozn a quem 
j:.i me l'cfel'i t~nlcriormcnte. Tenho feito, sim, op
})Osir:\o fl'ancn a presidentes c govcrnog, qne olfen
dem·· os inte1·ess~s lc~itimos do partido, infl'in
gindo tts leis, c violundo os preceilos dn morul e 
dn jut"liçn I 

litico !Jtle nunca manobrou para obter posku;~s. 
nunca as solicitou nem pretendeu, e ntmcn" im
portunou o governo. pedindo-lhe cousa ulguma 
para si: ao contt·al'io,tem tido algumas vezes oc• 
casião de recusar nomcaoões ntllletecidns, como em 
i853 no ministerio Parnná o logar de jniz ue di-

. rcito, como em :1.867 no actnal e digno ministro <la 
guet·ro o de membro da jnnta de justi;•a no Pa-
rag:uay, scgnndo ha pouco disse. · · 

1\Ias, de pnrtc isso, o na alludidn difficuldadc, cu 
isse. q c pai. ia ..1a. . c . ta n im a.gr ma ve 1a 

op;et'lsa no seto do mmtstet'to oa talvez acima delle 
arrruma interdicção. o nol.n·o deput:Jdo tem insis-

:.1.. . • :- ::. • 

cou.sa do outt·o t.:mndo havet· no mi1Íh;tel'io alguma 
anllg-a provonç•w, ou mesmo algum obstinatto 
rancot· ; . t~ndo. eu feito opposi~i\o no passudo u 
tantos rnuustcnos. 

Quanto porém :í Jntet'dicção superiot·, sei, que so 
tem sempre maeiHnado contt·a wim pol" meio de 
calumnias tanebrosus naquella reg-hio reservnda. 
onde niio po::so, nem qttet•o defender-me. Atrot·ri 
mesmo consta-me que o celeure secreta~· i o tlo 'go
verno defensor e protcctor oillcial do ns~a::.sinos 
sendo, como tal, nomeado em odio a mim pelo 
ex-ministro do lmpcrio, se tem cncart'cn·:tdo Utl 
t::~cs machinnções, enviando publicas {'ól"mas (alsas 
e não sei mais o que, como si tal região, q ué <leve 
ser altamente impurci:1l e desprcYoliil]a fosse por
veutum um ponto de hostilidade t>oliticn a quem 
quer que seja, no systema rept·esontativo, que 

se •• :; c a e · i , o o:; s 
sentidos. Sati.:;feita assim a. curiosidade <l.o noLH·e 
dcputtldo quo pot• essa insistencin maligna pilroce 
n5o ser cstr:mho a taes muncjo:;;, lla~snJ'ci adiante. 

Disse o nourc deputndo qne eu lho attl'ibui uma 
mott•stict que denominei indiosincrasia; cncnrre
gando·sc de conigir a cxpt·essão. 
. Seria com effei to para agTadccct··lhe a correc~ão. 

~~ eu pot' ventma houvesse empl'cgndo tal paluvm 
para indicar qunl~1er molestin, conhecida ou llUO. 
l\lns felizmcutn nuo ignornva u respcctivn signi
llcnç1io, o o que argui no uobt•e doputado foi justa-
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. 
veilo.dc um cotTilho abominavei ! 

Defenrlendo~se dcs;:a at·guiçiio justa disse o nobre 
tlt'putndo, que se fdidtnva por sotfre1· de um mal 
que-o torna inoffensivo para os ~;eus semelhantes. 
Póde ser uma bemaventu!·ança evnngelicu ; mas 
deelnro que não a tenho, nem a invejo. 

Em primeiro logm· o inolfensivo parece·me pro· 
priamentc o nullo ou o imprestavel. 

O Sn. GALDIXO DAs :NEVEs:- Não, o innocente 
l • . . . 

O Sn. BEzEnnA CAVAW1NTI :-E V. Ex. niLribue 
essa qualidade, de innocente, ao nobre deputndo '! 

existir no individuo. como por exemplo o idiota, 
o sandeu; mas no hómem politico não, porque o 
inofi'ensi\·o parn os móos hn de por forçn conver· 
ter-se em offcnsivo para os bons. 

O homem politico, que tem acção ou influencia 
nos destinos dn sociedade, por fqrça ha de offend~r 
ou st~crificar os interesses legitimos, desde que nao 
tiver a precisa força e coragem paru affl'ontat· e 
conter os illegitimos. 

?!tns ha cr.rlo ino t•nsivo em enho da art 
nobre deputnclo em dizer ou indicar que niio tem 
iuimi(Tos na província, e que eu os tenho. O facto, 
quando verdadeiro, não p~ovaria em favor do 

1 ' 

Os inimirros. qtle tenho, Oll são porque tenho 
snmpre conll>:úido o crime e resi:;Hdo :ís preten· 
ções tle8honesln~, ou porque tenho, iufelizmente, 
r.!i1·eitos cru lncta. uns inv:1didos Oll am,~açado!l, e 
oniros eiTL'ctiv:nílente expoliados, qne dt>\'O de-
f:!nder e reivindicar. . 

O no!Jre deputado, pela snn p~rte, não tem di
rci\os em luta, e. como advogado, interessa untes 
com a lutn rlos direitos alheios, no pnsso que em 
politica, lnolfenú~•o como r-c gloria de se1·, não 
tem combalido o crime, e an tcs o defende, nem 
tem nffrontado ns p1·etenções illc[ritimns, que pro· 
Lluzem os gr:1n1les odio~. 

Entretnnto não é exncto que o uob1·e deputado 
n1io tenha inimigos na pr·ovincin ; tem mnilos. 
mais do que imngina, princiJ_)almcnte agorn. E 
t .~ .. o.; • .! ~ ' ., 

lhl'. to:n Jevantnrlo uma granrlc _mns~a d_e i~r~isposi· 
ções, como o noiJre deputa,),> a ao 5ttppuc, Ja t111ha 
in i mi~~o.<:, o não poucos. · · · 

o Sn. )lonEtll.\ DnA~DAo :-Tonho nlg-um:rs curtns 
r:om fJUeixas, mns pot• motivo" inteir;rrnente tlifl'e· 
rentes do que o nobre deputado suppue. 

O DE1.P.nM CAVALCANTI :-Além rle,;sns queixns, 
:1 que allud,!, seja pol' que f,)r, o nobt•c deputado 
j(t tinha po1· inillltg-os tocln a f:~milin do vig-ario 
Ünt•lholomcu da B.ociUI. Fagundes. 

O Sn. MouEmA HnAxoAo :-Nunca fui inimigo 
delle. 

O Sn. BEzEnnA CALVAr.ANTJ : -V. Ex. até me 
accusou por ter enu·egado a· direcção da typogra
phia a um il'lniio delle, (>or ser seu inimigo. 

O Sn. MouEmA BnANoÃo : -Houve um facto 
que não julgo necessario explicar agora, pelo qual 
essa família se separou de mim ; mas eu sempre 

· ·., ·., · omeu ; a e aos seus 
ultimos momentos sempre o respeitei. 

O Sn. BEZERRA CAr.vAcANTt: -Não se trata de 
respeitar, ou não respeitar. Em 1876 indh•poze
ra'll·se, e inimizaram-se, acompanhando toda a 
família a inimizade. Além disso a carta, que li de 
outra vez, do tenente coronel Onofre José Soares, 
foi justamente para provar quA, sendo inimigo do 
nobre de(mtado, por essa razão eu não quiz fazer
lhe. concessões politicas, apezar de S!Jl' elle meu 

o , ' ... • 
favor politico, que me fez em !863. Nessa carta 
queixa ·se elle nmarg11mente disso, prophetisando 
o modo lO!' ue eu hnvia de s r · 
como ellecltvamente o tenho sido pelo-me" mi
mQso Moreira Bt·:.mdão-suas textuaes pnlavras. 

A diffe1·ença está pgis em que, com os inimigos .. - .. . . 
' ' ' nobre deputado, pelo contrario, protege, defende 

e arma contra mim os meus inimigos I 
O Sn. ManEIRA BnANuÃo : - Não npoiado ; eu 

procmci semp1·o dar toda n consideração aos libe· 
raes mais distinctos da minha }Jrovincia. 

O Sn. BEZERRA CAYALCAli!TI : - Isso envolve 
uma m·guição Yagn, que não tem razão de ser. 

Eu nuncn deixei de dm· considernção a quem a 
merece, e ncaiJei, hn ouco de rov:~r com do· 
cumen o mconcusso e ectsivo, que não quiz ex-
cl ui r inll uencia tllguma •. Portanto a tll'gnição 
cabe p_gr si. mesma ; ao passo que o nobre i:lepu· 

I \ • • • 

mado os melts inimigos ; po1·quc tomoÜ o pntro· 
cinio de Joiio Cnnlwu, meu inimigo llgndal ; 
porque defenclett o ;illi!. munieipnl de Canguare
tama, que deu em !876 denuncias t'trlsas contra 
mim c que tem continuado a hostil ism·· me em 
todo o sentido, procur:111do até sublevar meus 
escra,ros com infundadas nc~~ües de libel'dade, e 
outros 111cios para vct• si insut·gindo-se me davam 
eabo da pellc! Além disso :.~rmou o Dr. Vicente 
Ignacio cnm n viee·prcsidencia da pt·ovincia, sa
bendo qu(J é meu inimigo pessoal; e natu1·almente 
reeornmcndou, ou autol'izou, e sanccionou a no· 
meariio de João Cnt·los Wanderley ]larn secretario, 
afim de realizar todo essa política pervet·sa de que 
é centro e nlma ! 

Ainda mnis: o nobre deputado, ligado sempt•c · 
com o partido c~nsorvador contl·a mim, uando 

O Sn. 1\lonEmA BnANDÃO :-Isso é que é verda· 
rloit·:.~mcnto desleal; o nobre deput:rdo niio p6dc 
dizei' que cu estnva ligado ao t>artido conset·vndor. 
Pódo te1·-so dado o fDcto de uma vez em oppo· 
sição, fazermos um. nccôrdo pura com~ater o go· · 
vcrno em uma eleição. Isto é possivel; deu-se em 
Pernambnco c em outras provmcias. 

O Sn. fiE7.ERM CAVAt.cANTt :-Não foi uma vez 
foi sCimpre desde f.8!J6 até 1868. 1\fas o noiJro do
pulado, ligado. sempre a.o partido conservador 
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contra mim, até mesmo quando cahiu o partido 
liberal em 1868, occasião em que, ao chegar á 
província, achei já o nobr·e deputado de mãos 
c;ladas c'lm os ndversarios, e com um vice-presi· 
dente seu na administração, fazendo derribada 
contra o artido libert~l, ue commi o cahira .•• 

O Sn. llonEmA BnANDÃo:-E' inexaclo; eu não 
estava ligado com o vice-presidente; existe um 
jot·nal deste tempo e pôde V. Ex. recorrer a elle. 

O Sa. BEZEnRA. CAvALc,\NTl :-Não é ne~ocio de 
jornal, nem V. Ex. com eue-provurtllamais o 
contrario. E' facto politico, e administrativo, con
stante das secretarias. Pois o vigario Bartho.· 
lo meu não era amigo de V. Ex. neste tempo 'i' 
Era seu amigo e v. Ex. fel-o assumir a adminis· 
tração de accôrdo com os conservadores-para fa
zer derribada contrn o partido liberal,ecom o qual 
eu tinha 1:nhido r Portanto não perdeu esse vc:~:o; 
a allian,:a existe hoje de novo na [irovincia, e V. 

x. en erv cu VIl' aqm azer pen an com o r. 
Diogo Velho no senai:lo. 

0 Sn. MOREmA BRANDÃO :- lslo é que é ainda 
es ea . no · rc epu a o mats uct meu e ana 

do que eu. 
O Sn. BEzEnn.\. C,\\'A.LCANTI :-A questão· não é 

o que eu m~t~, e o q c~ 

O Sn. MonEmA BRANDÃO :-Pois mostre o facto. 
O Sn. BEZERRA CAVALcANTI: -O facto ó este: 

a alliança está feita na provincin, e depois res
pondo aqui ao que disse no senado o St'. Diogo 
Velho, .e V. Ex. encarre~a-se de rebater o que 
digo e defemler n quem ehe defende. 

o Sn • 'MonmnA Bn,\NDÃ.o : - Mas 6 que V. Ex. 
· i r·ae.s muito im ortantes da minha 

provincin, os homens mais aotnveis, os proprte· 
tarios mais ricos e mais uotaveis. A esses é quo 
ett defemli. 

o Sn. BszEuM CAYALCANTI: -Deixemos estas 
generalidades retumbantes. V. Ex. defendeu o 
juiz . munieipal do Cnngunretama, nomeado pot· 
aqu.ello. son. ndor em remuneraçiio dns denuncias 
fnlsns, que dou. contrn mim pot· ocen~ião de sua 
fnmosn dciçiio e agora por clle defendido e elo· 
giado. . 

Quem são esses liberaes importnnles, es~es 
homens mais notnveis e pro)lrietnrios mais ricos, 
a quem cu tenha aggrcdido "l 

Já mostr·ei quo em relação no importantissimo 
Dr~ Vicente Ignt~cio~ no Ceará ~1irim, cn nlio quiz 
senão equiliiH'at' n sua inlluencra c!lm a d.o. coronel 
l<'elippc Bezerra, que a tem mutlo leg-rhma, e a 
quem elle queri~ SUPlllantttr. Acc~so hoje exces
sos condemnavets por elle commettrdos no governo 

rrrr." - ' o m fazem O' 'lll• 

di!los. 
Qurmdo fui áquella localidnde o anno passado 

escrevcu-nH~ o referido doutor, pedindo·me que 
fosse ti sna casa, afim de conversar com ello par· 
ticulat'mente untes que fosse para a reunião em 
casa do coronel Felippe, pnra onde foi commigo :i 
ta;·de e onde se fizeram as listas de autoridades 
polidaes quo deviam ser apresentadas tto governo 
om acctu·do de pm·te u parte, e com a mais per· 
foi ta cortl in lidadc, bem que dtl ptwte delle t\ falsa 
ft!, como os fl\Ctos ulteriores o {Hovua·:~m r 

Portanto, é uma accusaçiío vaga e sem base dizer 
que eu aggrido, ou quero excluir. tiberaes impor-
tantes. . 

Tenho aecusado a politica de. um corrilho de sal· 
teadores e assassinos, que existe na tlrovincia, pre· 
tendendo exclusivamente dominal·a ara a reali· 
znçiio e seus nefandos mtentos; defendo a causa 
legitima :tomo a responsabilidnde de meus actos e 
faço-o francamente, pr~çh:.ando os factos e firman-

afi'ronto odiosidades, mencionamlo nom~s. ----
Portanto, o nobre deputado não póde retorquir" 

me com essas generalidades, que não têm, nem 
podem te1· applicação ou significação positiva. 

O Sn. MonEmA BnANDÃO dá um aparte. 
O Sn. BEZERRA CAvALCANTI :-0 .nobre depu

tado, entretant<•, ncastclla·se no vago, ladeia e ter· 
(?iver~a. mystitlcnndo a vertlade, e simulando os 
tactos ao sabor de um pl:mo combinado, fallaz e 
lU§I IOSO 

Passando a outro ponto, em que o nobre depu
~ado; . qnel_'eudo retaliar itcerca da tal molestia 

O S_n. MonElRA BnANoÃo dá um Dparte. 
0 Sn. BEZERRA C:AVALO.\N'fl :-Já ex Jiquei isso; 

nao 1sse, nem po m tzer que a t yosmr:rast<' 
fosse molestla, não a tendo collocado, como disse, 
no rol d:ts Iilolestias conhecidas ou não. 

O Sa. MonEmA BRANDÃo:-Foi até incommodar o 
Sr. Felicio dos Snntos. 

O Sn. BEZERRA CAVALC.'\.NTL:-Para assim qua· 
lificar a fraqueza congMita do nobre deputado não 
como uma molestia, mas como disposição, que lhe 
é propria. , . . 
rendo retaliar·.foi procurar para attribuir-me uma 
celebre 1nolestia de origem irlnudezn denominada 
obstruccionismo clrand'o para isso pomposamente ,. . 

A c amara uão terá de certo pensado, que é algum 
ta·:~t:ulistn, sabendo sem duvida, que é apenas o 
pseudonynlo de um articulista dn Revista dos Dous 
J'lfttu.dos, agarrada por assim diser ci dente de ca• 
cl10rro. pnra deilar erudição e fazea· espírito (Riso). 

O al;tigo dO$SO modo assignado tem por epigraphe 
c J~ord Bcaconsfield c n dissolu~~ão do parlamento. • 

A lei dos . contrastes impõe nntut·almonte ao 
nobre deputado o papel do l•JI'd inglez, a quem 
ou, d0 1m todo da lrlnndn, obstl'uccione (1·iso) ou pelo 
menos o do Speake1· da cumara dos communs,gruve, 
alinhado, rovenclo-se na cnfutuàção da propria 
sutnciencia c mesmo um tanto excentrico. 

Não tenho duvida em reconhecer no nobre de· 
putado certo cunho ue Ol'igtnalidttde bl'itatmica e 
sctinete lonàl'ilw (Riso). 

o Sn. BEZEUUA CAVALC,\.NTI :-Graças n Deus ; 
mas devo· o a V. Ex. que me ministrou o as
sumpto. 

Vejamos po1·ém como o nobJ'e deputado entendeu 
e 81}plicon Vttlbtwt, ou como faz de lortl Beacons· 
Oeld ou de speaker ing-lez. 

Entre parentheses direi que uiio \enho tambem 
duvida em conceder no nobre deputado que actual· 
mente, niio em relnçiio n esta augusta camora a 
qual devo Lnnta benevolencia e attenções, mas pelas 
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circumslancias a.normaes, que se me tem: crendo 
na província, acham-se reunidas em mim. e mes
mo excessiv:unente aggravadns, algumas das con
dições do ilotisnto irlandez. 

lJas vejat~tos tinalment~ a tal. mo/estia, que no 

(lê) ; 
• Não é sómtmle ás scenas violentas que re

correm esses incommodos persona~ens : clles mul
tiplieam ns diffic:nldades, clles suscttam incidentes, 
eUes pronunciam sobre as mnis insignificantes 
mntc!'ias discur~os inlct'lninnvcis, cllcs põem tudo 
em qn.estiío, clles usain e nbusam de todos os l'C" 
cursog do regimento para elet·nisar ns discussõt!s, 
cites levam á extremidade a J~acien~ia do St)caker, 
l :l , O'"" .. •rt • 

e ~ .. 
mara dos commtm~. como ultiPJamenlo se tem 
visto, n prolongar sÍlas sessões pot• mais de vinte 
horas sobre trinta e seis. Em todos os })aizcs ci-
n IHt os es a a nu 1 o o us,o · e cou nr-se por 
pessoas, quando um voto é duvidoso, mns que 
bast:1 ura il'landez pnra con:<tr~mgcr uma c~m:u·a, 

• t ... .. ~ • ";"' • • • ., 

aos corredores ~·ó para o fim de estabelecer que ba 
2a0 votos d1~ um lado e dez do outrQ; é preciso ter 
vcrd~tdei1·amentc toda n fleugma ingleza para re· 
sistit· a tão rudes provações, etc. • 

Eis os caractet·isticos da_tcl·,.·ivel molestift, qunnto 
aos tleputudos. da Irlanda, a qual •estou certo 
IJUe esta augusta camara não commettt>rti a in
justiça de attribuir-me. E, portanto, esta p~rte do 
artigo contra mim invocado não me póde ser np
lilicnda. 

l s "' ' l ... s 
em vezes de fullar nesta prolongada sessiio que 
exeedejt't de lO mezes. Esta é apenas a. q~arta 

r p • 

sempre oln•igado, já pelo nobre deputado e pela 
situa~ão violenta creadn pelos ex-ministros de com
binação com cllc, e já pelo cfla.mado senador pela 
mesma provincin. Qu:mto á extensão dos discursos 
depende da materia com a publi~a:;ão de doeu-
~n~.~- . 

Quanto a tudo mais tenho observaclo stricta· 
mente a nu1xima nqui introduzida sob n invocação 
do exemplo de Guilherme, o Tacit!mw. Conser
vei-me pelos motivos, CJUC cxpuz, sempre silen· 
ciuso em todas as questões goraes, ncompanlwndo 
a maioria, em c.njas mãos abdiquei. meus qireitos 
llllrlnmentarcs. resolvido, como disse ao tr com 
ella atli o s:~cri li cio do nosso partido. Tenho- me 
apenas limitnclo :1 tt·ntar constrang-idnmente de 
questões pessoaes, ou dns questões da provincin, 
pelu fot•çosn. necessid~de de accusar ~xcessos. mon· 

' , ' 
çosa ncce~sidude de honra de defender-me c nos 
meus amigos. . 

Estou cet·to igunlmentc, de que n comartt não 
considerurü as C{Ucstões de honrn, questÕI!S insig· 
nifwantes . 

Não costumo porém inlet!omper os fJ~adorc~, 
nem fnzcr prolongM as sessoes. nem extgw vert
fir.ações l'ct>etidas dn votação, áinda que não seja 
isso nqui tão incommodo como pelo systemu udop
tado em lnglaterru. 

Não sou portanto obstrucionista. irlandez. 

Vejamos a outra cspecic (lê): 
• Dos obstrucionistns, on empatadorcs ... 
Declaro primeiramente que nunca tive o tJ'ist:J 

o/licio de empatar coztsa al3·uma ••• (Riso). 

pothesc nilo poderei ser bem capitulndo (contiuua 
a lcittu-a). • Aos obstrnccionistns, ou empatado
res vindos da verdo Erin se juntam frequente
mente etúpatadores inglezes, aq uelles quo são 
chamndos tlte p/tilosapltic p.?liticians, os qunes uilo 
silo Wo perversos, como os. seus collcgas il·~ande
zes. Elles têm pelo coutmrio as melhores mten· 
cüe~, expr<\llam-lhes sómente o tcl-ns demais. E' 
bom ser p!ulosopho, todavia é preciso sel-o com 
tempc~·~moa c á_proposito. Si ns republicns, co.mo 

~- l l. l l ' """ b v ( ~ ._, J 

ou sci.t gowmo deixaria muito a ucsejat·, ou 
esses sabios scl-o-binm bastantes para gunrú:u· em 
sna al(l'ibeira uma notavcl r~rte da sua sabello-
ria. . 

Ora, eu pot· certo nilo soa platonico, nunca as
pit•ei .. á r:mdal· sei:a, . nem. ~esmo ~on. devoto f!' 

. , (,. ' .... J .. . , .• 

lr1sopltos, ou metapltisicos; pelo contenrio os ceu
smo. Assim, nem mesmo como discipulo, ou se
ctal'io, tenho ponto ele contacto com essa escola, 
de que é chefe na camara dos communs 1\Iister 
Chamberlain com o seu santo horror do cat, e do 
flogqing, eu considernndo toda a tr:msac{~ão, como 
umà deshomn, segundo o me~mo articulista. 

'fahnolestia,portnnto, em nn~la entende comn~igo, . 
que nã':> pertenço tambem u segunda cspec:e de 
m et·mos, nem mesmo gasto meu tempo em pro· 
curar compre en e -os nas suas tvagaçoes 
aereas (Riso). 

Entretunto o nobre deptltndo, que descobriu o . . . . .. 
' . ... . ' ' .. ' 

é proyavel todo o urli~o de lValbert deveria ter 
visto nhi a condemnaçiio elas inct·epações qne me 
fez, como a confirmação das que lhe tenho feito. 

Por exemplo: arguc-se•nesse artigo a lord Har
tington, leadc1· do parthio liberal na mesma ca
mara elos commnns, por ca.pit1tlar con' ct cauda do 
seu partido, fmqueza, ou defeito, que noto justa
mente no nobre deputado. 

E ao pnsso que se louvn em lord ncaconsficld a 
forra de tempet·a ncccssaria para educar o sou, 
faz: se-lhe nm grande mcrito por ter muitos. ini
migos, e afft·ontar com coragem e solmtncena os 
{Jl'andes or.lios, que na sua longa vida polilicn tem 
levantado, e continúa n levantar contea si. Eis o 
que a esse respeito diz o articulista (lê): 

, Pó de-se ct•er que clle se aptJiie~u·á a ,justificar sua 
prophecia (do sustentar sempre os princípios quo 
1n·o essa e a· provar que, po1· e1· mm os mumgos, 
não so pass:t pcior. Ninguem. se pó de [!.aba r de 
tt1l-os em maior numero do que lot·d uencons
field ; poucos homens do estado têm tido tanto, 
como elle, o lamentavel, ou invejavet Jn•ivilegio de 
excitat• n colora, a animndvm·são, e de se ver 
pintar cada mnnhií, como diabo preto sobre ns 
tm•edes. Si é verdade quo o mcl'ito de ·um !tomem 
se mede peta intensiclade i.los odios qt.te insph~a, lord 
Uenconstleld está seguro dn sua ~lorin, e da im
mortalidade do seu nome. E' Jlrectso convir llnal· 
mente que elle nadn faz para conduzir seus detrn-
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etores u .sentimentos mais doces; sua tJeugn1a iro· 
nica, sua ma lida ::rccradn, que :acha sem1>re a Calha 
dacoura~a, não contribuem para acalmai-os •••.. 
seus sarcasmos, como seus desprezos cabem de 
alto. • · . 

' '' homens de um espirilo muito delicado, m"s a boa 
f~ l/I.I!S {alta.» · 

Ora é .\mlnmente dessa falta de b:;a. {é, qne 1~1e 
queixo do nobre deputado, quer em nossas. rci3Çues 
politicns, quer em nossas lulas e debntes. jn como 
amigos, já como adversnrios, ou mesmo inimigos, 
c conseguintemente reverto-lhe a enf'ermidadr. 

Yc-~c, portanto, qne o nobre dep"utndo não foi 
feliz no achado com que lhe aprom•e mimosear-me, 
cleixnndo entret:mlo de observnr nu su vi 
1ttcn ns prcscrtpçües que todo bot:tem ~;ério. que 

pretende representar ou dirigir um p[!rtido, deve, 
nrme _e invariavcln~ente, gunrd~r; pol'quo n 

4 I I .. • • 

' . . ' entcncler, como ja dn outrn vez o disse, é meio ca· 
minho do govet'no, e o primeiro obstacuio, que 
devem encontrar as 11retcnções illegitimns ou des· 
honestns; importando, como importa, uma res· 
ponsobilidade, que1· em relação ú provincia ou no 
poiz, conforwe se t.r:tla de um partido }H'ovincial, 
ou geral, quer em relação no g·ovcrno, cuja morn· 
lidade polit.tcn devem os seus amigos zelar quanto 
possam (A[!oia.dos).. . • . 

Agorn, 8r. presidente, a cnr:unra mo pe.l'llutht'a 
que eu f11ça novamente um appello forrnnl no go
verno. 

O estado daquelln provincin é excepciom1l c \'CI'· 
dndeimmentc lumentavel, quet· mot·nl ou politica· 
mente, quet· em rdaçiio :is suus circumstancin:; 
financeil'ns. 

Na pnrlo peliticuu ndministmçii.o, em gol'lll, cer· 
, , , -~ · · l l'Q'Ulll• 

zudos peln vice· prcsidenc1a anterior, explorada po1· 
gente sem fé, em nada tem melhorado, aggro· 
vondo no cont1·ario o situnr;ilo dcsnstrosn da pro
vinciu ; e cada vez mais 1.1liemmdo n conlltmçn 
do ~enio sã em que so deve opoinr. Nu parte 
judtciarin os ho1·rores se accumulnm c quanto á 
audacin e impunidade do crime, pot• mais que eu 
pudesse nfciar o qundl'o, u que o nobre deputado se 
esforça por du coros menos sombri:ts, n realidade 
ó esmagadora, e os fac.los todos os dias o com· 
provam. 

Os jornaes estão confirmando constantemente as 
arguições que faço e lw bem peucos dias Yimos 
uma correspondencia a que hontem se referiu no 
senado o Sr. Diogo Velho, na qual se publicaram 
cartas do juiz de direilo da Maioridade, que em vez 

·· · · . a a e 
foi'Ça que alli está fnz di!> posições testamentarias, e 
mostra-se aterrado }>Cio t'eceio de ser assaltado e 
assassinado or um bando de f3cin ·n • • 
oca o por um sobrinho do :mtigo chefe de outro 
ba!,ldo, que alli mesmo ext.ingui pessoalmente em 
i8o1 cercando-o e capturnfldo de un~o só vez nove 
assassinos, que o com[}unliam. O ontigo chefe ern 
José Drillwnte do Alencar e o de hoje é Josulno 
IJrillwnt~. Hav!n m:u!to tempo que nquella co" 
marca e os sertuos YIZtnhos eram infestndns pelns 
carrerias do tt·emendo facínora, ali:.is protegido 
oflicialmente pelas influencias, qne hoje 8e quet· 
rçs~nbelecer, ~ •l•wl. naquelle ~n,no, como juiz mu-

' . '" . o i • 

o seu gmpo; re5tituindo a tr<lnquillidadc ú populn· 
çiío daquellas pnragens atú que eni i8i0, ou :1.871 
na administra ~iio conservadora viram ferm · · 
o novo an o que 10Je u aterroriza com seus assai· 
tos, e repetidas scenas de depredação e de snngue! 

Além disto c dos factos a que me tenho por vezes 
• • , , t• ' ' , ·ara·mlritn, ngor:J, 

o chefe de po icin, e estão prep1trados os meios 
pora sun ~bso!Yição, que já não se deu, porque o 
honrado juiz de dii·cito interino, Dr. ~rnnoel H e· 

. . : ' . . . a 

uw a ( cv1 o or:t te seu so1o ; n gmnas vezes, em 
épocas de calamidade. (le1·in por nlgum tempo no 
pcssonl de seu funcdonnlismo i nut.;: na polil.icn 
dos dez annos prccedentes,olém ao mnis chegott·se 
a introduz h· nlli emissiio de apolices, e a constituir 
n provincia devedora remissa do banco do Drazil 
em cento e tantos contos, fnllandt3, c1·eio, até ao 
pagamento dos juros respccti\'os. Tem assim 
actnalmento uma gT:IDdo divida, npproximodn, se 
não excedente, u :J00:0006, que para us suas eir· 
cumslancias, e agora, no estado em que se uchn, 
é uma cousn extntol·dinnrin. 
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• 
E', portanto, indeclinavel não só tratar de tlrmar 

:~Ui uma politica séria como collocar na ndminis· 
lrllçiio um homem competente para cuidar desses 
graves interesses sact·ificados, prover severamente 
a elles e salval·os. 

to.: ' ' • '" 

arras la para onde quer; faço o qnc por mim 
mesmo resolvo, quando entendo {lue devo, con

·vem, ou va!e apena.; ~asnão aqui lo--a·quequem 
quer que seJa procure mstigar·me. 

Entretanto, as circumstancias da pt·ovincia são 
de todo anormaes e reclamam evidentemente mo
difica!(i'io profunda em suas condições actuaes que 
só uma acertad~ mudança poderá trazer. ' 

E' nesse senltdo que reclamo para alli política 
séria e ad ministraflüo se1~era. 

. O Sn. CosTA AZEYÊoo :-Pede ponco. 
q Sn. n!'.ZERRA I~AYALCANTI :-Não preciso de 

O Sn. CosTA AzEVEDO :-Pois pede pouco, por 
que essn é a obrigação do governo. 

R. EZ.EURA AVALCANTI:-J: ao quero ua a 
que não seja obrigaç~o do governo, não lhe peço, 
nunca pe'!i favor pessoal; e. si me tenho occupado 
nesta sessao por vezes uc mmhn pesson, é porque 
vejo nlli os meus direitos civis oggredidos, e como 
cidadão iJrazileiro tenho direito de peuir garantias 
tnnto para os mrms, como para 'os uircilos de qunl· 
quer outro cidadão ( (l.poiados ); mas favor para 
mim nunca pedi, nem pe~o no governo. 

Voltando no lJOllLo em que estava, repilo, além 
.. ,. ,.. . ~ .. 

que impl:mlou na província o fatal decennio do 
pM•tido coutrnrio, pubtict~rei em meu discurso o 
quadt·o do sua divhla passiva lcg·ntln por ello, so. 
gun o o re 11 orio c m c 11 . eg 11 O( 1inis . 
ção o ultimo !•residente ('OllSCI'V3tlor, que alit'ts. 
c~~npre com justi~a confessm·, não tem rcsponsa~ 

.btltdado em t:J.t:s dc~t·cgTamentos,c no coutt·nl'io es
forçou-se digrwmentepor contei-os, e reprimi-los. 

Eis o quo diz em seu dito rclatol'io a li de Mt~rço 
de 1878 o St~. Dr. José Nicoláu Tolehtino de Car
valho: 
1 O passivo da província nctualmente conhecido 

c.hega a. . . .. .. .. . . • . • . . .. . . . 2o7: ü99*33i 

A saber; 
· ' Vcncimeutos dos empregados induidos em fo· 

lhn......................... M.i:Mi:J~007 
I Material e outt·as dcspez~s ... :. . o:70t!Mü1 
• Divida externa ( banco) .... •. . . . 131: :m~r$3rH . . . " . 

2o7:o99t$a3t 
Agora, pedindo desculpa n cam~ra, porque nfio 

quet·o abusat• da eomplascencia dos collcgas e ami, 
gos que se dignam !lo ouvh··me ( nãu ti!Joiados ) 
preciso dar o qolpc de misericr~rdia nn difamação 
e calumnins officines, ntiradas contra mim e os 
meus amigos por mnchinnções elo ex·pl'('sidente da 
província e de alguns ministros que snhit·am do 
gabinete. 

O Sn. CosTA AzEVEDO dá um aparte. 
. O Sn. BEz~nn;\ Ç-wALCANTt :-A situação poli· 

tlca da provmc1a e a que . tenho descripto com 
verdade. 

O Sn. SALDANHA 1\IAmNno :-E' a mesma. 
O Sn. DEZEI'IR.\ CA\'ALC.\NTI :-Mas já nz, e rei· 

tero a dechu•ação do que o digno Sr. ministro da 
f:.tzondn nctual tem feito re 1arn ões 1eln sua Jtlstn · 
rest.iluindo com a llosi<,;ão, em que se achava um, 
e dando n outt·o posição mai:5 vantnjosa. a honra de 
empregados publicos calumniados e injustamente 
perseguidos por odio politico; c mn ndundo pa "'ar 
cspontanenn:'ente, com o juro corresponuent~ a 
mom, o deb1lo de negocinntcs honradi:;simos. não 
só igualmonte ca!umuiados. como tnm!Jem j.:.rete· 
ri~os e.pr~·judicadrr.:i por taes mnchinarõe~. Tenho 
alem disto em meu podet·, por obsequiosa ntten()ão 
su:1, o rela tot·io do pl'Oprio ·. connnissnrio do lhe· 

.. ~ • T • • 
' { ( c: ll , ... 

di~ar a ~tdministração dnquelle ex-presidente e 
~:~.Ih depots renumerado pelo ex-ministt·o da fa· 
zenda com 11ccesso no lo··rnr ue exercia, em con· 
s~qneucia dos manejos odiosos cmp1·cgaclos contra 
o Dr. :Montenegro; por conseguinte o mnis insus
p~it~, n~o só p~ra. a ~ustillc~çüo .dos meus amigos, 

'-' (; ,. \. 

condemnnção do mesmo ex:·rlresidente, a quem 
accnsel. · · 

~i fosse . mnis cêd9, leria alguns to picos ; mas, 
admntada, como esta a bot·a, transcrevcl-o·hei no 
meu discurso ; declarnndo desde já (t camara 
que todas as accusnções. CJUe Jlz ao dito ex'presi· 
dente, estão nelle inteirámente conlirm3dns. 
. O Sn. CosTA Azin'EDQ :-E olle foi numeado prr.

stdentc do Espírito Suntc '! 
11. EZEllUA .• AVALCAN'I'I:- sto entcn e { I• 

recta.mente com o ex-ministro do inl(lel'io. Do 
mesmo modo, t;t· •. presid~~te, t~da ~· d:resa, que 

o <.;J ... 

cumc~tos .. e considerações alldnzidn-s pelo rel'erid9 
r.ornmt:;snno do thcsouro, o qual demoustrott u 
cvidt~ncia niio l'Ó n injn~tiçn dn suspensão dos in
spcclorcs da thesourarin e dn :llr:mdega e o~ ver
dudciros motivos <JUe a determinnt'<lll1, como n 
mnis con:pleta rog·u a1·idnde o bna fé dos t:ontt':Jtos 
rescintlido:-:, e a honradez illlb~ula tlos negocioutes 
meus amigos, a quem defendi. 

O Su. ?!fonEmA BnAi.'i11ÃO:-E o direito tlclles ern 
incontestavcl. 

O Sn. B&zr:nnA CAVALCAN'I't :-A qnestão não et•a 
sú de direito, era igualmente de hoarn ; u foi 
principalmente por isso que to1uei a meu cargo de· 
tl>ndcl·os, solidat•io nessa questão de honra, em 
quo fui com ellcs intlignamenlc cal umniudo. 

Este documento, iiOI'étU, e testemnnllo tão in-. . . . . . . 
t. 0 I 1.. '-. 

na~ões de que fui victima com os meus ditos 
amigos. 

1 Thesout'llrin de Fazenda elo llio Grnnde do 
Norte. -Exame ordenndo pelo Exm. Sr. ministro 
da fazenda. I>rimeh·n parte. Suspensüo dos inspc
c.lot·cs dn lhesoul'nria c da nll'nmlegn,....,..o insve· 
ctot' da thcsoururia, Anguslo Joaquim de Cnt·· 
valho. 

c Con~t.n de documenl.os, que exan1inoi, c do ns· 
scntarnento dos empregado~ do fazenda desta 
vrovincia, que, no dia 10 de JLllho ultimo, al)ot·tàrlt 
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a esta cidadeo 1.0 escriplurario da lllesouraria de 
fazenda das Alagôas, Augusto .Joaquim de Carva· 
lho, nomeado, (JOl' llecreto de H de ~tnin pro~imo 
passado, inspeclo. r em commissão da thesooruria 
ile fazenda desta tnovincin, e bem assim que, no 
dia se uinte. prestát·a.juramento c entrám no exer· . . ' ... 

• Preenchidas ess3s "rormalidndes, dêu elle co
meço aos seus ll·abalhos, e. prevenido, como 
estava sobt'e o estado o · ·· · · 
thesnuraria, po1· algum ternpo dirigtda por mot,;os 
inexperientes, sem conhecimento da legislnção e 
baldos de pratica do :;erviço, tratou o dito ins(le·· 
ctor de dar outra dit·ecção :~os negocios sujeitos 
áquella retJartiçfío, :~fim de pôr termo aos vícios 
introduzidos no processo fiscal, regularisar a mar· 
cba do \';t•rviço e restituir ú mesma repartição o 
credito que, infelizinente, havia perdido. 

« Esse procedimento, nliás re~ular e proveito~o 
à causa p~tblica, vnlcu-lhc uma niio pequei!~ dóze 

' ' 
tinhnm dirigido a thcsonr:iria c desafiou a odiosi· 
dade de muitos dos fornecedores, que, já babitun
dos á l'acilidndc Cilll ruo oram acolhidas e resol-
VJ as suns J eg:tes prclcnçues, vtram, com a nova 
ordem de oousas, compromettidos os seus inte-
resses. . 

J ... " , 

pelo ex-pt·esidente, Dr. J~lyseu do Souza 1\Iartins, 
para confereuciat• sobt·c a moneit·a de serem feito$ 
os saques por S. Ex .. autol'iztu1v~ pnra pngamento 
de generos comprados t)nrn socconos, t'ezv~r o 
lnspector n S. Ex. que tne5 soques não poditun ser 
feitos como elle querln~ por contt·m·ios tis ot·dens 
estabelecidos, exponc.Jo ao mesmo tem P.o n S. Ex:. 
o modo pratico de proceder-se a respmto do pnga-· 
mento daquellas despezas • 

• J~sla obset•vnção, IIUU!atta pelo dever de ruuc· 
• • J • •. e , c 1 u 11 no m :cresse a a· 

zendn~ contt•at•i.ou em cxtt·emo ns vista:~ de S. Ex., 
motivando a frieza. t·oser\'a e pt·e,·ençüo com qLie, 

l li ' ,,,~· • .. •• 

ctor. 
Abnln<tns nssim ns relnçijes officlncs cnu·e o es. • 

presidente c o cx·inspector, segut.·u-sc uma set•ie 
(le' factOS QUO SÜO do dominio publico C QllC, de~· 
abonando os netos do mesmo ex-pr~shlontc, reve· 
lnram a sua nu\ vontade para com o ex-inspector, 
nlr'•m da deliberada resolucíio de contJ·artnr-lhe 
tod:~s as medidas tomadas no interessá do Jmblico 
serviço. 

• Nesta disposição elo animo, não era facil ao ex
inspector nlcançnr de S. Ex. concessão alguma. 

• Com effeito, pedindo o ex-inspector, verbal· 
mente, a S. Ex. para dispenslll' tia commissiio em 
que e'tav11 o contndo1· da thcsour·:Jri:~, SaJumino 
Mesquita do Loureil'O 1\fat•iies, nenhuma importan· 
cia met•cceu da p:~rte de S. J~x. este pedido. 

• Em Hi do jti cilodo mez do Julho, conununi• . · .· . . . ' . 
pensado' os membros da r.ommi~siio centro! de soe· 
conos de8ta cnpital, e que, para substituil-os, lho 
indicasse dous emprogados de fazenda. (doeu· 
mento n. 1). 

c Deste mesmo documento vê·~e guc foram dcsi· 
gnados pnra aquclla commi~;são o ~.o esciplürario 
da olfandeg::~, Luiz Elesbilo llo Miranda, e o prati· 
cante da thesourarin, Jlelmh·o 1\tilanez do Lol·olhl. 

• Em il do !lilo mez de Julho, pediu, offi· 
cialmente o ex-inspector no cx·pt·estdente que 

• ·Esta segunda reclamação 1't•sultado 
positivo. 

c Não levou, porém, S. Ex. muito longe a sua 
huliffcrcn~~a n respúi!o, ou pot·que lhe bradasse a 
conscicucill eontm um acto tão pouco rcgnlur, ou 
porque reconhecesse afinal que as rcelam:wões do 
cx-insper.tor eram fnndadas c tiuham o ct1nho do 
interesse publico. 

c Fossem ou niio fossem cslas as razões que 
aclnamm no espirito do ex-pt·esideute, o que é 
verdade é que S. Ex. cedeu, resolvendo dis11ensar 
dn refel'ida commissiio os mencioundos empregados 
Miranda c 1\lihmcz, e nomeando para subslituil-os 
os que fot·am propostos pelo cx-iuspector (doeu· 
monto n. H). 

• A thesourarin cumpriu essa ordem, mandando 
que Sallcs c Pinheiro se npJ·cscntassem a S. Ex . 

, , , , O, OI CSI• 
gnado para 8Ubstituil·o o i. o escriptui·ario Jos.; 
Gallriel Gomes da Silva, que não foi :lceito por 
S. Ex.. 

• Por essa t·aziio~ foi designado o 2. o escriptura • 
rio Euthehiuno de Amorim.G:~rcia, (JUC, tondo sido 
por S. Ex. dispensado, deu motivo n que de novo 
l'ossc )ll'oposlo o mencionndo i ,t• cscriptut·ario 
José Gal>ricl Gomes da Silva (llocum~nto n. U). 

• E pot·qur., segundo l1en~o •.. era plnuo niio su
bstituil'·so ?\linnüh\ e 1\ ilnnc~, ~ontinnar!\m r.sh·s 

H 
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na commissão de soccorros e transportes, da qual 
já tinham sido dispensados. 

« Ora, tendo o ex-presidente attcndido á recla· 
mação do ex-in~pector, relativamente áquelles 
emp~cgados, ~mpliEitamente reconheceu a proce· 

ex-inspector. 
• Ern, portanto,logico que, por nenhuma consi

deração, continuassem os ditos empregt1dos á testa 
a conHntss:~o em questao, pe a mcapac1 a e qu~ 

revel:.m.nu no desempenho deste importante ser· 
viço. 

·--· . • Assim, pot·ém, não succedeu. 
• Miranda c 1\Iilanez continuar:mt no cxercicio 

da. commiss:.to como si não tíve!'.sem sido exone
rados, sendo certo que só a deixaram ilo dia em 
que daqui partitt S. Ex. a quem ncompanllnram 
para a côrte, resultando desse facto quel.Jra de 
disciplina c um desar para o ex-inspector no seu 

que.s 7 E, o qt!e não posso dizer pot• falta de provas 
pOSIIIY:JS. 

• A jul:;ar, pot·ém, pelo que posteriormente se 
pas~ou e sobretudo pelo p::~pel que na questão 
sujeita repres,,ntaram Miranda e Milanez, !'\OU le
vado a crer (ttw houve '1Jiano coml.linado do des
fcitc::~r o ex·i'nspector, expondo-o n5o só :to de~
respeilo dos sens propt·ios suborllinauos, como 30 
ridtlmlo dos rorneeedores descontentes pela severa 
t1se3lis3~~fto tlesenroJvid1 pot• aqudle ex·inspector. 

• s nv:lm 11s con~:ls nes e pe quan o c 1e!!·ou ao 
conho;·itucnto do c:!\· p•·c.-idcnte que o ex- in~I1cl'tor 
llHIIHiúl·~ prol'l'Ssnr c tuor3l!s11~ 11s contas d1.1s de~-

". ,- ., I .I ~ .,. ' • o 

8iniwhú. lll'~pt•zn~ feitus descricionorimncnte por 
Al'~enio Celestino Pinwnlcl, na qnnlidatle de seu 
clil'l'CtOI', 

• E~so pt·ocedimcnto do ex·inspector, nliós obri
g:~tot·io o impt·cscindivel, ~1ccendeu os resenti· 
m·~n tos do ex· presidcn te, Dr. EI vseu do Souzn 
l\l:n·tins. Entendeu este que ns co.titas de Arsenio 
Celestino Piuwntt'l 11ão devinm. ser mor::~lisadas, 
como não tiulwm sido ntê então, e que tudo 
quunto se innorasse, neste sentido, tinha por fim 
embaraçar os meios de acçiio de um a~enle da 
sn:J cscollw, que lhe inspirava merecida o plenn 
confianç11, c que, J.lOI"tanto, manifesta era a in
tenc;iio do ex- i n~pector de contrarlnl· o. 

« Recrudeccu, poi~, n prevrnçiio elo ex-presi
dente contra o ex- iuspe~tor .Que, não obstnn to 

· · r·t 'I ·_: 1 . ~ .. -
tiplictwa, portou-se nessa qucstüo com cnhm, 
respeito e cortczi11, nas suas rcla~·ões com o ex
presidente como consta dos documentos que com
pulsei. 

• Vejal!los ngorn o que llO seguiu. 
• No dia 31 de Julho proximo liiHlo, em conso

quencia do otllcio do ex-president1) tio dia nnte.rior 
a thcsomn~·in nwndon alllxnt' cditaes convidando 
concmTcntes p~t·a o fornecimento de geum·os {lli· 
mcnticiot<, de~tinados aos soccot·ros publicos, c 
mrorcon o dia 2 llc Agosto seguinte parn o rN·eLi· 

(Doeu-

.:.ti '" ... " "" o,; 

pt·irnitiv11s propostas, e eonsununado este neto le
vou-o a thesonraria ao conhecimento do ex-pre· 
sidente (Documento n. jf). 

• Respon~lendo este ú thesotuarin, por officio 
n. 3i.i1, de 8 do dito mez de Agosto, declarou o se· 
guinte I « •••• fica a npprovada a compra dos ditos 
generos que fez em junta, não só porque são ainda 
dosmnndados vir, a pedido desta pt·esidencia, c_omo, 
porque os preços cstiio de harmonia com os inte
resses da fazenda publicn • (Uocnmcnto n .. j2). 

• Legalisado assim o neto da junta, solicitou a 
thesouraria as pronostns em quest~o, quo tinham 
ficado em palncio, anm de expediras convenientes 
ordens á commissiio de soccorros 11ara o recebi
mento dos gcneros cornprndos (Documento n. 23). 

• Recebidas essas propostas, a t/f.esmwa,·itl- ex-. , _. . ' .. , 
mentos ns. 2~ e 25). 

• 1\lnrchnvllm :.s cousM sem novitlade, · pelo 
menos npparentemenlc. Era, porém, naturol que 
Miranda e Milanez, consiuerumlo·se oll'endidos 
pelas rcpresenl:u;ões que contra a sua fulta de zelo 
llzera o in~pcclot·, procurassem occnsilio opportnnn 
du tom:tl' deste uma desforra. Si nssim era, nada, 
entretanto, respirava. I>arccin mesmo, segundo os 
informações, quo colhi, ·que, pelo facto· de sua 
conservação à testa da commi~8ão, cs.tnv(lm eUe$ 
sntisfl'ilo~ ou, pelo menos, e~quecidot~ da.omm.sa .. 
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• A dcscar~a do patacho Adino na noite do 9 
de Ago~to uHimo, porem, c as medidas a respeito 
tomadas pelo ex-inspector, vieram reviver resen
timentos adormecidos, on• que pareciam e3tar, c, 
consequentemente, despertar o desejo de uma vin· . 

• Compromettidos nqu~lles dous empregados 
pelos factos verilicado5 a bot·do do dito navio, na 
referida noite de 9 de A osto Documentos ~6 e 27 
em Jr:1ram-se e ar no dia ·seguinte, ou antes, 

insinuaram-lhes que dessem uma denuncia contra 
o ex-in.;pector, sob o pretexto de havel·os este 
peitado para qne recebessem, por 80 litros, as 
saccns de farinha de 75, fornecidas por Paulo Eloy 
& Comp. 

• Em 2&. e 29 de Julho, pois, dirigiram-se ~o 
ex· presidente, que elles sabiam achar- se já rom • 
pido com o ex-inspector, e verbalmente, segundo 
diz~m~ deram a ~ua queixa. Ma~ 8_: Ex. que os 

se procure disllgurnr a verdade, tanto mais res
plendente esta desponta e se patenteia. 

c E' :tssim que, ileelarando os denunciantes, em 
to de Ago;to, terem sido peitados pelo ex·inspector 
em iae ~3 de lulho anter10r, ~ara que aceitassem do 
Paula ~loy & r.omp. saccas Cle.farinha de 75litros 
por 80, quando é certo que, nessns datas, niio só 
não se tinha comprado esse genero, nem sequer 
bavin intençi'io de fazel-o; torn:N;e evidente a fal
sidade do uelln denuncia e manifesto o Jlm com 

• Reconhecendo os denunci~nto~, no momento 
de agirem, ou quma 01 dirigia, quo a tal denuncia 
niio se rt•st o · 
em raziio da manifesta desharmonln entre as datas 
dn pre\endidn peita o a da venda o entrogn da fn· 

. rinhn por Pauln Eloy & Comp., apresentaram em t9 
daquello mez uma outra, não mais por peita, 
pot·ém por falta de zelo do ex·inspector nn compra 
iJessa farinha li (Documentos ns. !9 e 3!). 

c Estn, como a outra denuncia, foram os peças 
que serviram de bnse para a suspensão do ex
inspector, em primeiro logar, e, mais tarde, para 
o pt·o'cedimento de sua responsabilidadl', julgada 
improcedente pela relnção do districto, 

• Vejamos, não obstante, qne valor têm essns 
peças em face dos factos oceorridos e comprova
dos pelos documentos e aptlensos. 

• A iniciativa da compra de generos n Joaquim 
lgnncio Pereira e Panla Eloy & Comp. partiu do 
ex-prcsidçnte) Dr. Eli~eu de s.ouza Martins. A . . 
tes; só appareceram como taes os ditos negocian· 
tes; estes sujeltoram·se ao abatimento proposto 
por l>erdigiio ; firmou-se o contrato com aquelles 
e o ex-presidente o opprovou de modo formal; n 
commissiio começou n receber os ge~1eros em t> de 
Agosto ; a tO deu a sua denuncio ; deixou-se de 
proceder a uma vistoria publica; negou·se a que 
Paula Eloy & Comp. requereram ; como, pois, se 
imputa no ex·inspector um crime que olle não 
commeueu 'f . . 

• E' transparente a razão de tudo isto. 

• Era precisa urna viclima tmra ser suc1·ificada 
no aJt[,r. do odio e do vingançJ. a que um rompi
Hll')nto {Jolitico dera logar: o ex·inspcctor fôra o 
escolhido. · 

• Diz o ex· presidente na sua portaria de 26 de 
. s sp nsao o ex -mspec o r teve por 

fundamento não haver este acautelado os interesses 
da fazenda, favorecendo pelo contrario uma es· 
neculaciío 01 ~ • • 

fazenda (Doe. n. 3~). 
«.Não JlódíL.ba.v:er-accusação-wais contraria á 

-verdade os factos, e portanto, mais injusta do que 
n quo ahi deixo trancripta. 

• Com etfeito, si na comiJra dos generos em 
questão se fez uma especulação que prejudicou a 
fazenda, c si houve quem favorecesse essa espe
culação, não foi certamente o ex-ins1Jector. m3s 
nquelle que indicou Paul nt<:loy & Comp. como· pro· 
ponentes nquelle que approvou a sua proposta, o . . . . 

..: , , .. .. 
tados. E basta considerar os termos da carta junta 
pot· publica fórma (documento n. 33), put·a reco· 
ilhecel'-se f ue lon e de ser o ex-ins Jeeto ~ 
n eressur a por aquelles negociantes, foi pelo eon· 

trario S. Ex. quem se interessou. 
c Procurei saber com a mnior sagacidade e inte-

. · · · · · e re o 
ex·inspector e os ditos negocia~t~s, e verifiquei 
que havia,· apenas, relações soctaes, o que não é 
suficiente para fazer acreditar que aquclle func
cionurio faltasse nos seus deveres officiaes c barn· 
teasse a sua honra por amor dessas relações. 

c Qunnto aos referidos negociantes, as informa· 
ções que colhi abonam-os ffl'alldemente, pois são 
considet·ados nesta provincta como o prototypo da 
honradet; activos o laboriosos, que· se afamnm e • . ... . . 
tada. -

c J<'nbricio & Comp.,negociantcs desta praçn,além 
de outrns >essoas a < uem ouvi me fallnram de 

au a oy Comp. nestes termos : c Ha muito 
• 9.uo lemos noss11s relaçües cortndas com Paula 
• Eloy ,'( Comp.,mos ~ede a justiça que declaremos 
• que são elles ncgoctantcs nclivos e trabalhado· 
c res, e nunca no8 condtou que jnmnis faltassem 
• aos seus compromissos que uma vez acei· 
• tnrnm. • 

• Do que Oca referido deduz-se que outros sen· 
Umentos, que não os de justiça, presidiram aos 
netos do ex-presidente nesta questão ; e é parn la
mentar que um funccionarlo tão altamente collo· 
cado, sem attençiio ás conveniencias do seu cnrgo, 
tivesse la-nçado mão de factos imng-innrios para 
rundamentvr a sua accusação. 

• Voltando aos dous inexperientes empregados 
que, inconscientemente, acompanHaram ao ex·pre· 
t!idente. no caminho escorrega(lio da vingança , 

ue a opmauo mats correo e e que me-
lhor traduz o papel que elles rept·esentaram na 
questão de que me occupo, é que foram meros ins• 
trumentos de S. Ex., que conseguiu sopitar· lhes 
infelizmente os bons sentimentos. ne outro modo 
não é' possivel explicar-se o procedimento que ul· 
timamente tivernm, em vista do seu louYavel pas· 
sado. 

• Cumpre-me ngorn referir os factos occorridos 
a bot·do do pntacho Adino, nn noite de 9 de Agosto, 
por occasiiío da descarga da farinha, envi:~da pelo 
governo pnra ~oceerros publlcos. 
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•. Pelas investigaeões a que })roe.edi sobre estes 
factos,Vel'ifiq,Iei qué a commissiio, cotnposta de 1\li· 
randa c 1\lilunez, começara a descargn ilo referidtl 
pntacbo em 6 dt!Sse mez (documento n. 3&,). 

• Esse t!'abalho foi feito sem novidade até ao dia 
8 do mesmo mez. 
.. ' . ·o" ... c: • c: . 

mspector a alt'andcga parn fnzerem n deseurga 
durante 11 uoile, visto como, disseram cllcs, tlào ter
minando s11o. descrw a ho 't, tem o ot'IWIW de (l ar 
rsta 1a oeumento n. a . 

• Attendidos nesse pedido, comecat'am peln 
manhã a dcscm·t,ra da farinha e foram alé as 7 
horas da noite, ctnando suspenderam o trabalho 
por f:1lla de luz. 

• A's 8 hot·n~, pol'tim, recomeç:mnn a tlescat·~:t 
{' 110 cspnço de tempo comprehendido entl'e essa 
horn c as 2 1;2 da madrugada, c{ttando findou o 
trab:Hho, tivetam logur os f~ct_os refeJ·idos. pelo 
rommandrmto dos gu:mlns c Vlgtas da nlrnndega 

' • • "' l • . ~ 

lndos). 
. uNo dia scg-ttinle, o inspectot• da mesma alfan· 
dt>gu, que tinhn sido informndo dnqnellas occur· 

. ·• , . . · s s emp g~ os em 
~;etviço a bordo, ot·denando·lhes que informussem 
sobt·~ o~ factos alli occorridos (Ducmncnto n. 36). 

('.. . ~ "" .. " ~ 

lc,·ou-os o dito inspcctor aocouhcchucnto da lhe· col'l'CI' no st•n des:lgrado. l>nbi resultou um cuot·· 
sont•uria uo din 12 de Agosto por sol' s~ntillcntlo o me esbanjamento de dinheiros em pl'ejuizo da 
dia H (Documento n. 37). fazemla tmblic:t. . 

.. A thesotuarin. em vista das lll'ovas 1lo dellcto) c Suo factos notorios, sobre os quMs niio hn 
enviad~ts poln n!fandeg-n, ortleuou n esta, 110r llOI'· tluas opiniõu~. pois nindu hoje aqui siio referidos 
taria rescrvadn, (JUO tlcmittb~c 0 eomnw111t:mtu tios c conuuentndos, geralmente, llo um modo pouco 
gunrdns e despedisse os vigias ttue nssistit•am nos honesto p:u·n S. Ex. 
:teto::: escnndalollos úa nQite de 9 do Ago:o:lo, a bonlo • A~ vistn. do Ql}C rlcn exposto~ é for~:a cenfessar 
do precitado pntncho ..r!llino, e ncflos tomamm qt~l'. llliO scl'Utllt ltto gn1vos,1s, ues\n twovincin, <!S 
ll:~rte (IJt)l~lltlltlutos us. :.:8 e 3\l). cfkttos da set.•r.n cgto t1 llu:.:-cllou, st hou.vcra mats 

« ts. ( • -~ 1 ras co•!s 111~ os los ocunlfmtus g.wernn, siio, em m:•ximn JliH'te, devidos tíquellas 
npt•ensos, ~ claro qu~ lntllto trt't!gttlarnwnto IH'«?• ftlltn~ itHJlCI'llonvcis. . 
C-éae~nm Maraudn c Mtln!lN!~ c que ptllu I' lia neg-lt· • São ~sln:-, Exm. St•.. ns informa~ües qUfr 
~l'llCUl e comlcsccndoHcla ttvcmm lognt· os vergo• I!Oihi 0 pos:'o ministrnt· n V. Ex. com t"Ciar.íio no~ 
nho:;os succussosl.le que estou d:mtlo contn. · fuclos que motivlll·nm o rompimento do ex:pre!li· 

• E é rmm IWltfl' f]ttt•, apezar · tl~s~es {acto$, I dente de~ ta pt•twincia, Dt·. Hhsen de Solllw !lbrtins, 
wio {tiSSt•m a'Jttl'/l1.•s emJWl'IJtlflos despeditl•1s tla com-I e o ox· inspeclot• tln lhesottr{lrin de f3zeudn Au. 
misstio, tmts, p:•b; contmrio,cousl.'l'vados nes.~t! lmrw, gusto Joaquim do C11r\'tllho, e a suspensão e o pro· 
pam cujo t'Xt'I'Cido so. illcompatibiltsaram tli• uu~ cesso de I'CS{IonsnbilitlatltHle~te. » 
modo lmm•ntut·d. E' mais uma l1rovrl ela indt•bita • O inspet~LOl' da ttlf3nucga Gl•rmnno Antonio 
prott>efào t]llt' o ex·}JI'esidlmte t ispenscira áqttdlt•s Mnchodo.-• Com relat•iio n csto funccionario ne· 
empre!fad·Js, com cli•fl•hnmto da disciplina. nhum f••clo cl'iminoso encontrei uns minhas in· 

• Na sua confidencial contestou s. J~x. factos vustíg:u:ões, !ltter u:\ repart.içiio a seu Clll'g'O, f{Uer 
que, entretanto, constam.· de documentos ofilcines.

1

nn thcsom·nm1 do ~1zeud3, l}llC J>ll.tl.e~se sot·vn· .de 
muitos dos fJ~lnes estão .nt•mndos 1101• seu proprió base P.ot·n.n.suspon~aJ_ do q~e. fot ':~ct.t~l~, e mutlo 
pnnho e extstcm re"'tstrados na momoritl · pu- me no.:. JMr.t u procL~sso llc 1 e~pons,!l)thtl.!du a que 

· blicn, · " re:'pondcu. . 
om c 01 o, . tzet• em uma portnt·tn que o ex

inspector não affixál'a editaes p3ra o comvrn do 
~·eneros a Paula Eloy \\: Comp. c JOillfllilll Ignncio 
PN·eira; allcgm• nessa mesmn llOI'lat·ia f{tte o tlito 
t'X·inspectot• Ctworeecu uma especutnriio contt'll n 
razenda ; dwnHH' cspeculaçfio contra u fnzcnda 

um neto publico que mereceu. a su.a nltPt'or:u;iio; 
finalm~nto, tltll' cotuo vet·d:ulett'n n uulecentu fnrçn 
d:t 1101ta que, . nns. condir.õt•s tuumudnt1ns, mio 
I'Csislu n mnis ligeit·a nnnJ}·sc : ~ um pt•occdimeuto 
qtw~ n llllm veJ', e~ lá 11haixo tk lotln t~ crilka. 

. . 

" J , , , . c.; ~t t e... cs • • s ) 
factu ocr.ot'l'ido n hm•tlo do pnt11cho noruc:,ruonsn 
;lliino, por occnshio de f3 wr· ~c a de:.:cm·gn dn l'u· 
rinhn tlo govct•no nclle em!Jm·ctuln. 

• Desse facto, twrém, nenhmnn culpn lhe calw. 
)lOl'tJUantn, :.CIHIV:Illl·~C fl~calis:mdo 1\ l'Cfel'ldn dOS• 
cm·gn, nlêm do~ omprcg·mlos dn :1lfnndt'gn, dOU8 
ontroll, na qunlitlude 1lc mcmbt·os (la commissiiv 
dn f:.!H'<'OI'l'OS, 11 cuja negligenr.io, por conseguinte~ 
dc\'t) $CI' imputndo o exll'n\'io da fiii'Ínhn 1 ''cri· 
fl('arhl :i hordo dttquellc navio. 
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• lunocentar estes pat'll fazer recabir naquelle 
todo o peso da responsabilidade dessa occurrencia, 
é, além de injusto, extravagante: foi, entrotanto, 
o que se fez. 

« E', porém, corrente 1123la cidndc rrue o funda· 
1 1 m u &"sento o neto da sus lensiio do 
referido inspector, não foi outro senüo. n circum
stancia de havet· e~te obstado que Arsemo Celestino· 
Pimentel, estr·ang-eit•o no serviço do ex· m~side11te . . ~ . .. . . . 

• \ ' • •I I a.;; J 

seu lli'Ole:;(ido, sem ol'dem por escripto do mesmo 
cx·president~~ c previo conhecimento dartnelle func· 
cionnrio, t•etirasse ela alfandegn tlivet·sos volumes 
destinados a soccuros pnblicos, alli recolhidos, c 
confiados il guarda daquella reparticão. E tanto 
ma i:- parece ler sido esta n .cansa e lUci ente da sus· 
pensiio desse empl'e~ado, qn:mto é certo qne 
existiam relnções amistosas enlrc elle e o ex-pro· 
sidente. 

• Fossem ou nflo est.:1s as cau~as do indicado 
neto de suspens:1o. o qne e certo c que ao pouco 
proccrlentcs ns considel'ou S. Ex. qne retirou-se 
tlestn llrovincin sem as ler feito vnler perante a 

"lo • . o o I o o o ., 1 • 1 

facto. 
.• Quanto :'1s cnrlns que na sua confidencial o 

ex· residente disSt) ter lillo, e una quaos encontrou 
prov:1s c :>e 1avcr aqtte e m~pec or mancommu· 
nado com outr(•m para defnmllnr n fnzendn. ne· 
nh uma prova pude colher rolmstecendo aquel~e 
tlito, c nem sequer quem dessa ma. ncom. munat;ao 
me i:léssc noticia, ainrln que vagamente . 

• E. pois, nli.o é fàra ele proposito a.creditar quo 
tnes c:írtas nuncn ·c~istiram, ou fLUO a t•eforencia 
~ cllns não vasfõoll de met'tt invençao. Tudo cons• 
pil·n, cmfim, para fazm· m•ot• que 11 sUSJlensiio do 
me~cionado emprcg:.Hlo não teve outl'o movei . . . 

• O que o cx·pt•esillentc <tuiz, com esse neto, 
notorinmcnt·~ injn~to, foi urt•ellal·o {}1\ llit'{!Cçiio da 
:.tlranrlcga, afim de ttnc o refm•ido At·~tl"hio ,Pimeu· 

~·· po esse, a sem sa , 1, . ' " , , 
•rue mais lhe imJtOt't:w:l, retir~n·, flll!ll\do lhe oprou· 
vt•sse, os volllmc~ nllt depo:utndos, eom d.eshno n 
~OCCOl'l'OS pulJJieos, 

• Em ultima nnalysc, p::u·n que V. Ex. façn justn 
idlin da. sem r11z:io com que se tornou o mesmo 
iu.:;pector respou:-:avd pelns occut'J'cncins que se 
der~m a bordo do j:i 111encionaclo pntacho, junto, 
por cüpia, n este ielntorio ns peras officin~s p~r 
essa occnsiiio tt·ocadas cntt·~ aqucflo runcc10nat'to 
e o inspector da thesourarJn ilc fazenda (Doeu· 
mentos precitados). 

« 'l'aes suo, Exm. Sl'. conselheiro, ns ~nfor· 
mações que tmde colher sobre ~ s.uspensao do 
inspectoJ· tla. atrrmdo~a llestn )lrovmcm. 

• Natal, H de !llnio de 1879. 
• . o sct·i Jlttrario do thesouro em com· 

mh•siio, Saluatiano J, dt! t~dradt? Pessoa. • 
Justamente n mesmn duln e.m que eu aqui de· 

f1IIHlin os meus amigos c nccu~n\'11 oex-prcslllento. 
Eis, St•. pt·csitll'lllt!, como essas cr.nsns so Jli'IS· 

~111':1m naqnclla infeliz provlncin, llll! cnutplctn 
confonnidadc com o quo 1.111 dl~so peJn lllllll'tm~a o 
uestn cnsa, c em di:tlllelt'lll. Oflposlçtio CÇIIJl o CJUC 
nffit•mou, pm·n 8t•us fins, nquollo ex-pr·.estdoute em. 
:u·tigos n:;slgnndoi!, ou anonym.os. Pode·so ft1~~H 
itlén do que disser•n em reservado, ou nas t•egwcs 
,..~cusas dos rt'postei•·os. Mns eis t::unbem como n 

verdade tt·iumpha neste s'rstema; quando lenl· 
mente ~e guarda a publicidade devida. 

Assim confio, seguro em minha conciencia, que 
hei de fazer senwre com todas as accusa~ões que 
vierem devidamente a .publico, rJucr na imprensa, 
ou no nt'lamento uer erantf! os tri 
r.niz; destruindo-as completamente, como acabo 
<le 'destruir ~stas, como destrui as ruiseraveis ma. 
c h i nações senatoriaes. de !876 e. teu h o destruido . . . 
gicado. stc me.~mo documento mo . .;tra e confirma 
G cmlh·a.rio aensu de modo o mais cdioso e iucon· 
testnvel a facilidade com que se me caJumuia e 
nos meus :tmigos, c falta de cscrupulos com que 
se procura manchar a honra de homens politieos, 
simples e corl'iqneiro expediente. pam snstentar 
na provincia a politica pessoal e detc;:;tavel, que 
tenho assigmtlnd1> ! A~s1m como, repito, pude 
desta vez destruir completamentJ toda essa infame 
Ul'diJut•n, e confirmar tudo quanto disse pela im· 
prensa, ou nesta casa, ven wm as nccusaç os rran· 
cnmente a publico que hei de defender-me sem1n·e 
e de todas com a mesma vantagem, sejam c las 

., I 

Na vida política nada tenho nbsolutalllenle que 
me assomJ,re, ou de qrullquer modo me llesah·c • 

Nn minha vida nrliculat· tonho sim dilllculda· 
de~ tinanceil· •• s l>roveniente~ de grandes sncrilicios 
accnm nlados. 

O Sn. CAntos AFFoNso :- Isso niío deshoura n 
ninguem (Apoiculos). 

O Sn. Btt7.EI\I\A C,\VALCANl't: -Si isso podesse 
m:mchnr on intcJ'dizer (não apaiaclos), c u camara 
assim o entenrlesse, cu me conf••ss11ria intcl'diclo 
on m:mchn!lo, retil'nntlo·uw por mim me~mo desta 
cnsn c {~eOn~tiv~ment,c d~ vid:~ polilica. M.n~ tenho 

. , ' 
biclnde alguma, nem na vida politic:t nem 11:1 par·· 
ticular. Ne$ln tenho fultns,que for~~a maiot·,e o des· 
flolismo dns clrcnmstancias não me lUill Jct•mittido 
Yencer. ns 1s o nn n em com a vru1 po tllca, c 
eu niio devera talvez dm· satisfações a respeito. 

Nem mesmo potlerin set• cousa séria, neste paiz 
pritwipnlmento, em que o uumoto dos intt'l'dictos 
Jl.' ·•· l<tl motivo set·in considera ver, em quo hn de 
tudo em todas as t'SJIIICI'«s, o em (jUe (permitln·me 
n cnmarn que levante n pedr:J tle nm tnmulo, lliio 
pal'n prornnm· ns cinzas de um illustro flmtdo, mas 
pela necessidade de put• em relevo um fncto que 
pet·cmpto•.·iamente responde. no uni co :pretexto de 
que se póde lançar mão coEtrn mim), o linndo 
Visconde de S. Lourenço onerado de encargos e 
sncrificios dessa ordem governou o Jmperio~ e foi 
até nomendo parn governar, e govemon n Bahia, 
sua provincia natal, qu:mclo estn lhe movia uma 
execnciio por debito avultado aos l'ISJJCCti\'OS 
coft•es i 
. ,, ã ( ' .• ,. ' i 
thesOur.1ria olguma, e n nada aspiJ•o em po itica, 
seniío a rept•osentnr uma pequena pro\·incia pelo 
seu voto espontaneo, muitas vezes provado ; sus· 
tcnlnndo, como é de meu l'igoroso aevet·, os seus 
interesses ll'gitimos. 

Niio é, JlOl'tanto, cous:~ l!lét'ill que•·er-se faze1· 
di8SO COilti'Q mim l\I'ID!I politlcn,.,, 

O Su. CAntos AF~'ONso: -Essa. circnm~tnncin. 
ntc rt\de ser UU~ :ti'S'tllll('nlo \":\II07.i5SitnO em fn\"Ol' 
d<' '.Ex. (A}'Oiados). 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 14:54 - PÃ¡gina 26 de 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Sr. BEZERRA CAVALCA>m:-Agradeço profun-
amen e ao no re epu a o e a camara essa ge· 

nerosa e justa manifestação, porque esse facto que 
prova grandes sacrifieios accumulados ha mais de 
30 annos e sempre nggravados por iniquidades do 
gov.erno, de que nunca .procurei compensaçõ.es, 
é realmente mais um abono de pro})idade em 
minha vida política, na qual nunca solicitei con • 
tratos, ou emprezM, nem ainda pretendi indemni· 
sação em sentido algum (Muito bem). 
~' por c~!lse~ui~\e de todo ponto dc~p~ez}vel 

0 Sn. BEZERR . .\. CAVALCANTI : -Por desanimo 
nao o consegutrao. 

PeÇo á camara que me desculpe de tel·a por 
tantas vezes enfadado ( não apoiado. s ); mas eu ti
nha necessidade· indeclinavel, não só de destruir 
ante o paiz todas essas machioações indignas, 
como de provar á carnara dos Srs. deputados, em 
cujo seio tenho assen\o, que nunca detxei de zelar 
a honra desta cadeira.;. 

o Sn. SA.LDANHA MAniNHO E ournos:- Muito 
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Seeülarlsação dos ceUllterlos. 

YIOE P AG. 9 DO TO~IO V. ( SESSÃO EXTH.AOR.DINAR.lA). 

o Sr. Antonio de Siqueira : ....; Se· 
nhores, csle debate, evidentemente, não envolve 

- ça O I ICa I poza OS • 

O Sn. · ZAMA :-A não ser que o governo a 
queira eollocar neste terreno. 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :- Creio mesmo que 
o governo propositalmentt:l absteve-se de mani· 
restar sua opinião ; e eu declaro à eamnrn que 
sinto satisfação em ver neste debate completa· 
mente apngada n distincção entre maioria e mino
ria, para todos nos confundirmos em um só senti· 
mento, ou por outra, em uma só aspiração:- a 
de gar:mtir em uma das suas va1·indas formas a 
liberdade primeira daquellas que nos são neces· 
sarias. Nestas condiçües n abstenção do governo
deixa ue cad· um on · · ·- · . 
dividual, si bem quo todos estejamos ~resos pela 
solidariedade de partido, pelo eomt>romtsso o mais 
sagrado. que é o da bandeira que lriumpheu nas 
urnas eleitoraes donde todos nós viemos. 

Senhores, n queslfio clerical que nestes ullimos 
annos·tem agitado o osph·ito pul)lico entre nós ... 

O Sn. CAxomo DE OLIVEIRA :~Não tem nuda 
com isto. · 

O Sn. JoAQUHtl NAnuco:- Tem tudo, ouça. 
O Sn. A~TONIO DE StQUEmA :-.•. veitl_ revelar ao 

paiz que o cidadão brmdleiro não . estit garantido 
contra o furor clerical, mesmo nas raias de sua 
vida civil (apoiados); e, como era n~:~tural, esta 
reve açuo 1mpoz ao par 1 o 1 ern , como par e o 
seu programma e, talvez, a mais urgente, a con
quista dessa garnntia, que tem como uma tle suas 
fórmas n seculurisoção dos cemiterios (apoiados) ; 
e de facto ella foi inscripta na bandeira do par· 
tido (Apoiados). 

Sendo assim, é co usa para lamentar que, depois 
de lO mezes de sessão, em uma camara liberal 
ainda se discuta o projecto que consag1·a esta ga· 
rantia em toda n sua plenitude (.4.poiados). 

dições actuaes , até aggrava a nossa situação 
(apoiados e não apoiados), aggr&va a nossa situa ão 
porque comp 1ca a u a ex1sten e entre as autori· 
dades civil e ecelesiastica (Apoiados e não apoiados). 

0 Sn. FELICIO. DOS SANTOS :-0 projecto actual é 
um esbulho das irmandades e nada mais. 

0 Su. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Não apoiado ; é 
uma injustiça que foi fei&a aqui ao projecto, prin· 
cipalmente pelo illustre relator das eommissões 
reunidas, e espero demonstrar a V .Ex. que o pro· 
jccto consagra a verdadeira liberdade para todos 
os cultos. 

0 Sn. FELICIO DOS 8.\NTOS :-Ell OUVirei. 
O Sn. ANToNio DE SIQUEIRA :-Sinto que não 

tenha sido ainda publicado o discurso do illnstre 
issues teu 1 ::~s, a quem prtnet· 

palmente respondo. Infelizmente venho l'allar 
antes da sua publicação, não me tendo sido pos· 
sivcl ouvil-o, senãu em pa1·te; bnstou-me, porém, 
esta put•a convencer-me de quo sobre o assumpto 
em discussão divirjo de S. Ex. profundnmentc. 

O Sn. TuEooonETO SouTo :-Lamento isto. 
O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Faço, entretanto, 

justiça its commissües reunidas~ acreditando gue 
não foi seu intento auxiliar a politica eler1cal 
nessa tresloucada pretent:.~o de dominio sobre a so· 
cicdade civil. 

O Sn. SAt.DANUA MARtNIIo:-Especialmente ore· . - , . . . 
notaveis erguidos contra o clericalismo. 

(H a out1·os apartes.) 
O Sn. ANTONIO DE .SIQUEIRA :-De ela ro ao nobre 

cleputndo que estou certodc que não foi sua inten· 
çfio servir nesta casa de auxilinr :1 essa poHtiea 
clet·1cnl, que revolta a todos os animos Jlntrioticos, 
já não digo liberaes (apoiados) ••• 

O Sn. FnmTAS CoUTINHo: -E' um argumento 
ad terrorern, 

0 Sn. ÁNTONIO DE SIQUEIRA : - ... mus infeliZ•· 
mente este seria o resultado do projecto substitu

ANTONIO DE SIQUEII\A :-Não h(l duvida, tivo, . que u ~nnHll'!l em boa hora condemnou 
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em conu·adicç:io. 
O Sn. ANTONIO DE StQUEmA:- Eu explicar· 

me-hei. Tive uma verdadeira sorpreza, declaro-o 
ao nobrtl relator da commissão : :lcoslnm'ldo a 
admit·m·-lhe n intelligenr.in vigorosa e cultivadD, 
tive uma sot•preza qnalHlo o ví tlqtti, 1l proposito 
1le um projecto lle ~ecu11lrir.1lção de cemitet·ios, que 
manda t·asg-:~r ~~s portas da cidade dos mm·tos a 
todas :JS religiões, reviver aquellas antigas, aquelltls 
gastns c cstct·eis lutas da religi:io ea'lholica com os 
systemas a p u osop ua metap tystca pata os • 
· O Sn. TnEODOUETO SouTo:- Não apoiado; nós 
abt•imos as portas a todas as religiões. 

R. 'lU:ITAS OUTINitO:-' preCISO en UO crear 
cemiterios de conformidade com cada uma dessas 
religiões. 

O Su. ANTONIO DE StQUEmA:-V. Ex. (refiro-me 
ao illustre relator das commissões reunidas), V. Ex., 
para n13ior sorpreza minha, foi mais nlém: pois 
phanl3siou de nossa parte, da parte dos defensores 
da aetual pro.iccto, o intento de p·ass~r uma charrun 
por sobre todos os cadaYeres (Apowdos). 

O Sn. THEODORETO SouTo : -Este pensamento 
está contillo no projecto. · 

O Sn. At'\T0:'\10 DE SIQUEIRA : -Eu pasmei ao . . . 

V. Ex. 

O Sn. ANTONIO DE Stt~UEIRA:- Não, Sr. presi· 
dente, g~mmto a V. Ex. que nenhum dos defen
sores do ll'O · ec to ucr asstu• cha rrun sobre todos 
os cadaveres, destruindo esst.s dcsi~ualdades, com 
que o homem tenta elllb:Jido illuair o completo 
nivcllamento. da morte (muito bellt);, e .~o cemitet•io 

me~mo de mais, e estava <llU\Si tlesYi:Jndo·me do 
assumpto. 

O. nob1·e deputado disse. c eu concordo nesta 
pat'te, que a questão da $Cculari8nção dos cemite
rios prende-se a e8ta qum;tfio chnmada religiosa 

O Sn. ANTONio .D" St,.!Ul>IUA : -Como, ndversa· cJlle jti ha aunos t<:utn nnarchisar o F.stado 
rio~ I No sentido' das IJal:&rt•ns de V. Ex. cu nãô (Atloiados). 
sou nd;·ásnrio·cJo religião nlgama; pelo contt·ario, J~a concordo, porém, com uma dislincção que 
as respeito muito, co~ouo factot•es 'iUO tt~m sido do folgo de ter occasiiío de fuzct•, nuo sü pot'IIUC mo 
progresso social. fornece m·gumento contt·n o nobre deputado, 

o sn. 'fnEoDonE1·o souro :-Oh! Desde que di r. como lambem porque manifesto a minha opinião 
que ella tom povoado de fantasmas a mente dll soiJre e~ta questão que tnnto tem pt·coccupudo os 
ignorancin. espíritos entre nt'ls; e agot·a servir·me-ha, ainda 

mais, de explicação ao meu flmigo, que accusou-me 
O Sn. ANtONIO DE StQUEU\A.: -Então V, Ex., de contrndicç~o. 

philosopho como é, deixa de reconhecei' que a re • E' muito iuwropriamcnte, no meu entender, 
ligiiio cath')licu rom:Jna teve neces~id:Jde e~ outros ( ue se denomina esla c uestfío tle reli iosa. Esta 

· "' ' questão que tem agitnüo o Brnzil, e quo não e 
olluvião do phuntusmas aterradores? outl·u cousa mais do que 0 prolongt1mento daQ,uella 

O Su. JoAQUIM NAnuco :-Apoiado. quo alfectn os povos cntholicos da Europa, e me
rumonle clerical; não ó umn questão rcligio~n. o Su. ANTONIO DE S!QUE!UA : -v. Ex. acreuila 

!}UC esses ph:llll:&smns ainda possam hoje ser 0 Sn. JoAQUJ~l NADUCO E OUTI\OS SENUORES:-
seriamentc apregoados nas praçus publicns, como Apoiado. 
ouu·'ora, que faziam gel:Jr de ntedo as multidões 0 Sn. AN'fONIO 01; StQIJEllU : _ p01·que niío estão 
assombradas ? 0111 sceua, não so discutem os dogmas da t•cligiiio 

o Sn. FELlclO DOS SA:'\TOS :-Isto uão e da reli. como systema do Cl'CIW:IS ; não c lWste tcr·rcno fJUC 
g·ião; é do estndo ccrclmll dn humuuidmte nessns n luta so tem tt·nvudo, não ü r.stn absolula.menle n 
cpocas. I fliiOSiiíO (.ljmbulo.~ (' C&Jl{ll'ti'S,l. 
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" , ... t. l I o..: 

ele todo abertas para exercei' as suns _praticns em 
plena liberdade (Apa1'tes). 

Ett reconheço o pendor nalural, cu proprio o 
sinto fallando nm;tc nwmcnto, parn clcslocnr ·o de· 
bule c mesmo apaixont~l·o. 

O Sn. TtmouonETO SouTo: - Esta fazendo Lheo
logia. 

o Sn. Mr.roNro DE SJQUIHM :- W uma sorprC'za 
l1nra m.iln-; \)IWque seria a pl~imeh'a v.ez <JUC ·eu 
fndn theologia ; de theolog·ia ·nndn eut.emlo. 

Mns ·OU mo sinto justomonle m·rastudo para es!lc 
tOI'l'enu encnndccente, o V. Ex. comprehonclc que 
a paix:io em mim seria mais natm·nl neste debate, 
do <tllll no illuslro . reltt!Ol' elas commissões ren
nidas, uma vez que nos nchnmos n'um pa·iz onde 
~igreja romaua G conlomplnda no or;;amcnt.o tlo 

s a o, com cxc usan e 01 ns as ou us; on e, 
portrmto, ella nUo ]Jóde inspil·m· essa sympathia 
que tlesvcrtnm aqur.llas cfuo vivem pela predica, 
e pelo CXClll)llO, ·)leiO COiltl':li'ÍO, t\ llllllll'lll QllC 
lll'uvoquc a nnimudvm·súo </uo todul' em gm·ul 
experimentam pelos privilcg os odiosos. 

Achnmo-uos t\nt um pniz onllo (1 pt·ivilegindn n 
religiiio quo .malOl' \1mlc1' tom ext'l"<lidn no unmdo 
por ~cculos o se cu os li do ·<!Uni det~~l.h ronndn h o jo 
pelo •pl'Og'l'OS~O, rlll (}lltl olln r(li'O[ll'ill, 1.'\l O I'CCiJ· 
ulwço, fói um dos tn·lncipncs factot~c:;, coiJ Sfli'l"a 

' .,., ' ·.· ... _ ~ ~. 

o • 

A secularização dos cemiterios lembrn ns mais 
injustas e cruéis perseguições daquelle poder, 
úquellas· cujo rancor acompanhou os perseguidos 
até n ultima morada, onde o descanço eterno deve 
ser inviolavel e sagrado. 

E V. Ex. sube, entre estes pet•seguidos, quantos 
espíritos superiores, qu:mtos genios da civilisação. 
verdadeiros padrões du gloda dn humnuidade I i 
(lJiu.ito bem). 

Senhores, o cruel mystel'io da existencin talcm 
o tunm o tem sJc.n nas muos as 1eocrac1as uma 

arma terrível. A SU[Jrema consolação da inunor
.talid(<lde, a par da impenetrabilidade do myslerio. 

" . .· : ... , .. · ... ,· . 

re tgiUo pa1· .es • 
O Sn. A~TONIO DE SIQUEIRA :--Oh I senhores, 

diz o uolll'c deputado que é- isto da índole da r.eli· . -. . .. . .) . , ~ 

~ • •.. • • t • "" 

cuJos, tantos secnlos dn l'el~giã~ do ,Deus qlle se 
ap1·egua de bomln~!o o de uuset'lcordw, se venha 
negar no hotll\!m, em nmne dessn mesm~ relig"itlo 
n ultima c:1ridaue da sepultut·n ; qunnclo, nnquelles 
tempos em quo honve Grecia, em pleno dominio 
do ~ngnnismo, e1·a ulli uma culpa tdJomin.avcl. dci
xur oucm quer que encontrasse um cad:tver lllSe· 
lJUltÔ de cobril-o bem de tcrm pal'a evitnt· a lli'O· 
fnnnç5o do morto ! ( Apoiaclos, muito bem). 

Suphocles, o gnmde poeta tragico que existiu 
quatro ou cinco seculos antes dn nos~a éra, desta 
ern que data da religião da cnridnde, tlizia que 
violavn n lei dos deuses nquelle quo se oppunhn 
a sepultnr os mortos. 

Não, V. l~x.. niío é cltristiio ( llilal'idt~de ~~ 
a.parte.ç), 

Não pcmcm os nobres deputados que a in::-idiosn . . . 
llt I L l ( \.. t 

an1.1rchiznr os .Povos catholicos do mundo civili
zado gcrouj:i em mim este sentimento de QUt~ Ca
vour se defondin e que denomiuovu cle1·ophobia. 
Niio, assisto u .estes espcclttculos com Vl'rdndeira 
cahiw o julgo imparciulmente. · 

o intercs~e qne ligo uo desenvolvimento, no 
tH'o:no:o;so dn ~cienda, quo ú dc:>tinndo a ir stlt>· 
pri 1i do tudo tJ 11 n vnl esc:~pnudo tis t hcotor:ins quo 
:l[~onilalll, o nmor que voto no desenvorvimrmto 
d:1s lil.lt•J'dnlll'~ em meu pniz, uüo llltl impndent.n1n. 

. . ·:.:·~ .~ ;_ ... ,... lU·-~ ;t::· .. ~ .... ··~>.·····"'·----~ 
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este de que nos occup11mos. 
Os apartes, poréni, estiio me desviando da mate· 

ria do projecto, e _eu quero ':ollar·a elle. 
Qual é a necessidade publtrn que reclama n se· 

culariz:1ç~o dos cemiterios? 
V. Ex. confessou, referindo-se ao Sr. depula~o 

Theodoreto Sonlo, que n setmlariza!:.iiO dos cem!· 
terios e uma medida reclamada por uma necesst· 
da de publica. Qual é essa necessidade puiJiica 'i 
E' o enterramento de todos os mortos, f!Ua!~l~~r 

uma formalidadn religiosn; uão, ó pt·incij~almente 
uma medida hygicnica, tror amor dos nvos que 
lknram (clpoiaclo.~). 

Esta é a necessidade publica. 
o Sn' c.u;m DO t>E OLtYElHA dú o partes. 
O Su, A:-;-ro.NIO DE StQUEJnA:- Perg-unto no 

no!•rc <lcpn!ndo qne me honrn eom t.:mtos apnrt_es, 
<tnn! fni n l.'(ltlSa dn rcclnnwçã~ rlc unw. medHia 
le;.;·islatira para quo esta nccessHlndo pubiJca fosse 

~, '-' ~ '" '> ~ ,., ... , ....... ,,, •• 

o Sn. ANTONIO DE SrQuEmA:- Creio q~e não me 
fiz bem comprehender; pois, V. Ex. pode neg~r 
que separar as ,iurisdic(,'ões deixan~o. c~da auto.rJ· 
dade intacta em sua esphera de acçao, seJa resolver 
a questão? 

Pela theoria dos nobres deputados deve o Es· 
tado licar :i espera que a religião deshumannmente 
re'eite os cadavcrcs ara ue clle os a unhe e en· 
terre. 

(Cruzam-se divct•sos apartes.) 
Senhores, pe~o m~ mç>mento d~ a_ttenção. 
O projecto subsltltltn·o per~11lh~ que a .P~O· 

priedade dos cemiterioi$,a sua_ dtrecçao c udnums· 
tração pudessem )Jertenecr a Irmnndndcs_; _ficnndo 
n autoridt~de civil com o direito de pohcta, para 
vigial·os. Nestas condições, o project~ substi_tu,
tivo .. em vez de separar as um•s autortdades nu
mig~ts, sem quebra, a\iús, de nenhuma dcllas, 
nunm-as num so cemtteriO, nzen o en rc ns JU: 
risdicl·ões de ambas distincções sublis, . Que so 
ser\'·ir1io pam multiplicar a~ occnsiões de conflicto. 
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vi do e se servirá para pretender anarcbisar o Es
tado. 

O pnrtido conservador na sua phuse de rl1galista 
illudiu completamente n o Jiníüo pqblic:~, que se 

I , S ' S 

civis tão imtJortantcs. 
O Sn. Duu·o1rr DuAu·rE : - T~mos o 

eivil, 
O Sn. ANTONio nr. StQt.nmu: - Porém, a sua 

execução não te_rti logm· Olll!(ltanlo faltat• a s:mci)~O 
penal (Apa1·te.~). E, t] nantlo, linnlmonte, dllpots 
de tode~s estes ólos rlc bron::o com quo so acha 
preso o cidadão no despolico domiuio do t)(ldro ; 
quando .se trata do entert•ur o5 lllOI'tos por amor tlos 
que sobt·eviverttm, eis o e~pcett·o da batina que 
ainda se cntromettc o quer diclar n lei no neto em 
que estão comprometlidos vitacs interesses da so· 
ciedado eivil (Apoiallos). 

Senhores, e si, nestas eonditiÕOs, para evitares
c:mdal_2sos conJlictos Ie\•antados pela batina, que 

o .JWC ao ' 
um projeeto do lei como este, onde se lhe concede 
a mnis ~lona liberclnde de exet·dtnr ns prnticns de 
sua t·ehgião em f,co do cndnvcr do seu crente, 
dependendo, porém. n sepultura exclusivamente 
dn :mtoridndo civil, nindn hn quem, c no t•ccinto 
de uma camat·n libcrnl, rcclnmo pelos dit•cilo~ da 
batina. que jnlgn coneulendo;;, e quer lambem lho 
clnr n pt·opriml:nlc, ndmini~tl·arilo n direcçiio de cc· 
milm·ios, :tinda qnn com sncri!leio de mtct·osses 
gernos dn socimla!lo ppoiado.~ e apa!'l('S). 

O Sn .. FELICIO nos SA~ro;; :-V. Ex. é iujusto 
nesta apreciação. O direito da l.wlina contiuúa 
porque não podemos supprimll·o: quem acre
dita na batina ha de acompanhal·a. 

lizmcnie .o voto desta camara, 'e tal niío o scl'tt. Não 
teremos occasião ne:;te recinto de ver,eu o espero, 
riscar-se uma das inscripções fundamcnl.nes da 

an em1 que . rmmp 1ou nos cornJcJos e e1 oracs, 
donde todos nós viemes. 

O Sn. FELtcto nos SANTos :-Não quero que esta 
bandeira cubra um esbulho. 

(H a outros apal'tes). 
O Sn. AN1'02'iiO oE SIQI.iElRA:-Scnhore~;;, dumute 

esta que:>tíio religiosa, c desde o seu começo eq lill 
sempre parte daqMlles que combateram na JDl• 
prensa pela liberdade religiosa: l1 por il'to peço 
permissão á c~mara para ntlsla pt'illlcira occ1tsiiío 

' t1' ' .·' 
paiz, e especinlmcute com a tuinha provinda, nntle 
uq ucJlu questão teve lHtscimenlo· o tornou· so 
mais eucandec<mle elo es Jírito do tohm111ciu 
que revelou-se domin11r a gl'undo uutiut·in dn. na· 
ei\o e t]ne tornou impott:ntc o t'Ut'tlJ' do del'ic11lis· 
ino. Eu me congratulo com n miuh11 IH'OI'iucia . . . ' . ·. . . . . .. } ~ . ' 
tinm e recuavam os "rat-os dui·úe.intiM dn tmlncio 
episcopnl, em santo l'lutJrtodo nut'1tzado ( t\poiatlos). 

U!II Sn. DEL'UTA.oo :-A . stul tn·ovinf!in é 11~uito 
catholica. 

O SI~. ANTON!O DE SIQU"!UA :-Pois l:i. lambem 
se formoa uma sociefla,Je ca!!lolica, l}tlc não. era 
em sua maioria, seja.dito de pas:>agem, do5 cidadãos 
mais moralisados; socicdado, ou pat'tido .que se 
formou para explorar as SU(lerstiçõ_?s po~ulm:cs; 

ridiculo. 
Alli, em niinha provincia. n negacão de orações 

ou do sepultura pOl' parte dá autoridade ecclcsins-
ten nao .lfi amn a memot·w c o moi' o no concet o 

do ninguem (Apoiados). Assim como as bençãos 
e officios l'ttnebres não constltllem para ninguem 
a pre;;umpçiio de que viveu isento de vicios e de 
crimos :Hplelle, cu,jo cadaver voi descunçnr em 
terrn sngl':uln (Apoiados e c:t]J(Wtt·s). 

Nunca Stlppuz, declnro com ft•:lJHfiH'Za, que no 
Dnnil, apczttr de t;lo pouco di ll'untlitla n instrucção 
pnblic:t, o clel'icalismo eneonlrns!'o tão sérios c 
invencfveis elementos de resistencin. 

O Stt. Dr.:tFOUT DuAn't'E: -Pura u sul do hupel'io: 
de Pemnmbuco parn hi não hn gnmdc prosoly
Lismo. 

O Sn. ANTONIO nE SrQUEtnA:- Vnu tc!'minar; ~~ 
t'al·o·llei declat·nudo il camnra quo lú em minhn 
)Jrovi neia eu tenho recon hel'ido eom o mais Jlt'O· 
fundo contentnmcnlo, a IH'oposito de negação do 

~ . ... ) .. 

cnmada~ mais csclnreci<lns dn :;oeimla e v5o sondo 
dominadas d11quelle mesme clevndo e puro senti· 
mentn, t]Ue didou n um dos ccrohros mai~ lurni· 
uows de,;tn sccnlo, c quando uconselhnYn ti familin 
que niio di~puta~se no padre ~cte p:tlmos do terra 
sngt•nda tnu·a n sua sepullnt'll, :1~ spgninte~ mcmo· 
t·nvei~ pnla\Tns, t:io ungidas tio ~ahmlol'ia I! de 
virtude- • O homem ele hem levn nn <~nntn nfio 
:tb1mcondo n benci\o que o aeomtumha. ,, (Jlluito 
{Jl'ln., muit" bmn; o or·ad'li' (: {<'lidftrtlo), 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:55 - PÃ¡gina 12 de 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 15:50 - PÃ¡gina 35 de 37

SESSÃO. EM 25 DE OUTUBRO DE 1879. 

Lel do orçnment.o. 

YIDE PAG. 4.02 DO TOMO V. 

O S1•. Go.vlào Pelsoto :-81·. resi· A mesm:t ·. naturezn das ·(lttribui ões-exclusivas 
dente. n camara não desconhece a imt>ol'lancia do do senado, que se prendem á permnnencia da In· 
orçamento e dns emendt~s que se estão di!'cntindo. stituil;ão, demonstra gue ao mandato vitalieio não 

Si a ma teria é já pot• si de summa relevancia, póde competir a inic1ativa na prorogação dos or· 
. adquire ainda tf'ais subido relevo tratando-se de çtunentos. 
cre:u· e nugmentm· impostos, em uma sitnMiío cri· Serin, em ·uhima annlyse, inverter o destino das 
tica e cheia de difficuldades como é a nossa (Apoia· duns instituições e entl'Cgar n direcção d:1 política 
dos}. d\l lm?~Ti\) a\> senado brazileiro, constituindo a 

Pois bem, este orçamento, apresent11do ao se· camara dos deputados apt~nas dispendioso e inaLiJ 
nndo depois de larga discussão nesta camara, conselho privado de ministros omnipotentes deste 
passou por variadas mutações, até que depurado paiz. . · · 
nas reto r tas de um nccôrdo quasi mysterioso~ eu · Act•editando-, Sr. presidence, que n questão 
pelo menos inesperado, chega á camara \)nra que. excedo os limites da sit!lnç.ão presente e que é 
firme o solemne nbandono de suas mats caras necessario que cnda membrG da camara tenha 
prerog:~tivas. n coragem de aceitar publicamente as g1·a.ndes 

orçamcn 01 proro~n os mnn a n lOS responsa 1 1 n es q e uss c, st nus ormat• ra 
-vitnlicios da nação brazileira, sem que ao governo grande bnndeil•u das libet·dades publicas em· fae.U 
ao menos doesse o calculado abatimento da cam:ua Ulpete, llOr onde cnminham com estudado desdem 
que o linha apoiado. os ditosos ministros do segundo Imperio, julgo do 

A constituição é expressa : o senado não póde meu tlcvct· lavrar em primeiro lognr o meu pro· 
pro rogar orçamentos _SeUl que a cnmal't\ inicie a testo contrn tão ousado attantado, e sem mais 
medida. . prcambulos entro na materin. 

A' asse.mhléa geral compete, conforme o at·t. iü o governe) pedn hoje á cnmara, com todo o a.pn· 
em seu§ .10, lixar annuahnonte a dospeza e n re- rato elos g-rnnde3 dcsfallecimentos, a confissão fria, 
partir a contribui~ão: mas á cnmara dos dopulu· cathogorica, e tl'istemente ratal da snn fraquer.a, 
dos, conforme o art. 36 § t. o e§ 2.o, a iuiciatin antes do seu nbatimeulo, em fttce do pttiz:dmu·ado, 
sobt·e impostos e a iniciativa na dlscnssãodas pro· ou aute o esper.tnculo de tnntas contradkções re· 
postas feitas pelo poder executivo (Apoiados). pllgnantes . e desanim11doras ( Apoiatlos e nã1 

.t\ prorogação do orçamen~o é umu prorogaC.i'ío tr]wiados). · • 
' t J ' L l. o.; t. ' r;, 

direito de prorogar n:io tem limite no tempo senão pelo governo, p:tra tomar lei o \H·ojccto t\o orça· 
a necessidade, o senado que proroga por se'is me· tll!Júto, que snhiu tlesta cns~t, aununciando o 
zes, póde prorogar por ummmo, o que quer di~er jubilêo liberal pela nbundunte derrnnw llos im· 
-adquil'e pot· meio de prm·og~tção o direito de postos. Acompanht~ndo o cano ta·iumphul do g~t
inicinr impof>~os e do impedir que comecem nu cu· binete, sem embargo da tristJ posição dos contri • 
marn as propostas do poder exeeulivo. buintcs, n muiot·in qno o sustca~ava, dechtrou po1· 

A doulrinn que sustento não púde soffrer duvida; mais de uma voz faz8l·o em nome da nct::ossidade 
porque os arLs. 170, i71 c 172 da con~tituição niio publica. 
lizeram muis do que dar vida ao grnnde pensa· Por amor do p:\it e tlo\,·inisterio. qne lhe me· 
mento nflcional. reGia inteira confiança b npoio, o illu~tre relator 

na camnra os epu n s, o mnts proxtmo , n conumssao o orç. meu , 11 • , · ~ 
ramo da soberania, que rosido o principal elomonto explicações dadas n J?l'Oposito da reduceuo de des· 
d~t força POl!U.Jn~; (i por !~so que lhe pertence JCZU!l,jul.g~tl·SO iulllbido do or:·~t.ar·sed~SOliniões 

. • ... • .. . " , .. .. , • .. , , •1 rr • 

to!'( Apoiados). vcrno nesta matet·ia. 
E'. do soio das cnmnras que surgem os minisle· I1oi:> bem, o que niio pótlo oiJter n camnrn do.s 

rios ; d:l\'e portanto ser tombem em seu recinto dep\\t~uo~;, :o.~~\\nndo n \temendn c fa\a\issimn res· 
<Jtte principiem ns propost:tS do go\•erno. pons~tbilidado dos t1·ibntos 11 granél, consegniu 
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- us-

sem custo algum o senado, e devem hoje sanccio- Este procedimento parece quasi um luxo no 
nar os mesmos, que tiveram a condescendencia, desdem, pois que facil era ao governo transigir · 
levados pelos principies de conthmça política, de com os seu\\ prot)ri!>s amigos antes de transigir 
firmar com o seu voto aquclla monstruosa pro- com os adversario~. Si a transacção era possivel 
posta I . · lá, porque Dã!J o_ seria no reci~to da camara ,dos 

ou ·com a palavra a transacção financeira que No entanto a que mísera altitude conrlernna o 
triumphou na camara vitalicirt, verdadeira es- governo a cama1·a I A transacção ministerial signi
criptul·a, na qual uma maioria partidaria acastel- fica aindn em linguagem vulgar, que nós quel·ia
lada no senano propôz aexautora~ão dos represen- mos Cttrregar o povo de impostos sem necessidade, 
tantes temporarios do paiz, aceitando o cont1·ato e que o senado, e ainda para não parecei' ar,nixo
do Sr. minish·o da fazenda"! .. . nado, alij:i ra o peso dos impostos que desejara 

No exercido do sagrndo mandato qno foi confe· snpprimir todos I 
rido á camara esqueceram-se, porventura, os seus A camara é o algoz dos contribuintes, o son3do 
membros de examinar com :t necf:lssm·ia meditação o protecto1· da buls3 do po,·o, por declaração oilicial 
as propostas do Sr. ministro da fazenda? Não ''iu do governo em transacçiio publie3 e solemne I . .. . .. . . .... . 

N3s aguas bnptismaes daquello Jordão milagroso, 
por que segredo da fortuna festeja-se 30 mesmo 
tempo a subida do Sr. ministro da guerra, parti· 
dario da intervenção do senado na reforma consti
tucional, e a transac.Ção do Sr. minislro da fa· 
zend3, reformador d3s iinnnças e valente snsten-. 
tador do cnmbio "! Tão valente que, facto nunca 
visto na pr:~ça . do Rio de Janeh·o, depois de uma 
venda de 150.000 saecas de cnfé em dons dias. e 
qn3ndo o thesouro não pesa no mercado, c o cóm-
merCio reme e res mezes maB . : 
nl~m do que costutna, e o jnro do dinheit·o est:.i na 
Enropu a 1 °/o ao tmno e a menos, e no paiz a 8 °/o 

. . ~ . "' "' 

O Su. Z,\MA. : -Dizer a um collega- vamos no 
orçnmento- não é cham::~l-o :i ordem ... 

O Su. GAvt.\o PElXOTO :..,-E' sempre uma adver
tencia. 

' . 
Feliz situação esta que vai tirando 3 pouro e 

pouco as ultimas consequencias do seu principio, 
ue é aão ter rinci ios I 
O Sn. JoAQUil\1 NAnuco: -Apoiado ; muito lJem . 
. 0 SR. GAVI~O P~I~TO: -~a Çl'dem politica, ~\la 

' ... " , 
victoria da democ1·aci'a agonisante; na or·dem fi. 
nanr.eira, ella proclama o imposto multipl icarlo 
por si mesmo, comll a snlvação da patria, e con
stitue-se depois ré de sua mesma impenitoncia I 
Para chegar a seus fins, precisa viver de duas appa
rencias e de uma re;~lidade s~r ; . appareucia de um 
ministerio e de um parlnmento, mas 3 realidade 
de um poder unico, e invenciYel-o .da corôa I 

O desenlace da comedi3 ou do druma niio tarda, 
e pm·ece mesmo adiantar-se de subito com a ultima 
ol·ganrZ3\:.llO nunrs erw • 

O nobre ministt·o da guerra é o decim!l terceiro 
dos~a lista de succcss~e~ inexplicaveis ; o numero 
~ ' ,.. .. ll' 
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Fez da reforma eleilo•·nl uma negaça á popula
ridade que lhe fugia, e, por isso n1esmo, pediu a 
constituinte com limites para excluit· as massas 
ncli v as dn nação brazileira, nssignalnndo a pros · 
cri ão com o sel o n t" uci ·l 
. Devin tornar uma verdndL\ os orçamentos, e elles 

são hoje o quo sempre foram e estamos presen
ciando nas emcnd.1s· que discutimos ! 

... l \. . ' 

continúa·sc pela· confusJo dos creditos extra-orça
mentarios, e acaba-se pelas despezns illegaes 
approvnda s I 

A economia é uma vã palavra; os· disperdicios 
continuam os mesmos, e os contratos lesivos nos 
cofres puiJlicos espantam a CtJnscicncia da nação 1 

Qunl é portanto o partido representado no poder? 
O liberalismo do imposto c da exclusão do voto po
litico? 

Realment1ni la! é o at·ticlo libet·al de ho'e <"'o 
e o partH o 1 ernl do passado, com suas gloriosas 
tradições, e com as generosas aspirac·ões de sua 
grande lwndeira (11f1tito bem). " . .. . .. , . .. (. .: 

eEquecido, possa dizer ao governo e seus susten
tadores o que mais ou menos em referencia. ao seu 
partido e ás su:~s idó.1s dizia um "'rande orador da 

1 una ranceza. nosso prmetpio, é o principio 
revotucionario, não es:se que atemorisa e destt·oe 
na violencia de sua luta e nn impaciencia. da sua 
coh~ra, mas ess~J que prophelisa na calma sublime 
dosse.us pensamentos e na fé immorredoura de sua 
victoria. 

O nosso principio é a orS"anização sempre mais 
completa c mnis desenvolvida da sobemnia do 
pov@, entendendo pela palavra-povo-todas as 
Clal'JSCS, porém todas .as cl:tsses sem JH'ÍVifen·io CO IDO 
s ffi d rr "' i"' • • O' T O ·' 

qu~ i!lventt•~am·s~ os ~overnos_pa_ra. r;zel' nvanc:ar 
as 1deas a 11 wtclhgcncw e os du'ettos das nuções · 
acreditamos que a intclligencia, ns idéns, e o di~ 
• · ; , . ii a . ans ocractas, us 

tllcoC'r:tcws ou aos rers; e que, st nfio quel'etn ellas 
se1· eonstantemento ncg·adas, trahiuas, falsc.allns, 
enr.:1dendas, ;~diadns, conn~cadas. e desl'Ütdas de 
seu flrn, c pt·cciso que reinem po't· si nw~mo, pelo 
povo e para o povo. 

O ~·o,~c~no nctual, aba~tardanllo twla sun refonna 
o. pnnerpw da sobnrmua do povo, dnsconhece-o 
auH.la neste momlnlto, petlindo ti camara dos do· 
put.ndos, rn.mo tempot'!ll'io qo poder legisl:1tivo, o 
ma!s proxuna. rept·esentaçao do povo bt·uzildro, 
mats umll coniJsslio de seu :1batimento. 

Depoi'l de tel-a npresentado :i· nação que~~ ele· 
geu, como pouco zelo~n da bolsa do contribuinte, 
o governo· exig·c hoje a conliss~o qu::tlificada do 
facto, }l:.ll'a instrui1· e 1]U:1lillcnr a sua truns::u:çiio nos 
annaes historicas dos tristes dias que atravessamos. 
. O llilemmn é este : ou levantur bem alto o ele· 
men o popu ar, sn vau o oo menos do naufragio n 
dignidade do pat'lllmento, ou votat· n~ emendas do 
sena<lo, passando, de handeit·a enrolada o som 
armns, pelas l'orcus caudina~, erguida pelo minis· 
te rio. (il'IJOi(tdos e não a11oiados.) 

E quo emendas suo c~sns? Sr. p1·esitlente, que 
fé púdn ins(liJ·nr uma lei que vai snhir da cnmnt·u 
duas vezes fulsillcttda; fnlsificmla no senado) que 
triste e hypocl'itamente violou o texto expresso do 
seu regimento, supprhnindo umn discussão paru 
as emendas novns, lnlvez para celebt'at• condigno.· 

mente as festas npparatosas de sua propria des-
. honra politiea; falstllcada aindu, porque .entro ns 
emendas que se poderium chamar quasi clandes· 
tinns, o misero aecôrdo dos ·pretensos e falsos 
d re s r . ., . 
da PI'Orogação do orçtHncnto, ousada usurpação 
de uma imeiativa eonstitucional que perte~ce ti 
camara, á sombr:t dos conluios mmiste1·iacs ue . . 

< 

em nome da liberdnde ? 
A lei que vai sahir desta casa não é lei ; as 

emendas que estão em discussão não podiam ser 
submettitlas ao juizo da c~1mara. Não podiam,. 
porque, conforme preceito expresso. do regimento 
do senado, estavam sujeitas a uma quuta dis· 
cussiio, da qunJ foram olJ e sub-repticiamente ar· 
rancadas, pel:~ indirecta e opportuna consulta so-
bre a sua adopt'ão de envolta com a matel'ia prin
ci ai uaudo deviam ficar adiadas ara nova .. dis· 
et1ssão e votação .. 

Não podiam, porque a. prcsidencia da. camara, 
tendo terminado n discussão no senado, a pro o· . - . . - .. . ' 
po:>ições regimentaes depois de uma hora, .não 
linha manifestamente em seu poder, ao meio dia, 
os papeis ue Jhc dev.eriam ser enviados e, ot~ 
anto, ec nrou a ordem o dta tambem contra o 

regimento da camara. 
O accôrdo vai dando os seus frnctos. Nem ao 

menos respeitam-se as formas legues. O senado, 
que pela experiencia, pelos annos c pelo elemento 
que t•epresentn, dtwia symbolizar o supremo re
speito pela snntidade da lei, é o primeiro a dar o 
vergonhoso e>.:emplo do contrario, atirando peJa 
jauella fó1·a, depois de t:mto protesto que vai 
resgatar em fumo como em ll:tpel-moedn, até os 

• • . o· _.. • 

menta I . 
E essa lei que dispensa as fórmas reg-imentaes, 

gemda nos conciliallulos das commissões e do go-
· o, s a con içao st enew, c tmpos a pe a 

vaidt1de pueril de um llomcm á fraqueza seai1 de 
outr·os; essa lei é pt·orog:1da pelo · senudo IJrozileiro, 
como si o tri~to p:lJ.:lCl du camara nesta infeliz e 
csteril nctnalid:tde tosse apenas a do testemunha 
mmla, di:mte do sa.crillcio desdenhoso da sua mais 
impot·tvnte iniciativa. 

E' muito; mns, é ainda pouco. Do em"oltn com 
u dignidade politica desse gntpo do homens que 
se chmnn pal'tido cons'lt'V<~dot· no senado, querem 
tambem entert·at· os· brios du cam:~ra dos depu
tados ! 

O Sn. l'UESIDE:.TE (Ct•sm·io Alvim):-Peço ao no
bre deputndo por S. Paulo, que não prosiga nesses 
termos; explique o seu ponsalllento de modo que 
não se pt·esunw quo os brios do camara podem ser 
enterrndos (Apoiados). Us brios da c~1mara dos 

I' e a o · :1 • ' d .~ 

(Jlf uito bem) • 
0 Su. GAVIÃO PEIXOTo:- Não creio que haja. tt 

coragem de faz el-o; mas, si é neccssm·io este ul· 
timo cpisodio da brilhante situaç~o para eterna 
gloria da idôa liberal, quo :to menos setJarem-se 
as duns sepulturas, p:tra que o IU'repcndhnonto de 
uns nào seju 11 vergonha dos outros. 

(1lluito bem j muito bem dtt oppostção.) 
0 Sn. GA.Ll11NO DAs NEVEs:- E quem quizcr ir 

purn n vullu commum que vá. 
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