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CA.I!RA DOS SRS~ DEPUTADOS. 

Sessão em. 3 .de Jillbo de 1~~9. 'minondas de Mello, Freitas Coutinho, Bezerra d~. 
Men~zes, Galdino da~ Neves, Ant?nio de.S_iqueirâ~; 

S~'.!ARIO.- Exi>norENT.e:.- Projectos.- Redacções.
·ORDJ!!U DO DIA PRili!EI\U. PARTe.:;-- ElOÍ!;ii.O:da mesa.-·3.a 
discussão do·projecto sobre sociedade~ anonymas.- Emen
das.- Discurso do Sr. Saldanha .M,ninho .. -seGOXIÍ.1 P.ART::r. 
-Resposta á falla do i.hrono.- DiscnrH•s dos Srs. Soares 
Bra.ndao e Atfonso Pcnna' -Observações dos Scs. Joa.
quim Na.buco e Ma.rtioho Campos. 

. . 
A's H horas da man~ã, feita a c1Jamada, achaJl?.· 

... . .. ' 
Alvim, Alves de Araujo, Gavião Peixoto,. Macedo, 
Horta de Araujo, Lourenço de Albuquerque, 
Barão Homem.de Mello, Martim Francisco, Sil
Teira de Souza, Prisco Paraíso, Frederico de Al· 
meida, Mello FranM, Almeida Barboza, Prado . . . . . .. . ,.. 

. drigues Junior, Saldanha Marinho; ·Malheiros, 
Barros Pimentel, Joaquim Serra, Liberato Bar
roso Souza AndrRde Bezerra Cavalcante Barão 
da Estancia, José Caetano, Souto, Tavares Belfort, 
lgnacio Martins, Janin, Amer-ico, Affonso Penna, 

. Augusto--França, Azambuja :Meirelles, Aureliano. 
1\Iagalhães e Fidelis Botelho. · 

Compareceram· depois· da chamada ·os Srs. 
Manoel Carlos Manoel de Man-alhães, Serrrio de 
Castro_. Barão de Villa Bella, Buarque e Macedo, . 
Baptista, ·Pereira,- Costa Ribeiro ; Theodoreto 
Souto, Manoel EusUlquio, Olegario, Ribeiro· de 

e ez , ra , i e· , . Ia o a 
Silvaj Viriato· de Medeiros, Costa Azevedo, Pom

-peo, ·Souza Carvalho, França Carvalho, Lafayette, 
Mello Alvim, Espindola, Almeida Couto, Camargo, · 
Ildefonso de Araujo, Aragão e Mello, ~foreira 
Urandão, -Joaqui~ Tavares, Monte,· Marcolino 

· Coi:npnreceram . depois de aberta a sessão os 
Srs. Theodomiro, José Bonifacio, Rodolpho Dantas,· 
Zama, . Ruy Barboza, Paula Péssoa, Ferreira de 
Moura, Bulcão,Corrêa Rabello,Esperidião, Hygino_ 
Silva, Manoel P~dro, Jonqui~ Nabuc~, José Bas1'.,; 
son, Freitas, Smval, Serapluco, Metra de Vaf:-·· 
concéllos, Segismrindo, Soares Brandão, Antonio 
Carlos,· Frederico Rego, • ~lorep.cio . de,.Abreu, 
Fernando Osorio, Pedro.Lmz, L1ma.Duarte, Epa-

A~ !.-TOM O m. . 

!· ' ' ' ' ' .... 

cio de Carvalho, Souza Lima e -Andrade Pinto~. 
F~l taram com . participação .·os -Srs~ ':seÍtrão, 

Carlos Affonso, Franco de Alineida, FlQres, João-~i 
Brigido, Luiz Felippe, José ~Iarianno e Jeronymo : 
Sodré; e-sem ell3 os Srs. Carrão, Candido .. de 
Oliveira, Couto Magalhães, Felicio dus San.tos,é· 
Joaquim Breves. ·· . cc'<;: ·•• 

Ao meio dia abre-se a s~ssão. 

EXPEDIENTE:. 

O.tlicios do se0retario do senado. de :L de Julho 

proposta convertida em projecte de: lei, abrindo 
um creditosupplementar de 180-:000. destinado 
ara a verba- residia de e n • 

-:-A imprimir. , 
Do mesmo e igual data remettendo·emendàda 

pelo senado,. a proposta con-ve.rtida·-em i1rojecto 
de lei,-_ abrindo credito suppleme.ntar e eitraor.
dinario da quantia de ~. 292: !37/}676 para occol;'
rer~ diversos servi os do ministerio da faz~ndá. 
-A imprimir. 

Do presidente da província do Rio de Janeiro ' ' . ,... . • . . ' ~ . 

actas da eleição de eleitorés geraes a que ultima
mente se procedeu na freguezia da Aldêa 'de_ 
S. Pedro, eijl Cabo Frio.-A, commissão de pó-
deres. · · 
- São lidos, jUlgados objecto de delib"eração re 
mandados im rimir os secruint s 

PROJECTOS •. 

A commissão de.orçamentoexaminou a petição 
dos herdeiros do_ fa.Uecido cessionario de l!iguel 
Tavares, que recorrem· a esta augusta" ca·mara 
afim~o poder legislàtivo votar os fundos· neees
sarios para pagamento daqunntia de. 32:.256~Hi3, 
em que a fazenda. nacional foi condemnada por 
sentença. proferida em_2õ de lulho de 1.838, pelo 
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triiJUn<ll da relação de Pernambuco, c passada 
em julgado. 

:Não é est:l n primeira vez que a matC!'Ül desta 
petição vell1 ao conhecimento desta cu:aara; pelo 
que a commissào julg·a de seu dever reproduzir 
neste p:~reccr o bistorieo da pretcnção. 

') . - - ,, ~ . . ~ ~ . .. 

requereu ~~o poder leg'lslativo Ô p~gamc1;1o' da 
nwndon::da f1Uantia, qne rep1·esenta a i;:•portan-··· . 0 ..... 1 .• ~--·· .... ····;·1o(l;·· -· -·- . ' ............ • ... · . 

Alex'l.ndre, apresado por lord Cochrdnc. Este 
nado foi con~iderado m::i presa, em virtude de 
sentença do tribnnul du ::lmiranlaclo. Fui então 
que 1-.Ii~uel Tavnre;; intentou n suu :wçã!J contra 
a faz1·nda nacional para haver a devitla indem
nização, o que· a!lna! conseguiu por sentença da 

a .. ~ü t -~ ;1 , e ·i · · !:> , 

m emmz:1~·iío conce11Jr.a a :Miguel Tavares pelo 
referido projecto n. 55 de 10 de Julho de HlU, 
a:; com missões reunidas de 'fazenda e j uslip de
clararam, em parecer approvaJo em G de .-\gosto 
do mcm1o armo, que somente contestação não 
invali:1a\'a o direito adquirido pelo me~nw Tu-t . . . 

que mandou pagar sumente :1 quantia hoje.recla· se tr "' 
mad:.1, dcsattendendo o que se dizia devitlo de tivo udopt:.1do em projC'cto de bi de or.;-amento 

. ~x:;í{1i~::d~ a que:;t~-o pela. 3.a 'commissfío de \ f:1cto é .de p~uca ~~~~·~)t:lrt:mcia av~t:iguar; de~~e 
f~zcnda, esta concli1 iu o seu p:n·ccer n. 7\J dll 8 que, niio só pelos pareceres da cot1.1lll issão de fa~ 
de Julho de :1.8::9 por uma resolução, que autori- zentl:.l de 8 de Jull10 de :I.Sá,i. e das com.llli~sões 
zava o governo a mand~tr satisfazer, na fórma da reunidas de constituição e jt1sti~~a CÍI'il de :Lo de 
lei de U> de Novembro de 1827, a importnncia Setembro de 1850, como pelo dns commis,:-:ões de 
liquidada na refericl:;~ sentehça. fazenda c j usti<;a, <tpprovado em 6 de Agosto de 

Esta resolu~,:ão não foi adaptada. :1.856, se evid!•nda que não se t1·atava então do 
Em 18H, :Miguel Tavare:; apresentou novo re- projecto n. 5v de iO de Junho de :1.841_, _cuja 

querimt>nto a esta camar:.1, reiterando- o pedido discussiio ficou, como àinda continún, adiada. 
o< 1 e , i mmzaçao que e r e- .on issão e orç[lmen o nao oz pre-

Yic3.a. A 3." commiss~o de f'azencln, em parecer sente a sentença a qtw os supplicantes se re
n. 55 de 10 de Jrrlho de i8H, reconheceu o di- ferem, nem .esta foi encontrada nos archivos 

• • .. .. .... 1 - ,.., .. ., 

' ·- . ''- ' ' ' o • 
que autorizava o governo a mandar satisfazer a aviso de 4 de Junho de 18l7 que a mt·smn sen
qunntia !'eclamadn. tenea foi reme ttida ao i. o secretai'io desta c a-

Em 1817, em vista de outro requerimento do Iníll:a, e este deu-lhe o seguinte de.-tino.- • A' 
interessndo, a commis!'ãO de fnenda,. em· parecer commissão de rnenda em 5 de Junho de 18(1,7. ·» 
de 8 de Julho, reconhecendo a justiça que ns- Por outro l:Jdo, as co;nmissões de fazenda, que 
sistia ao eticinnario. o )inou )ara rue se ado- se occu )aram ela ma teria t da a ,;- . 
ptasse a resolu~·Eo n. 55 de 10 de Julho de 18H. des~a sentença; pelo que P.<Jrece escusado re-

Entrando em dl.:cu~são a citada r1'Solução, foi tardar ainda ll}ais a solução. deste negocio sob 
esta adiada a requerimento d'• deput:1do Vianna, pretexto de não ser encontrado na cam&ra esse 

' afim de que : 1.0 as commi~sões reunidas de con- documen tõ, que nliús -seria in dispensa vel; si 
stitui~~ãoe justiça civil informas.sem si, n vista diversa da que passa a expor, fosse a opinião ãa 
da disposição do art. :31 da lei de 24: de Outubro commissiio de or\:amento. 
de 18:!2 podia o corpo legislativo negar os fun- A commissão entende, que respeitada e cum
dos para o pagamento de que se tr~1ta% e para prida de\re ser a sentença obtida por Miguel 
outros identicos ; 2.0 tendo ~1s commissões em Tava1·es contra a f:1zenda nacional. Um unico . . . :- .. ·-, ... . . 
da lei de 18 de Setembro de i %i( esta]-lelecessem tificar este par~c~r, qual é o fucto de se haver, 
bases e fórma de processo para o julg:nnento atimi- nesse julg-<tdo, esg-otado todos os recursos ou 
nistrati v o nos casos em que devia ter logar. meios jurídicos que proporcionam os tribunaes 

As commissões reunida~ deram 6 seu parecer competentes do E~t2do, e terem os pe~ici~n.ari_os 
em 1.0 de Setembro de 1850, o qual foi impre~so en~ seu f~v_or a_ sentença do .poder JUdtctano, · 
em 1851, sob n. 6. A conclusão desse parecer foi CUJaS deCIS~I\S nao podem ser s~stadas, nem .l:e
o seguinte : · •L o A' vista do exposto e do facto.de I vo~adas ate mesmo pelo propr10 poder le.gis-
terem sido as presas julg-adas más pelo tribunal latlVO .. ·- _ . . 
competente, mandando-as o goverilo em :1.82~ I A opm1ao dos que dao a este poder o d1reLto de 
pngar aos apresa dores, com a declaraç~o de obri- exame dos f~ndamentos das sentenças, quando 
gar-se para com os apres::~dos pelo q_!1e fosse jul- para ~xecuçao destas, tem de votar fundos, pa
gado a· fa'!or delleso _sito as_ com missões de_parecer rece msustentavel. 

• • :> , • • q n iaa 
mandam cumprir, as sentenças ; 2. o reconhece).U J:ecusa desses fundos ; e, portanto aniquilaria 
-as commissões a conveniencia de se adaptar ·~ssas sentenças, romperia o equilíbrio e atacaria 
d'ora em diante, em alguns casos, o julgamento a i:r:.dependencia dos poderes. 
administrativo e Silparado, e opportunamente Neste caso seria letra morta o art. :1.5:1. da 
apresmtarem algum trabalho a este respeito. » • constituição do Imperio. E desde que ao pQder 
Finalmente~ tendo em 1856, José ·Antonio legislativo não se outorgou expressamente se-

Gomes Junior. contestado com um titulo de do- melhante direito, só. lhe resta agir na orbita da_l; 
cumento o:fferecido á camara, a legitimidade da attribuições que a mesma constituição lhe .co~-
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. ' demlmstrou o parecer snpra~itado do 1. o de Se-
tembro de !8~0. Assim semrlre entenden o m-es
mo the,onJ·o, como se vê dos pnreceres annexos 
ao aviso do minif;terio d::~ f<tzenda ele iO do cor
rente. E com effeito essa restt·icção não pode:ia 
estender-se ao poder leg-islativo, ue no exer-
·; , , acu ( n es, nao tem outros limites 

além dos que lhe são triltados pela constituição. 
Attendendo ao que "tem expendido, :1 commis

são ác ortamento é de parecer qne
3

. assim com0 
opinou a commíssão de azenda em 8 de Julho de 

.:f.81:i, prosig-a .n discussi.io do projecto n. 55 de :10 
.de Julho de :184:1, que deverú ser ndoptado. 

.Sab da commissão. 25 de .run h o de :1879.
Buarque de "Dfacedo.-Souza Carvalho. -Liberato 

1841.. -Joaquim J o:sé Pacheco. _:_j~,aqui11't 
de Sá.-{._o(io José de Jlfoum 11fagalhcies. 

A' commissão de pensões e ordenados foi pre-. 
sente o r~~querim.ento do padre Francisco Joiio de 
Azevedo, lente su!Jstituto das cadeir::~s de geome
tria· e arithmetica do coileg-io das artes e profes-

· • • · , rra, u o 9 
Recife, província de Pernambu~o , 'pedindo um:: 

·anno de Hcença com os respect1vos vencimentos 
para tratar de- sua snnde .. · . . 

O supplícant~ prova com atlestado meà 1co, sof
frer de uma paralysia do lado direito proveniente 
de uma bemorrh~·gia cerebral. . · 

Considerando a CO!lfm!ssüo ser de toda a jus
tiça o que o supplicaute ·~equer, é de parecer E(ne 

· ·se adapte o $eo-uinte ~·<fecto: 

A.a~sembiéa geral resolve : . 
Art. L o E' o governo aulorizadó· .a con.ced~r 

ao padre Francisco Joã() de Azevedo, lente su})stl
tuto das cadeiras de geometria e arithruetic_a do 
collegio das artes e rof s · d o·p • 

arsena e guerra, na cidade do . ~ecife, ·pro~. 
vincin.dé Pernambuco, mn: anho de licença, com 
os respectivos ordenados, para t!·atar de sua saude 

e. convrer. 
Art .. 2. o Ficam revogadns as disposjções e in 

contrario. 
:: · Snla d:ts commissões em 3 de Julho ·de :1879. 
· -Atmeida Couto .-Serapkir;o.-Theopltilo Ottoni. 

presentes o requerimeuto e respectivos docu
mentos apresentados ein Julho de_18ti7 por ~!a-
noel Rodri!!ues da i a - - • 
este serviu def;de i8:J6 até 1857 o Jog-ar de cola
borador dos tr'nbalhos ehimicós na ·faculdade de 
medicina da B::~hia, logar 1le simples nomençiio do 
directot', e que não tinlw sido creatlo por lei. 
J):ste ·tog<~r pelos estatutos- de :181>4 devia sér 
exerddo por um dos oppo,:itores, mas na falta 

. · '· ·., s <t servi- o 
até 1857. Depois disso e em i85S attendenclo o 
governo imperial aos serviços por elle prestados 
por tnnto~ annos, nomeou-o di1·ector interino da. 
pharmacia pratica com a gratificação mensal de 
toos. E porque- as instrncções de 6: de Ja
neiro de !860 determinaram, que semelll:mte 
Jogar devia tambem ser exercido por um oppo
sitor, passou o peticionaria, depois de ouvid'? o 
conselho de :estado, a exercer o Jorrnr de a -
, e o c 1rector os tr:1bnlhos ,pharm:1ceuticos 

com a. m·esma gra lifica!{ão que já percebia. 
Em :1.862 o governo, por av1so de 20 de Fe

v~reiro ~mandou que e!Ie entrasse tambem no 
exerci cio do lagar de consetvador do g:1binete de 
pharmneia, ~mpre~o .. creado po,r decreto n. 176~ 

viços, foi o peticionaria demittido em 29 de Ou-· 
tubro de 18M pelo dírector da faculdade, por 
o.ous motivos: L", o de fer feito intimar a seu 
chete um proiesto judicial contra informações 
L'ex::~ctas, que lhe eram contrarias; 2. 0 , o de 
não ter querido, apretexto de doenca exercer 

· ...... - · eren es ao cargo e conservador 
d<l ,gabinete de pharmacia. Uma tal pena sem 
duvida fài rigorosa e excessiva, si se attender á 
natnreza da-culpa, que poderia ser punida com 
uma suspensão tempor:tria, tanto mais quanto 
em UUll•ttestado d:1do cerca de dous annos antes 
pelo · proprio director, que· o demittiu, este se 
exprime nos seguintes termos : · 

« Attesto supplicante tem exercido ~s 
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mento,.com muita assiduidade e optimo procedi
mento, tornando-se sobretudo recommei:J.d1J.vel 
não só pela habilidade e intelligencia, com que 
os tem servido, como pelos conhecimentos im
portantes, que tem mostrado possuir em chímica 
e pharmacia praticas. » 

ccresce qne a mo estia, que o i to director re
putou um pretexto, já pelo referido tinha sido 
reconh~cida real dous_ annos antes em uma in

- in: 
--- --- -< A-chando-se presentemente fnhibidode con

tinuar a servir, por causa de sua idade e do mau 
estado de sua saude .. ]) 

O petidonario reconhecendo, que não deviam 
ficar sem reumneracão os seus bons servi os 
. uran .e ao ongo perw o, requereu ao governo 
rmperwl sua aposent<tdoria. 

um-ido o conselho de Estado, foi seu parecer 
( • • • ~ c.: • • • i , '" n-

tação, mas reconheceu ao mesmo tempo que em 
favor dclle fallava altamente a equidade, por ter 
dedicado o melhor tempo de sua vida ao estudo 
das. materias de sua profissão, em que se' tornou 
emmente, e o empregou em proveiLo do publico 
com zelo e assiduidade. como consta dos attes
tados ~onrosos, que éstão juntos aos papeis, 
co~clumdo que em logar de ap9sentadoria, que 
serw de mau exem lo. se lhe desse uma ensão 
Igua ao vencimento, que percebia, i :2ooaooo _ 

A commissão entende, que" se o gonrno, á 
falta de lei, niio póde conceder ao petkionario 

' · · ,, ó s r 
supprida por uma autorização do poder legis
lativo; e estando convencida de que é de summa 
equidade a. pre!enção alludida, á v~sta do que 
fica expendtdo1 e de parecer, que seJa adaptado 
o segumte proJecto. 

Art. 1. o Fica o governo autorizado a conceder 
aposentadoria a 1Innoel Rodrigues da Silva, como 
aJudante do director dos trabalhos pharmaceu
tteos, e conservador do gabinete de pharmacia 
da faculdade de medicina da Bahia com os ven-
cimentos annuaes de :1 :200~. ' 

Art. ~.o Ficam revogada~ as disposições em 
con trano. 

' .. 
-.4.lrneidrt Couto.-Seraphico. 

i879-N. 2-i2. 

Os fieis do thesoureiro da recebedoria do Rio 
de Janeiro solicitam do poder ledslativo, para 
que os seus -vencimentos sejam equiparados aos 
dos fieis da alfandega da Côrte, ou aos dos da 
pagadoria do thesouro nacional. 

Aliegam os peticionarias o augmento progres
sivo da renda publica, arrecadada por aquella 
repartição, o grande trabalho. e responsabilidade 

• ue sobre elles )esa o ue mais de uma vez 
lhes tem trazido prejuízos, de modo a reduzir os 
seus exig-uos vencimentos. 

A commissão ·de pensões e ordenados, com 
quanto reconhecesse das allegações expendidas· 
pelos supplicantes, o direito que lhes assiste de 
igual da de de· vencimentos em igualdade de cate
goria, requereu que, por intermedio do minis-

, terio da f<lzenda, fosse ouvido 9 governo sobre o 
assumpto desta p1·etenção. 

O ministro da fazenda,em officio de :1.8 dé Junho 
corrente, . declara que não se oppõe á pretenção 
d?s suppl1cantes, e reconhece de justiça o defe
rimento de seu pedido por ser igual a categoria 
de taes empregados, e o serviço a cargo dos 
supplicantes tão laborioso como o dos outros 
1 is _ wna os, e nao menos SUJeito a enganos 

e prejuízos por maior que seja a vigilancia em-
preg-ada para os evit~r. _ . 

tadas em abOnei da pretenção dos. supplicantes, 
é a commissão de parecer que se defira a dita 
petição, igualando os vencimentos dos suppli
cantes aos dos fieis da pagadoria do thesouro 
nacional~ e a.presenta á consideração da camara 
o· seo-uinte ro ·e to 

A 8.ssembléa gerai resolve: 
Arti rro nic v i 

soureiro da recebedoria do Rio de Janeiro ficam 
equiparados aos dos fieis da pag-adoria do the
souro J?-acional : revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões em 26 de 1unho de :1879. 
-Almeida Couto.-Seraphico. 

Vem a mesa, são lidas e mandadas imprimir 
as seguintes · 

REDACÇÕes. 

Artigo unico. O governo é autorizado a man
dar admittir José Anchieta Gomide a exame das -
ma terias do i. o anno do curso pharmaceutico da 
faculdade de medicina do Rio de -Juneiro, depois 
que most~ar-se approvado em frun.cez, URiço 
re arator10 u lb.e lt - a· -

ções em contrario. 
Sala das com missões em 25 de Junho de :1.879. 

-J. M. àdfacedo.-Rtty 1Ja1·boza.-R. Dantas. 

Redacção da emenda do Sr. S. Souto ao p1·ojecto 
n. 216 de !879. 

A assembléa geral resolve : 

admittir D. Maria Adelia. de Oliveira, a exame 
das ma terias do curso de obstetrícia da faculdade 
de medicina do Rio de Janeiro. · 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões em 2 d.e Julho de 1879.-
J. lrl. de 11-lacedo.-Ruy Barboza.-R. Dantas. 

Redacção da emenàa do Sr. 1Jfalheiros, ao projecto 
n. 2!6 de i879. 

Artigounico. o governo é autorizado a mandar 
admittir a exame das ma terias do 2. o anno da 
faculdade de medicina do Rio de Janeiro o estu
dante Luiz Duarte Pereira Junior, depois de 
approvado em anatomia; revogadas as disposições 
em contrario_ . -

Sala das commissões em 30 de Junho de :1879. 
-J. M. de -~facedo:-Ruy Barboza.- R. Dantas._ 
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Redacção da emenda do Sr. llfalheiros ao pro
jecto n. 216 de 1879. 

A. assembléa geral resolve': 

Artigo unico. O governo é autorizado a man-
• • + :s :T 

gueira de Camarrro a exame das materia do 5. 0 

anno da. faculdade -de· direito de· s~-Paulo; depois 
o • 

o anno passado, deixando por molestias de 
. prestar exame das respectivas materias ; revo

gadas as disposições em contrario. 
Sala das commissões em 25 de Junho de :1.879 . 

...,...J. M. de lffacedo.-:-Ruy Barboza.- R. Dantas. 

Artigo unico. O governo é autorizado a man.:
dar admittir a exame das ma terias do 3. o anno 
da faculdade de medicina do Rio de Janeiro. o 
estudante Luiz 1'\Iax:well de;Souza Bastos; depÓis 
de approvado nas do 2.0 anno em que está ma
triculado; revogadas as disposições em con-
trario. ' 

S3la das commissões em 30 de Junho de 1879. 
~ 

Dantas. 

ccãó da emenda do St. O. H. de A 
Castro ao projecto n. 2:1.6 de 1879. 

:· A assemblé-2 geral resolve: 
Artigo uni co. O góverno é autorizado a mandar 

admittir á matricula do :1.. 0 anno na faculdade 
de medicina do Rio de Janeiro o estudante 

ma or Ires orrea_, que e\· rá an s 
das materias do anuo mostrar-se approvado em 
algebra, unico preparatorio que lhe falta; revo
gadas as disposições em contrario. . 

Sala das comrn issões em 25 de Junho de 1879. 
-J. M. de 11Iacedo . ._BltyBatbosa.-R. Dantas. 

Redaccão da emenda do Sr. Affonso Penna ao 
• _projecto ?/... 216 de 1879. . 

A assem ea gera reso v:e: 
Artigo uni co. O governo é autorizado a mandar 

admittir Antonio Moreira .da Costa Rodrigues a 
exame das materias;.;do L0 anno da faculdade de 
medicina do Rio de Janeiro, depois de mostrar-se 
approvado em historia e algebra; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das commissões em 25 de Junlío de 1879; 
-J. M. de Macedo.-Ruy Batlioza.-R. Dantas. 

Redaeção da émenda do Sr. Jialheiros ao projecto 

Redaccão da emenda do Sr. A. E. de Camargo 
• do projecto n. 216 de :1.879 · 

A. assembléa geral resol v~ : 
Artigo unico .. O governo·é autorizado a • . • • o 

da de de m_edicina.._do Rio de-Ja-neiro- o estudante 
· Ei'iiéstó. do Prado Seixas Junior,· que deverá 
antes do exame dns materias do nn - t r- e 
approvado nos preparatorios que lhefaltam ; re
vogadas as disposições em contrario . 
. Sala das commissões em28 de Junho de 1879. 

-J. M. de Macedo.-Rv.y Barboza.-R.Dantas. 

Bedacção da emenda do S1·. Malkeiros ao projecto 

A assembléa geral ~esolve: 

r 1go umco. governo e au or1za o a man ar 
admittir a exame de anatomia e physiologia o 
alumno pharmaceutico da faculdade de mt)di
cina do Rio de Janeiro, Olympio Leite de Araujo, 
afim que o mesmo se matricule no 3.0 anno do 
eurso medico da mesma faculdade, revogadas as 
disposições em contrario. . 

Sala das commissões em 30 de Junho de :1.879. 
-J. lri. de lr!acedo.-Ruy Barboza.-R. Dantas. 

Redacção do projecto n. 218 de !879, offerecido 
como emenda ao de n. 2:1.6 idem. · 

Artigo uníco. O governo é autorizado a mandar 
admittir Pedro Velloso Rebello Junior, aiumno 
paisano da escola de marinha, a fazer exame das 
mate!"i:ls da f.a cadeira do 2. 0 anno, para poder 
matncular-se no 3. o anno da referida escola su-. .. . . , 

' ' ' generalidades, como é de preceito do regula-
mento da mesma escola: revogadas as disposi-· 
ções el,ll contrario. 

Sala das commissões em 25 de Junho de !879. 
-J. M. de-lt1accdo.-Ruy Barboza.-R. Dantas. 

Redacçà'o do projecto n. 217 de !879 offerecido como 
~emenda ao de n. 2!6, idem. · 

Artigo unico. O governo é autorizado a man
dar que o pharmaceutico Antonio Victorio de 
Araujo Falcão seja admittido á matricula do 
3° a.nno medico da faculdade de medicina da 
Bahia, depois de approva.do ·em anatomia e phy-
siologia do i 0 e 2° anno ela mesma faculdade : 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissões em 25 de Junho de '1879. 
-J. »f. de .. ~facedo.- Ruy Bárboza.- Rodolpko 
Dantas. 

n. 2!6 dei879. 
r. ora ranca Car-

A. assembléa geral resolve: . valho ao projecto n. 9 de !~79. 
Artigo unico. O governo é autorizado a ma,ndar . . 

admittir á matricula. do L o anno da faculdade de A assemblea geral resolve . 
medicina do Ri6 de Janeiro oest11dante Fr:mciseo· ~ .Artigo unico. O governo é autorizado a mandar 
de Abreu Espindola, depois de approvado nos 2:dmittir a exame das ma terias do L0 anno medi eo 
preparatorios que lhe faltam; revogadas as dis- a Pedro Barreto Cotrim de Almeida; revogadas 
posições em contrario. _ as disposições em ·contrario. 

.. Sala das commissões em 28 de Junho de 1879·. Sala das com missões, 3 de Julho de :1.879.- 1. 
· edo -Ru Barboza.-R. Dantas. M. de !facedo,-Ruy Barbo:a.-R. Dantas. 
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PRIMEIRA. P.\r..TE DA ORDEM DO DIA. 

O SR. PRESIDE~TE declara que se vai proceder á 
-eleição da mesa. 

o §r. Saldanha ~!:arinbo :- Sr. 
presidente. O discmso do nobre ministro da 
justiç:1, com refe1·encia no substitutivo que ~u e 
outros Úi~nos collcgas apresentál!10s ao pro,1ecto 
relntivo ás sociedades anonymas, me obriga, 
ainda uma vez, u oecupar. a attençüo _d~sta au-PRESIDENTE. 

Visconde de PJ:ados ....... . 62 votos . . ~ 

:1. 0 VICE-PRESIDENTE. 

6q, ceduléJs (i em brnnco). 

Frederico de Almeida. . . . . . 57 votos 

YIC:f:- PRE:-IDENT 

68 cedulas (14: _em brnnco). 

Luiz Felippe.............. 5~ votos 

3. 0 VICE· PRESIDENTE. 

-65 cedulas (10 em branco). 

Almeida Barboza ......•... - ii5 votos 
1. 0 SECRETARIO. 

Cesario Alvim ........... .. 
Alves de Araujo .......... . 

2. 0 SECRETARIO. 

50 votos 
:L ll 

68 cedulas (16. em branco). 

Alves de 4-raujo •....•..... : 50 votos 
Pompeu ........ :........... 2 

3. 0 E 4:. 0 SECRETAlUOS. 

66 cedulas (:1.2 em branco). 

Pompeu ... · .............•... 
Belt1·ão ........ · ........... . 
Belfurt Duarte ............. . 
Theophilo Ottoni. ......... . 

, sontinún a 3 .. a diSClJ.SStlO do 

q,s votos 
41 
8 

lC l) 

projecto sobre 

Vem á mesa, são lidas e apoiadns e entram 
conjunctamente em discussão as seguintes : 

E:?.lENDAS. 

Art. 9. 0 Substitun-se pelo seguinte: 
A's sociedades é permittido emprestarem sobre 

penhor de suas proprias acções, realizado o va
lor integral destas; as quaes no caso de não ser 
paga a divida, serão executadas na fórma do 
art, 28.2 do regulamento n. 737, de 25 de No-
ve.mbro~de iSi>O.:::. -· - · · . · 

Art. 3.<> §§ L., e 2." em lagar de deposito
diga-se- deposito· -em dinheiro.-Buarqt{e d,e 
.Macedo._· 

Ao p1·qjecto n~ 108 A_ de :1.879. 

Ao art. 7. o § 2. o acrescente-se no final: Esta 
prescript;ão ficará interrompida com a superve
niencia de moratoria.-Buarque de Macedo. .:-

1"1 ' ( '. • 

jÜstiç? nesse seu discurso! 
N iio. mostrou desta vr.z a C (li ma, a proverbial 

• • .-.· ... ~ .... ........ "l"l ... • ·.. "';"" -·· ··- . 

. • . o . o 
n:~tur;~es, e que S. Ex. tem sempre ostentado 
ainda ílas que~tões mai_s importantes, e até nos 
debates os mais inc:mdecentes. 

O Sa. LAFAYETE (?>iinistro dct jnstiça) :-Es-
tive perfeitamenlJ:J cal me. · 

- O Sn. SALDANHA MARINHO :-S. Ex. mostrou-
se por c ema1s 1rn a o. 

0 Sn. LAFAYETE (minfsti'O da justiça) : - Está 
enganado. · 

0 Sn. SALDANHA ~L-\.RINI:IC. :-Todos quantos ti
veram o prazer de tu vi r_ .a S.- Ex., concordarão 
comm igo. A impressão desag-rádnvel foi gernl. E 

·eu niio desejo vêl-o assim irritallo. 
Quero que volte ao seu. habitual estado de pe

ren-nc condcscendencia e JJom humor ; e para 
isso usarei de um meio que reputo pro rcuo. ese
jando que em,vez de irritn(t50, venha a V. Ex. e 
a todos os noss;:,s íll ustres co !legas o bem estar 

e espm o, qu )C s on o 

quanto provoca o ri::;o, vou Jêr o que puhlicou o 
.Diario Parlamentm·, · d;IJldo conta do que eu disse 
nn sessão de ante-hontem sohre a materia de que 
ainda hoje nos occupamos. 

Lê-se nesse Dicwio do Parlamento : 
« O Sr·. Saldanha ~lariuho sustenta a. 

libadade plenct de con.sciencia, . considl':rando a 
parte regulamcntnr do projecto inutil, por estar 
tudo previsto no coàigo do commercio e adaptando 
apena~ a idéa c.ap~tal lla liberdade plena para a 
instituição dns sociedades anonymas. 

(Hilarlrlade geral.) 

Tenho con~e~·nido o que desejava. Todos riem; 
• ~ • · · ~· i • · • ' • ta e -

tabeleeido '' !Jom humor de S. Ex., c a nleg:ria 
habitu<ll de:>la canwra. Posso ngorn, sem receio 
de desa.brimt!nlo:= e de irrita~:õés, entrar no de- · 
bate, ;__: peço a maior <Ittençãn, e absoluta calma, 
vistG quu nos occupa.mos de objecto de alto inle-
ressr. publico: ·· 

E nem vai ness::t leitura qne fiz do que publi
cou o Diario do Parlamento nenhuma censura aos 
illustres consdheiro< que o dirigem. 

O Sn. MINlSTP.O DA JusTIÇA :-E' um erro 
t.ypog-n1phico. . · 

O Sn. S.I.LI)ANHA 1L\niNIIO :-Bem se conhece 
e é muito fac i! a troca de um:.1 palavra. ltlas 
cumpre confessar que nesse período que li a pa
lavrn conscitmcia com muito espirito substituiu ; 
palavra-commercio (riso), si bem que lido seín 
attenção recorda um dos muitos magníficos tro
cadilhos que se encontram no humorístico- · 
Lenço de Luiz XIV, de que os nobres deputados, 
especialmente os· de S. Paulo, se lembrarão. 
(Signaes o.ffinnativos de alguns Srs. deputados.) 
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Acelto cntretuntoessa erro tvpogt·nphieo, que 
na ma teria de que nos occupamos, não está longe 
de ser um acerto. · . 

Para a liberdade do co~nmercio, quJ é uns~ de 
minhn :~rgumenta~~o, nã~ s0 p(Jde deixnr_ lle 

cia, e de tritcrio do capit<tlistn, no e;nprc~·o de 
seus httveres. 

D:to 's .1 . 

mos a causa é di rei'sa ; trata -se de distinguir o 
que melhor convém para fit:mar a liberdade do 
commercio; tr<Jta-se de exhibiro que se sabe; o 
que se pensa, o resultado do estudo !'ério sobre 
uma ~sp_ecie _ que- in ter_essa ~e_ralmente a todos, 

que não concorda. · rito prevenido do Sr. ministro da j lli'tit;a, vou 
tratar do que disse S. Ex. relativnmmte ao suil
stitutivo em discussüo com o pmjcctu pl'indpal. 

Não sei porque S. Ex. se dignou distinguir-me, 
e nominalmente, isolanpo-m:~ na re,;pon:::a!Jili
dade por esse substitutivo_ Na Ye:-d11rle sendo, 

" • ·, -; ·,, , '1 • e~n o :10 :tpatx -

O Sr. ministro da justil:n, sem duvida adaptando 
·a doutrin::l restrictiva relativamente ás sociedades 
anonymas, visto que emboraas isente da depen
dencia do governo para estabclecimr.rito, as cerca 
de irmum0ros etnb:mH;os, porqmmto é rcstt·ictivo 

nado nn s:w apreciação, condemnandu essa sim
plicidade liberal, esse aleij:7o, com tudn o J.:igor da . . ; . . : . . . 
eseolherJ entt;e as victimus d~sse erro: un'l.a 'qu~ 
n~wis _lhe .conviesse, e eu tive essa g!·anclu dis
tmcr:ao ... 

Devia, porém, S. Ex. considerar que isol:m
do- me tão arbitrarinmente offendeu a ::W mem
bros illustres desta camara, c ue scientes e con-
smentes, tomaram cnmm1go a re~pousnbilidude 
da proposta, e, como eu, a:-ustentum. 

O SR. L.u-.A YET_TE (ministro dá justica) :- O 
·nobre deputado é, autor do projecto, ê •m por 
:brevidade na discussão referi-me princ1pal:uente 
a S. Ex. 

0 Sr. SALDANHA MARINHO :- Ainda ~ssim se 
engana. 

mau n paternidade. 
· O SR. SALDANHA :MARINHO :-A pnternidade é 
de todos que o adaptaram, e niío póde ser assim 
arbitr:~riamente distinguida. 

Continúo portanto ·a dizer que, dirigindo-se 
~ .. . . . ~ ,· ~ ~ .. 

O Sn. OLEGARio:-Com certeza elles não se 
dão por injuriados .. 

0 Sn. FREITAS COUTINHo:-E Já ficou estabe~ 
lecido q~e o numero de assignaturas traduz ape· 
nas apow.mento, 

R. O.A.QUIY NABuco:~Aos projectos do ga
verno. 

O SR. FREITAS CouTINao:-A theoria veiu da 
opposição. · · · · 

0 SR. SALDANHA MARINHO :-Veiu quando se
trat-ou de mat~ria politic&2~e de conliança ; e 
qua.ndo se sohc.itavam-âssTgnaturas, obtendo-as. 
até de quem fez sacrificio para não negar apoio 
ao governo. Na uestão de ne ora. nos occu a-

!. t r l tlj e I - Co < < 

livre exercício do uso dos capitacs; n~o proeurou 
com calmn con_vencet' nos _qu? seguem a ~outrina 

L .._ ' '• l .; 

contra mim. e nào duvidou dnr ao substitutivo 
quantos attributos humilhantes llle pnreceu. 
S. Ex. attribue-nos uma simplicidade estupenda 
not<tvel .falta de estudo, e· dabi, o aleijão comG 
ellc definju esse tr.aballlo.. Foi !)Or demais 3e· 
vero, e injusto. 

Em ma teria tiio grave, a que! es ~ue eomo nós a 
toiihecem, n;·;o nrriscam umn insensatez, uma le
viand:.H.:.e. N~o foram só mente S. Ex. e a sua 
nolJre cornmi_ssão, ti ue estudaram o assumpto. 

Desde 1850, que me occupo delle, e na con
fecção da lei de i860 eu na imprensa a combati 
vigorosamente, senao· applaudido pelos libe.raes. 

Apezar de ter juizo formado, ainda agora 
procurei amparar-me na opinião. dos mais com-

, 

ni~tro da justiça, ·me attri!Juiu" a simplicid~de, a 
lP.'Viandade e outros edificantes epithetos. com 
que me honrou I _ · · 
. - O Sn. LAFA.YETTE (ministro da justica) :-Eu 
não discuti a pessoa do nobre deputâdo, com
bati o projecto .. 

o. Sn. s.~LDANHA1.1ARINJIO :..;... Ouvi o que disse 
S. Ex.., e me p~rece que -as palavras·simpliei-.1 . . - .. 
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OSn. LAFAYETTE (ministro da justiça):- Não 
- disse· A:ue-o projecto era leviano ; combati-o. 

0 SR. BUARQUE DE '!rL-\.CEDO : -Disse que era 
um aleijão. 

O SR. ~-UD.Ll'f~-"- líiARI~Ho :- Si é um aJeijão, é 

dade de commercio; no projecto do nebre minis
tro ha. perfeita confusão entre éssa doutrina . e 
a contraria: estabelece-se no primeiro artigo a 
in~ependencía de autorização do governo, q~e 
é doutrina liberal ; · e nos outros artigos sao 
creados muitos embaraços á organiznção das 
soc1e a es anonymas, o que e e ou r ma res
trictiva. 

No substitutivo qu~ oiferecemos at~ca-se de 
< 

legislação de :1.860; e no projecto, ao passo que 
se parece condemnar essa legisla~ão, procura-se 
harmonisar a reforma com o que nella ha de 
restt·ictivo. Se algum desses dous trabalhos se 
póde qualificar de monstruoso, de :1leijão, não é de 
certo o substitutivo que é harmonico com a dou
t:i-ina liberal : aleijão é o corpo que se fórma de 
conjunctos entre si repugnantes, o que tem a 
cabe a liberal e os membros restrictivos. 

subst1tut1vo satisfaz plenamente a ex1genc13. 
do paiz, e eu estou convencido de que se partisse 
do governo seria infallivelmente adaptado. Si eu 
• . o a ser minis o, i -

ladamente o propuzesse, seria ~ecebido com 
muito espeial agrado e até considerado como 
uma perfeição. 

(Ha diversos apartes.) 
Continuarei occu ando· r 

ministro Ja jnstiça, e fazendo as considerações 
convenientes pnra sustentar o substitutivo. 

Ha dons pontos unicos que n0s devem occu
par, desde que se trata de reformar a legislação 
de 1866-a não intervenção do governo e a pro
scripcão de fallencia das so.ciedades anonymas. 

O que se pretende com o substitutivo, niio é 
nem mais nem menos, do que regular esses dous 
pontos~ qu~ ~ão os po~to-s. capitaes ... 

pendente de todas estas c;utelas que S. Ex. 
quer que t1gora-se adaptem e estã0 escriptas no 

· projecto, tem-se dado liquidações, sob o regimen · 
do codigo. · 

Lembre-se o nobre ministro de que, sem em
baraços, e sem outra lei que não o codigo com· 
mercial se operou a magni1ka liquidação do banco 
agricola, banco qué não deixou prejuízo a nin-

; guem. 
O Sn. FABIO RErs dá um aparte. 
0 Sn. SALDANHA. MARINHO:- 0 nobre - . 

independente· .. de direito . estranh'o ao do codigo 
e antes da legislação de 1860, tivemos sociedades 
anonymas, e deram-se liquidações magníficas 
como ã desse banco agrícola. 

D:r.d;n. DEPUTADo: - :Uas isso são factos ex.-
cepcionaes. -

O SR. SALDÂ:l'I"H.o\. YARil't"Ho:- E' um facto <rue 
em si co.ntém um argumento irrespondivel, é 

um facto que mostra que ba p !T:l a existencia de 
sociedades anonymas, para a sua liquidação e 
para todos os outros actos, direito que póde con
tinuar, independente de licença do governo e das 
previsões capciosas do projesto, uma vez pro
scripta a fallencia relativamente ás sociedades 

s a r . . 
O projecto, quanto a mim, entrando em muitos 

detalhes nã? alcança, entretanto, hypotheses que 

se legisla pn~venÚvaniente, e assim com infal-
iivel im perfeiçüo. · . ·· · · 

Legislar com profusão especialmente sobre 
mnteria desta ordem, pretender em disposições 
legislativas, abranger todas as hypotheses de 
fraudes de erdas e damnos o ando a va-
riedade de condições, as necessidades occasionaes 
não admiltem conhecimento anticipado, é crear 
um direito embaraçoso, que não servirá sen~o 
para per ur ar, e nunca para ammar comme 1-
mentos mercantis da n3;tureza dos das socieda.<les 
anonymas. 

E ainda por mais que quizessemos, não obte
ríamos prevenir tudo quanto· póde ?J,t:ontecer:. _ 

O que póde occorrer em qualquer assoc1açao 
commercial, que, sem duvidadepende de factos 
occasionaes, está fóra da possibilidade do alcance 
do legislador, o qual deve limitar-se au gene-

i ndo ' · ;; 
immediatos tomem as cautelas que o seu bom_ 
senso, o seu criterio e as conveniencias de mo
meHto determinarem. 

m que pouco ou na a a 1anto so re a- mate
ria (Não apoiados). 1ifas devo cumprir o meu 
dever, embora as minhas reflexões, uliás isentas·· 
de paixão, -suscitem o mau humor dos qu_e não 
admittem que se os combata mesmo no terreno 
amplo e digno dos principios e da logica. 

o ' . de fazer adoptar o projecto tal qual se acha for-· 
mulado, . e para o que já se manifesta um capri
cho injustificavel, referindo-se ao que eu disse 
quando fallei pela. primeira vez, oíferecendo o 
substitutivo, dignou-se não apreciar quanto 
produzi, pretextando que eu nada acrescentara 
ao que disse o nobre deputado o illustrado Sr. Ta
vares Belfort, e que apenas, pouço mais on 
menos_, eu me limitei a reproduzir a argu-· 

n ça n re e u a o, acresceu an o 
que já .satisf<lCtoriamente havia respondido a isso, 
e que nüo se cançaria em repetir o que dissera 
com vantagem. . . 

Si bem que não fosse plagiaria do magnifico 
discurso do Sr. To vares Belfort, e como tal não 
possa ser condemnado, e pelo simples facto de 
me achar; de accôrdo com elle, especialmente nas 
referencias que fiz ao codigo commercial, que não 
podiam ser diversas, todavia_, quando o tomasse 
para modelo_, na presente materia, sem duvida 
da alçada da jurisprudencia geral, na qual me 

rc:1z confessar é êlle roficiente · estaria con-
tente com isso: guiando-me pelos traços lum~- . 
nosos que nos deixou o seu discurso, eu ca~n- · 
nharia seguro de chegar a resultado verdadeuo. 

Reconhecendo, como reconheço,· a aptidão dos 
nobres membros da commissão que elaborou o 
projecto bem como a do nobre ministro dajust~
ça, ine permittirão ~S. EExs. di~er-~he~ q~e~ nae 
os considero supenores em sCienCia JUTldica a 
esse nobre deputado, e bem ao contrario dese-
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j:rva v el-os confes~ar, q~e, não lhe ·pódem levar l ~ara .o c~pital_; que. dão faculdade de exame e 
vantagem alguma. - . tlscahsaçHo aos soc1os; que estabelecem que 

Devo entretanto afirmar á camnra qúe, a ar- só :~s leis commerciae~, u~os do commercio, e 
gumentação que prüduzi é resuH;~nte sómente de I convenção das partes, regulam :..s n::;sociações _; 
estudos que tenho feito desta matcria da qutil me que acautclnm os fundos socíaes contra a emer
occupo ~eriamente desde que se tr·aton em i860 . gcncia de fnlencín de ual< uer o io; e que 
de J1fomulg,n d lei do, bnnco:s e d s s c1 a es onngam os a mt11istra re.s.c g-erentes -a contas 
anonvmas. No Diario do Rio deJmwh·o, combati, · justificadas "de-sua administração. · _ 
o no i-n esmo tern·_eno que hoje, com !Jato as leis de , Nos arts. 295 a_ 297 (disposições especiaes as 
1860 E ~i nlí& variei l:le 0 · ·:- :_ L - • • • •• nonymas; a.c a-se pre-

11 qt-~ o no )re numstro ua JUStiça respon~ podem provar-se por escripturn pubficn ou pelos 
deu-me, nãô pudesse ser convencido da prece- s~us estatutos; que só podem_ ser dissolvídys ex-
denci~ de seus ar~·nmentos. ptrado o prazo de sua tlur;wu.o. ou· or nao 
· Preflre ainda o "aleijão do · s , , r m l)l"ecnc.ler o rntutto e fim social ; que 
. feicão do projecto pelo qual me pa1·ece que S. Ex. a escriptura ou estatutos sejam registrados; e 
desgraçadamente faz questão. "S. Ex. niío me pub_licados .P~lo tri~unal_~g_; _çgrnmercio que o 
convenceu, e nem poderá convencer a quem capttal se dmrle em acçoes podendo estas ser 
quer que, n:~s idéas de liberdade de commercio, subdividid~s em ·fracções; que a:; acções con
não queir~ nem possa aproveitar da legislação sista11.1 em titulos ao portador, ou por inseri-. 
cC'nàemnada de 60 ·a t · · - · ('(- anllia, f\ eomo [}odom 
contem. ser tr:msferidas; que os accionistas não são 

E . tanto no l)rojecto de S. Ex. se procura respomaveis alem . do vnlor · das aéções, ou dos 
manter a tutella qu~essa legislação creou, para interesses-em que se houv~rem compromettido; 
obstar u livre organização das sociedades ano- que os administradores respondem pessoal e 
nvmas, que até escapol1' já na discussão aos solidariámente a tet·ceiros· que tratarem com a 
nÕbres deputados, que por esse projecto têm os- companhia até o mom~nto em que tiver Iogar a 
tentado as suas rorçns na tribuna, que apenas inscnpção do instrumento ou titulo de . sua in
procuravam codificar ou consolidtlr·o que desta~ stituiç~o no regis~ro de ~ commercio; e a com-
cada ha em dir-eilo sobrfl a0materia. panhia_ou socit!dude, effectuado o registro, pela 
· Vê-se qu@ n1g p • • • . 
quero codificar o que existe em legislação sobre Nos arts. 300 a 310 ( disposicões ge1·aes sobre · 
o oltjecto de que ora nos. occup<.1mos , quero re- sociedades commerciaes) está determmado :-que o 
vogar o qne existe, e quem quer revogar não contrato de qualquer sociedade só póde provar-se 
codifica. . · por escriptura publica ou particul:;~.r_, ·-que o 

Deixarei, portanto. o Sr. ministro no seu em- theor do contrato deve ser .lançado no registro 
penho, e seg-uirei a minha o "miTo. dizendo <\ ·ca- · ; - - à,1•1es organizadas em- --- - ---
mnra o que penso, e pro uz1n o as razões em paizes estrangeiros, com estilbelecimento·no Bra- . 
que me fundo. . zH, são o\)\·igad;.ü, a fazer registrar no Imperi() · 

Continú~, pórtanto; a affirmar que, a não 0 s . - · 
~ ' · ,.:m z ç<w ·as operat;ões ;-qa.e em qumtto não fõr effectnado 
sociedades anonymas, as quaes repugnam · ú o reg-istro, nada valer~ o nem entre os socios, e 
liberdade commercüll, as disposições do projecto nem contra terceiros ;-que o contriito deve 
são sup,erfluns por .neharem-se já pi·evenidas conter os nomes, naturalidades e domicílios dos . 
pelo codigo do commercio e de ~1odo completa- ·socios; her!l como a_ designação especifica do 
mente applicavel á e;;pede. · objeclo da sociedade, da quota com· que cada um 

·t · ·v , , o npi , e a par e que a e ter 
camara, não necessita · por ora de outro comple- nos lucros e perdas; 35 epocas em que ha de 
mento que não sejnm as disposições qoe contém começar e acabar; n fó,·rna de sua liguidapão e 
esse codigo. Si o Sr. ministro-attendessc a. ·a · · · u:t; ·e toàas .as el,ms,Jas, e _condições ne-
na o. ..e.. a n uma com taD;to_ vigor a imperfei~ã?, cessarias . para se determinarem com preciscTo os 
o ate!Jao que. nel}e descourm .. Comprel~endena. direitos e obriga~ões dos socio.~ entre si, e para 
que pnperfetto e o -seu proJccto com o que .. _ com-~ceiro::; ;-que este:: têm ucção liv.re con
suppoe acautelm: tudo~. e nada ncnutcla. Mrsmo . tra a socir.dade em commum, independente de 
porqrl:e era po~s~-:c~ nyo comprehender todas ns . apresentação de instrumento ou cpntrato parti-
especleS que ·Ul1as so occnswnalmente podem cular da s•4ciedade ·- ue ,. · · 

- , tnçoes · se presume a e~istencia . da sociedade, 
Fnllo perante. umu camara cuja mtlioria é sempre que contra ellas tenham térceiros de re~ 

de legistas, e por isso, sem grande closenvolvi- ·clamar; que e:)q)ir~do o prazo, só póde continuar 
mento, apenns f:n·ei uma rapida l'esen11n do que sob contrato novo__, e reves_tido das me.;mas for-· 
no mesmo eodig-o se ncll~ cstatuido, c que-tem mnlas do primitivo, e que o mesmo _se pratique 
applicilçfio á ma:eria de que nos occupamos. · sempre que qualgt~er alte·ração tiver Jogantesse 

Nos carts. 287 a .~9!J, "1 di~posi.[:Ões geraes SObJ:e \ contrat_o. . ·. ~ . . 
companhias e sociedade.s '-commerciaes)" acham-se No_s arts.· 335 u 343 acham-se- disposições que 
preceitos que obrigam a contribuição dos socios r@gulam a disso1uçiio das sociedades em geral; e 

Q . . ~ . . . 
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ahi se preceitúa que sejam reputadas dissolvidas 
~expit·ado o prazo- por mutuo coucenso dos 
associados. Ahi se estabelece o direiio dos asso
cindos a requereren1·a dissolução, entre outros 
motivos, com applic,1ção a diversas sociedades, 
por impossibilidade de ~ontinuação po_r ~ão 

ou iusufficicncia de capital, por abÚsos, 'prevari
cação, violação ou falta de cumprimento das 

..,*rr .- • 

Nos ârts. 3!J,~ a 350 acham-se disposições rcgu
. .Ia<lor-a%--da. liquidação das sociedades, e entre 
ellas as sufficientes para applicar ás sociedades 
anonvmas, 

Tudo isso junto its prescripçõcs contidas nos . 
arts. Hl:O a :1.6!1 que regulam o mandato c as. oh ri-
gaçoes, c responsu.n1· a e aos mun a arws, !em 
como as do constttuinte para com elles, formam 
um conjunct~ de provid~ncias sufficientes á fir-

,, o' '" . c. ~ . 

terceiros que com ellas se pos~um comprometter. 
Essas providcnci:Js citadas são sem duvida mais 

sabiamente combinadas c de mais alta esphera 
legislativa do que quantas conta o projecto do 
nobre ni.inistro da justiça, que não resiste á 
analy-se. _ · 

O l:IUbstitutivo, que sem duvida, jú é auxiliado 
por· essa legisl::~ção eitada (!'allo do cgdigo), não 
será um aleijão, como inde!Jita e si1nplesmente o 
qua • 1cou o ::sr. mm1s ro : ::~o contr4r10 esta e e
cerá uma doutrina sem conlradicçües, ao passo 
que_ o .Projec~o, c,om o q.ual se P!ocurou a· .~c.so-

na' harmonia de escolas opp.ostas, ~ d<l liberda-de 
.com a da rcstri~.;çiio, é por Isso monstruoso, e 
incapaz de ser adaptado por esta augusta camara, 
a não ser que. se queira fazer um cortejo ao 
Sr. :ministro. · 

do u nt it i d (r 

plicavel a todas a:) sociedades commerciaes, entre 
;,.s quaes se contam as anonymas. . -

Terá o codig-o necessidade de reformas? Con
cordo. Convirá, porém, reformai-o aos poucos, 
sem metbbdo, srm systema, fazendo da nossa lei 
r.ommercial, uma b:mdeira de retalh€ls, e ada
ptando-se occasionalmente, ·e de tempos a tempos 
uma ou outra providencia? 

O.que mais precisa ser rerormad0 do que o con-
.. - :'1 •• • •. .. " " :"' o 

.. ' .. ( 

tuoso, e tão prejudicbl ao c.ommertio que actual-. 
mente os credores pr.efereni renlizar logo grandes 
prejuízos, a submelter o seu devedor á f.:~llenda 
judiciariu? 

Porque, o Sr. ministro da _justiça que, como eu 
eve reconhecer praticamente esta ycrdade, tem 
e.ixado correr duas sessões desta legisbtura sem 

. propor, cómo lhe cumpria, a compétente re-
rorma "! ..... 

O SR. ÜLEá.A.mo :-Brevemente setú satisfeito o 
seu desejo .. 

lução talvez; não é assim? 
O Sn.. ÜLEGARio: -Não, sehlwr, muito antes. 
o·sn. SALD.~NHA :MARINUO :-Como tudo isso é 

serio e sincero ! 
Veremqs, parece-me já muito tarde, c não me 

admirará fJUe nadn ::;e proponha, de::de, que a 
famosa r~,:forma- judki:lria, que o Sr. ministro 
apresentou~ ficou na poeira elos- ·;,uchivos das 

com missões e.- sem recl:nno se quer de S.· Ex;, · 
que assim consentiu, e mesmo :mtorizou ·quo 
se suppuzcsse que tal reforma foi apenas para 
constar, rnas que não estava na intenção do 
governo fazel-a. Não é muito que igual sorte 
tenham tido os projc_c~os que hei apresentado, 

. .; .. . 
está em pratica. Vejam o que se. passou no banco 
nacional. 

0 Sn.. SALDANIU ~L\l\INIÍO:- 0 p.rojecfo tra.ta 
de liquidação, mas tão incompleta o imperfeita
mente, c1 ue não satisfn. 

Sendo assim; por que não conservar o que está 
disposto no codigo que sabiamente estabelece boas 
regras geraes c bem com!Jinadas, cou1 as quaes 
sem inconvenientes notnveis ~e t m o · a 
liquidações de b:mcos e de sociedades an~mymas? 

O projecto do Sr. ministro da justiça parece 
que foi gui<ldo pela unica idéa de que só a 
fraUde presidiria ú creação, e á vida dessas so-
ciedades mercantis ! , • 

E' assim que, figurando que os bons accio
nistas, prevendo qualquer prejuízo transferirão 
as suas acções a. quóm não otfereçu iguaes ga- . 
ranlias de . renlízaçiío dos cnpitaes estipulados, e 
na supposição de prevenir o mal que dahi resulte 
em danmo dos compromissos sociaes, estabelece 
a subsistente responsabilidade dos primitivos 
a · 1 · • " , · • · • 

DCÇÕCS. 
Não attendeu S. Ex. que obstada por esse 

modo a transferencia, ou alheação das acções, 
impossibilita as instituições anonymas, pnra as 
qm1es só concorrem os capitalistas com plena Ii
benlade de disvorem sem oh ices de seus tit.tüos. 

Ningucr11 quererá subscrever para uma sacie· 
dnde anonyma, sabendo que não poderá transfe
rir os .seus títulos livremente ; e que qu<mdo, o 
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faça, . e constitua outro em seu logrir, e na instituições. Elias não se formarão senão ante o 
propriedade do capital já realizado, à.inda lhe bom calculo das -vantagens da empreza projec- · 
fique uma responsabilidade sem proveito. tada, os capitaes affi.uirão, e voluntarios neste 

Quem transfere plenamente a sua propriedade caso, ou nenhuma se organizará. 
não admitte n.em deve admiltir, que os onus dessa Dada a lijjerdade, o criterio publico, o in~ 
propriedade, que igualmente são transferidos, stíncto de conservação dos capitaes e o estudo 

·, . , _ n 1ca ·1- • 1 i r, em o qua nmguem arnscara 
vado dos lucros ou dividendos distribuídos aos a sua .fortuna; a prev:1ricação do mandatario, 
accionistas, i>Orque só os inscriptos nos livros da c~mo a deslealdade de . qualquer subscriptor 
companhia sãe b.aàeis para reeeber as re · - · , . · i 
proventos. . conve!J-iente e mais pratico do que o que contem. 

Quem, pois, aceitará livremente essa condição o projecto. 
odiosa consignada no pr9jecto ? Com a liberdàde plena dr. associação . e con" 
.. As sociedades anonymas, sã_o PfOpriomente de forme o subs_titutiv;o; cujo '!OI..Gplemento é quanto 
capitaes ; passados os titulas que os representam a se acha prevtsto no codigo, e antes mencionei, 

uem uer ue se·a .a esse ao mesmo tem o -nino-uem se atrever' ·· · ça a in-
que passam to os os ireitos, são transferidas scripção de' acções para uma companhia, sem 
todas as obrignções rel~tivas. .. que seja esta cercada de boas g:irantias. O que 

·A disposição de lei cujo fn.ndamento tem occorrido ·até agora, de ue tanto se tem 
em s · .- , nn o o ue1 o · es wna o o r. mm1stro a JUstiça, é só 

as medidas, ajustes, e contratos que resalvem vilegio. 
os seus . haveres comprometlidos na associação. Adaptado o substitutivo, e sem os embaraços 
Sendo assim, porque não deixar a mesma liber- que o projecto offerece, ninguem tomará acções · 
da de na h ypothese que o projecto proc.urou tão senão nas circumstancias de as poder pagar, e 
desacertadamente prever? só as subscreverão quando os organizadores offe-

Este onto como t s · · · pensanis garantias. O systema 
projecto, são e devem ser matcria de estatutos, completamente livre, é certament~ o mais ·garau:. 
e de centrato. Os interessados terão mais pers- tidor d!J capí_talista (Apoiados). 
picáeia para se pouparem re"uizos do ue o uallfi ue1 o ro· 

g1s a or1 o qua nao sve descer a taes minu- zão de descer elle a pequenos detalhes, e querer 
dencias. prevenir demais, envolvendo-o no que pertence 

A legislação de 1860, que o projecto, mais ou ao juizo, á alçada, póde-se dizer, ao fõro dn con
menos~ ·codificou, e em alguns , pontos peiorou, · sciencia intima do capitalistn. O Sr. ministro da 
deu causa com as suas restric~ões, embaraços justiça pretende, e julga possível estabelecer por 
e atropello~, a muitas espetulações fraudulentas meio de restricções, garantias aos interessados 

· - :monymas; sem se lembrar, que 
o 

9s decretos de autorização a quem quer que 
seJa, para emprezas, encorporaçiío de compa.nhias 

-, a :. e avores aos con-
cessionarios de ordinario amigos, protegidos, e · 
que, em grande escala, os obtem para os ven- ~ 
derem, e assim sordidamente lucrarem al...,.uns 
contos de réis facilmente ; esses · decretos são 
constituidos titulos de credito, a de boa repu-
b~ . . -
:po_vo--. E' por is~o. "t}~e muilos que, incautos, 
acreditando na smcendade de concessão, e que 

, é estu firmada em estudos prévios, exhi"bidos e 
devidamente examinados, ·concorrendo com a 
sua assignatura, e realíiando as prhnciras en
tradas, conhecem depois o logro em que cabirai:n 
e, perdendo o que já tinham compromettido, 
tranderem de bom grado as· suus accões. Isto 
não se dará e:;tabelecida a Hb~rdade vara. t~te§ 

não attingirá o seu fim, por mais previdente que 
seja e que co_m esse·seu system~. restrictivo ataca 

Disse eu que a projccto é casuistico; e por isso 
incorri em pleno des:~grado, provocando um se· 
verissimo reparo de S. Ex. ·c ·-· • • 

. Não insistirei na qualificação; mesmo porque 
por muito que fosse casuístico o proje.cto já
mais i(Yualaria ao decreto orventura. se 
expe isse, para em uma circumstancia espe
cial, variar-se a fórma do processo estabel(.>cido, . 
com o fim de ageitar umjulgamento; 

O Sn. Honu DE .AnAwo:-Apoiado. 
-O Sn. 8ALDANH.A.1YlARINHo:-E' profundamente 

conv.encido,' é, . com toda a . sinceridade, sem 
querer fazer offensa ao Sr. mini!itro aa justiça:.· 
cujas habilitações .nesta ma teria reconheço, como 
p:J.e Iisonge~o ~e ~econhecer .·a suverior capaci· 
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dade do nobre deputado pelo Maranlião,sobre cujo 
discurso em L"- discussão, c;llquei o meu an
terior,conforme o disse um dos extrenuos defen
sores do projecto, que, continúo (a despeito do 
cónibate irritado pelo Sr; mi'nistro da justiçn), a 
sustentar quco substitutivo qu~ apresentámos 

' ~ 

jectó. 
Os illustrados . collegas que commigo (guiados 

• ' -:\ • l • 

prêstavam um gra'nde serviço publico), ada
ptaram, e subscreveram o substittltivo, npezar. 
da acrimonia com que se pronunciou o Sr. mi
Iiistro da justiça, e o combateu, contilmam a 
s·ustental-o (Apoiados). 

Parece-me, que o Sr. ministro da justica en-. 
curou o su st1tutrv:o como uma-stmp es arma e 
opposição, talv~z S. Ex. su1~ponhn que por s~r 
o projecto quasr obra sua, pots que o concertou a 
seu g s . - , 
mulado nesta terce-ira discussão, ha de minha 
parte ou de alguem o desej? de molestal-o. · 
· Engano manifesto, suspeita sem fundamento; 

previsão sem ra~ão de ser .. Como ~od~t:i_a em 
questão de doutrma lembrar-me da mdlV!dU.fl.· 
!idade de S. Ex. ? 

Si pensa deste modo, aparte da sua imagi
nacão essa susi)eita. 

Não é ma teria em ue o osi .ão e maioria .se 
definam (apoiados) ; é materia de Interesse 
commuin, a cuja discussão toda a calma, toda a 
reflexão toda ·a fmparcialidade, todo o desin
t.ercsse 'pessoa , o a , j iça evem presi n· 
(Apoiados). · . 

E. Sr. presidente ; o modo arrog:mte com que 
S. Ex. se exprimiu.. . - · 

O Sn. LAFAYETTE (ministl'o da justiça) :- Era 
simplesme~te a manifest,1tão de uma convi_cção 

- 0 SR. SALDANHA ~iL-\lUNHO :-0 modo severo 
com ·que se ennunciou me pareccn. conter.o de
creto govern_amental da m~rte do substi~tlliv?: J!ll.· 
receu-me msto ver surgrr uma qnestao mmts
terial,uma questão de gabinete. Eslnrú latente, 
attent:.ts as palavras do -Sr. ministro? S. Ex. 
não tem razão para isso, devia como jurisperito 
empenhar-se no debate, r~~s não como goverJ].O. 

· • - ,, 1 · • a · 
que nffectam geraes inter·esses do paiz. Na verda
de, si assim se multiplicarem as questões de ga
binete, até em materia rle sociedades anonymas, 
não sei aonde tudo isto irá p:trar ; em 
objecto desta ordem a· camara não se guia, nuo 
se póde guiar por espirito-partidaeio; deve sim 
regular-se pelo que ma1s conve:.n. ao rer.l inte-
resse publico (.A]Joiado.s). · 
· Continuarei a sustentar o substitutivo·, e p~ço 
a S. Ex. que declare que nno faz disto uma 
questão de confiança. O terreno para isso não é 
~ro_t~rio. . 

desnecessario, si S.r:Ex:. não se exprimis~e com 
tanta acrimonia. O tom arrogante,a força de sua 
expressão, n altivez no debate, e até o desdem 
co ;; que tratou ocsubstitutivo, produziram uma 
má impressão -nesta: camara. Tal impressão 

- desappareccrá com a dccl~r:_agão de S. Ex. ~e 
que fnllou individnalmente, e como simples 
deputado. O seu silencio dirú que a questão é 
de capricho do goYerno. 

Dê-se pleiin liberdade á camara dos Srs. depu~ 
~ado_s p.:1ra qar o dbvido apreço ao trabalho do 
mstrtuto da ordem dos advogados braziloiros 
e p:n·a hem comprellendel' os bons desejos e a 
CO!lVicção dos i li ustr:Jdos membros desta cnsa 
que adoptarmn e. assignaram esse substitutivo. 

:;::. .~ assign:1 urns exprimem opmrao, e ae-
vem exprimir tambem dignidade. Não foram 
solicitadas~ Os nobres deputados que conhece~ . . .. . . . . . . 
o· adoptarar~1, e o n;mni'a'm _ com o seu. nome 
espontaneamente (Apoiados). - _ . 

Si pedíssemos asgignaturas, não faltariam as 
da quasi totalidade dos membt·os desta camara, a 
qual co:nposta do liber~tes, não deixariam, estes 
de livremente enunciarem-se ado tando o -

stituttvo, por conter ã verdndeira e unica dou-
trina liberal nesta ma teria. _ . 

Aquelles que co:n sinceridade, e com a inde-
cncta n cessana, propugnam pe a 1 er a e 

do commercio, c pela sua libertação das leis res
trictivas; aquelles que condemnnm essa legisla
ção de 1860, preferirão o substilutivo ao imper
feito e antinomico projecto do Sr. ministro da 
justiça, o q·:al, ao passo que condemna a autori

. zação do· governo, mantem, codifica, e aggr<tva 
as restricções creadas por essa legislação. 

Contra esse projecto ·a. opinião é geral. Além 
dos ue com o ·r min" · · 
ninguem ha que não reconheça os defeitos dessa 
desastrosa tentativa contra a liberdade de com-
mm~ · 

em e mur as con !Çoes o 1osas; e excessi
vamente restrictivas, ainda se pretende armar o · 
governo de um terrível arbitrio : 

• O governo fica autorizaâ.o, nos regulamentos 
que expedir, a impôr multas de 200$ a 500:000$ 
~-a estabelecer o pro~esso das m~smas. • Assim o 

: .... ::; . 
Não se i:narcam os casos em que essa penali

dade seja aJlplicada I 
Comprehende-se, senhores, o perill'o a que 

ficarão exp?s~as as socied:lElcs anonym;'s. 
Esse arbitno, do qual o governo ·usará con

forme as _regrns que elle mesmo crenr, collocará 
essas socred:1des em uma dependencin aniquila
dor·a. Esse nrbitl'io Yirà substituir a licença que 
até ho·e era necessnria <i exi · 
associ<H~ão. 

Entrétailto ás vist~s perspicazes do Sr. ministro 
tudo isso é boh1, e necessario ! · 

E ~- Ex. npaixonado pela sua obrn, quasi que 
tem Imposto a sua autoridade e influencia ll'over
nntiva, para fazer vingar esse projecto ;' mos
trando-se irritado somente por que ousamos 
fazer serias e francas CQnsiderações contcstando"ol 

Tire-se do .projecto a materia que só póde e 
deve set· resolvrda pelos associados na occasião da 

. organização da sociedade, materia que tende só
menre-.á seguranç..a. dos capitaes -empregados -e-
estabelecimento do i , · • 1 -o- -

associa9-o~ ; o que llca '! Apenas o odioso! Apenas 
o restriCLlvo, apenas os obstacu!os á organização 
livre das sociedades anonymas. · · · ·· 

O projecto desceu até a estabelecer o numero 
minimo de interessados nas crear-ões das socieda· 
des anonymas 1 O PI:9jecto não" quer que com 
menos de sete se possa instituir uma companhia 
ou sociedade anonyma ! • 

Essa predilecção pelo numero 7 fez-me rir. 
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. O Sn. -ú~EGAn~o :_:.Pois é um numero sy·ru"bo. 
l!Co que llle dev1a merecer muito acatamento. . 

O Sn .. ~.ALDANHA 1\'L\.lliNIIO :-E' qu~ niio trat3-
mos de mstau1·at· ofJicinas maçonicas: que estão 
lon O'C de serem · · !'; • 

Si o S~·. ministro-ntío quer qlÍ.e· se organizem: 
3Ssas sociedades com menos de 7 membros · di
ga-nos, como previne ue no córrer da existe'nda · 
socw , o as as. ncçoes se.1am a qniridas por um, 
aous, ou tres indi vidó.os? Ttm em mente nlgurria 
providencia que coárcLc tnmbem a liberdade do 
accionit:tn de dispor de· sua propriedade? Quem 
sabe até onde chegam as suas providencias t . 
_ Cumpre, peis,_ a S .. Ex. confessar que p~r mais 

R. 
duvida. 

O Sn.. SALDANHA 1\!ARINIIO :-Tratando-se de 
socw a es anonymas, não se póde conceber oppo
siçiio política ao governo . .[)iscutindo-sc uma 
grande idéa, pretendendo-se nrmar a liberdade 
plena_de associaç5o, procura-se firmar a melhor 
doutrma! Nesse terreno de~appnreccm os minis
u:os, e vê-se sómente'o Ynlor da arg-ument;1rão. · 

J: <.lO c:mçare1 mais .a attençiio da t:nmara. Te
nho dito quanto julgo necessario sobre o r.s
sumpto. 

Faço voto -para que na soluç~o deste importaíüe 
negocio se deix_e completa a lilJerdade da ca.._ 
mara. O substitutivo póde ser adaptado sem 
avo r. 1 essa t )e r n c, porem, na o or -consen

. tida, vencerá quem tudo pó de. 
'~' Tenho concluído. (.Jfuito bem.) 

A discussão fica.·udiada peh horu.·: 

SEGUNDA PARTE. D.\ ORDEM DO DIA. 

Continua a discussão adiada da resposta. :1 falla 

o· S1.·. Soares Brandão :-Sr. pro-· 
sidente, reconheço que as questões propriamente 
~e politic!l geral já têm sido aqui da sobra deba..: 
tlÚas, nestes seis mezt:s de sessão ; e ainda mais 
reconheço que n res cito dellas não me seria dado 
acrescentar, consi eração alguma nova. 

Peço a benevolencia desta illustrada cnmara : 
para algumas observações que pretendo apre-

e o·mais onc1so pos-

re~ultado desta indagação não pód~ ser lison-
geiro. ·.. · 

Com effeito, uanto ao e5tado resente das 
nossas mstltmçoes po 1t1cas ,ou governamentacs · 
qu:isi poderia deixar de descrevel-o, porque estJ 
nas vistas e na consciencia de todos 
•. O partido liberal em um documento solemiie . 
como um programma politicó, qualificou o go~ 
verno .representativo do Brazil de uma f~r_ça. 

regresso (Apoiados) . 
O Sn. GALmNo DAS NEVES:- Isso é fóra de 

duYida. : 
.o Sn. SoARES BRA.ND:ÃO:-••• porque certamente, 

nos primeiros annos' . qu-e se seguiram á nossa 
independencia, na época da regencia e mesmo 
n~gum tempo depois, viu-se pr:tticarem-sc co_m 
muito mais purezà, com muito mais pa.triotismo . . ~ - . .. . . 
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0 Sn: GALDINO DAS NEVES : -Ainda não exis
lia o poder que hoje absorve todos os outros. 

O Sa. So~RES BRANDÃO : ~ De passag-em 
me seja permittido dizer que; si cu tivesse 
lido na historia de qu~lqu~r poy9 factos co~o 

co~ referen~i~ _aÕ ·período da regencia, após a 
abdtcaçao, dma- o povo que assim atraves:;a 
uma quad - . · i il ·a todos os 
~espeitos é por força um povo forte e patriotico; 
e um povo que ha de ter um prospero futuro, 
porque certamente as causas deleterias e desorga
nizadoras que naquella quadra se -levantaram 
contra a ordem e o governo, póde-se dizer, fraco, 
ainda não b~m consolidado, quando as idéas 
re-vo ucwnanas pa1 · , 

· tismo e particularmente em nossós sentimentos 
de liberaes. 

O Sn. GALDI~o DAS EVEs:- causa e a on-
gem. já são bem conhecidas, já foram apontadas 
Jiurante iO annos. . . 

O Sn. SoARES BRANDÃO:-Não entendo que de
vamos attribuH-as a instiLuições fundamentaes 
de aiz. : 

Eu nao penso que terra a geraçao · qu3 . ez a 
independencia deste paiz . procedido cõm mais 
patriotismo, si tivesse estabelecido . antes o go
verno_ republicano do que o governo mo-
narchtco. · 

Cre~o que,estabelecendo esta fórma de governo 
que tem_o~, andaram muito acertadamente, atten
dendo a mdole do povo, aos costumes e ~s cir
cumst ancias. 
· Ma::., · • . 
stituir a primeira escola de educacão dus povos 
. si as inst~tuiçõe_s devem sempre preparar os povos 
para mmor adrantamento, para um futuro mais 
prospero, parece que aquelles que sustentam 
~pini~o contraria poderiam achar apparentemente, . 
e verdade, fundamento para as suas .accusacões. 

A este respeito peço permissão para le.r :i. ca-· 
mara algumas palavraii de Stuart l\'Iill. 

« A excellencia de um governo, diz este es
crJplor, se mede pela somma de qualidades 

a: ~oraes e inte.Ilectuaes que esp:!lha na nação. 
ll t 

• dirígir~m po( si ~:nesmos é bom ; o que os 
• ~orn~ 1mproprws a se_ conduzirem_por si sós 
! e mao, porque para nao obdccer senão a leis 
• que elles proprios fazem, lhes é preci!'O mais 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/201510:53- PÃigina 24 de 39 

Sessão em 3 de Julho de 1.879 .· 1.5 

prop_rio e que dahi re~:u!_!;em perturbações e trope- ! c herdade o ndministrnção deixada. á discrição 
ços a ye~dade das e~erçoes.Obser.vamos q_ue o que « do poder são termos contradictorios .• 
ha prmc1palmente e o CJUC acab<> de d1zer, ·isto 0 . . ,. .,.,, . · 
é:-não ha meio de resistir ao governo: af)uelles ~n. Ru.illQUE DE li.AcEno: -1!. bem dtto. 
que est5o no poder sem ore fazem sahir dr..s O Sn. SoARES BRANDÃO :-Parece-me .dispen-
urnns a vtctol'!a a seu favor, e quem niio e go- - ve. en t•ar em mms $rgas consweraçoes para 
verno nunc<1 tem razão diante do voto nacional. demonstrar o fundamento com que se sus

.'l'oda .·a refortna deve, portanto, entre tepta (1u~, sem ?~ministração Aescentralizadã, 
,, 

possam trazer um correctivo a esta. intervenção 
irresistivel de quem se acha no poder·; e por 
outro lado cercear certa ordem de attrihui
çõe:;, que podQm ser abusiv~m1ente empre
ga!las para impossibilitar a livre mnL:festacão d . . • 

.a esta r8forma eleitoral, que acabamos de votar 
para que possa ser ella efficaz neste paiz, sãe
reformas administrativas u·c tra(J'mn a descen-
tra 1saçao pata os . 

·E' uma verdade hoje fóra de duvida que: liber
dade política e administração centraliza\la s:'\o 
simplesmente duas aspirarões qne se contra
dizem, impossíveis (Apoiados). Falta ao 11ovo 
brazileiro estimulo ·e movimento espontaneo 

.., t • • 

que quando o gov .. rno não leva Ó povo ás urnas 
para votar, elle difficilmcnLo dellasscapproxima. 
Falta, portanto, espírito publico ; isso é in
questionavel:. e. nem póde-sc adriürar que a!'sim 
aconteça, porque onde não lla desccntraliznção, 
·onde não l~a instituições locaes, onde o muni
cipio não tem autonomia, nlío se forma o espí
rito publico (Apoiados) .. 
· Estas. observações ue acabo de fazer, re-

. te)l en o emonstrar ·a esta augusta camara 
que a reforma simplesmente do processo elei
toral n~ó é sufficient~ parl' obtermos a ver
dade da manifestaí,;ão nacional nns m;nas, si 
essa reforma não fôr secundada por uma reforma 
administrativa que estabeleça a descentralização, . . . 

' ' são baseadas em considerações de grande peso, 
e feitas por abalizados escriptores. Lerei algu-

•• r ••l • • .. f'- ,• 

França, e que têm perfeita applicação ao qúe se 
passa no Brazil. 

Disseo Sr. H. 'GaÍos, em 1.868: • Não hesita
c mos em Clizcr que o-snfl'ragio·uninrsalnão 
• adquirirá sua independencia, senão por urna 
~ reforma radical de nossa or"nniza ão adminis-
< trat1vÜ.. omo esperar n liberdade das eleições 
.. quando um exercito de fun:ccionarios e de 
., agentes de todà,a natureza, que vivàm peJo go-

' . ·~ , .... ~ 3 , a 
• compensa de seu zelo, que espcrnm e têm tudo 
« do poder central, cobre todo o pníz ? Uma pa
• lavra l:lnçada por esse senhor omnipotcnte é 
« do alto a baixo da hierarchia, como que a or
« dem 'de um connn:md<mte nara as tropas me-
« ' ' • ) • ' ''1 S' '·. T!;fl - • 

« cutc, C:\ecut<l·Sc. E a seu tunio, que influeu
c cia poderosu · e::;t;) corpo de funccionarios n5o 
« exerce F.ol;re a::; pnpulaç:ões? E~te estado de 
< COtH::!S é não f.,:mentu a Ja;g,u~?:o Ja indenden
< cia dt1 su1IJngio univers.:.l, nws tambem um 

, • obstaculo á )omülção de nossos co,stumes pu
c blicos: Nunca .um povo livre podera viver com 
• uma semelh~mte organização, nurica a opinião 
c publica ci!·culará com ~astan:~ Jorça p~ra s~r 

actual, diante dos progre:;sos da civilisação~ o 
absolutistüo, ou despoti~mojú niio tem. aquellas 
velhas e cçmbecidas fúrm~s. O poder central 
que quer esmHgar as· lilJerdades publicas, ccn
tralizaa administrarão, e, em vez de exercito 
de bavonetas. cerca- e · -
cionarios publicas. E' o que temos no Brazil; 
com e::;sa rede de Junccionnrios polici:les, admi
nistrativos e jndiciaes, civis e militares,·sujeitos 
ao poner cen ra c que tu o epen e. • ste esta
do de co usas offeret:e mais de um perigo. 
A ordem publica não se acha garantida em um 
pníz em q ne por estes . motivos tambem não se 
acham consolida(\as as liberdades. publkas. 
O governo neste cas? assume a re~ponsabilidadc 
~ . . ' 

. " . que se passam em qualquer localid:.tde, em qual-
quer subdivisão do· paiz. Dizia, um ministro 
inglez que ~i quize:;;se fazer uma revolucão social 
na Inglaterra reclamaria antes de tudo· centrali
.z~ç5o administrativa; porque, dizia clie, quando 
a responsabilidade de tudo qu:mto fusse mal em 
um canto qualquer do reino, pudesse ser..impu
tada ao governo central, ficaria es.te collocado 
debnixo do peso de uma impopularidade tal; ~c 

~ ' o,; ..: 4. 

em breve esmagado. · · -
· Estas verdad~s não foram desconhecidas pelos 

nossos antepassados, pelos que fizeram a inde
pendencia do paiz. Logo depois que passaram 
os qu:.~tro annos de que falla o art. ·:l7(1, da consti-

·~·1 . - . . . ' 
quer reforma na mesma constituição, um g-ene
roso moyimento immediatamen te se e&ttlbeleceu 
nos espíritos em n·ol dos H'lnd )i os do feder1u:íio 

os prmc1p1os dcscentralizadores, e todos sabem 
que. foi_ a lnmdeira da feclcra~lio, ou da dcscen
tral!zaçao que venceu a 7 de AIJril de 1831. O 
Brnzil inteiro p:n·ecia cst:u· eonvencido de (jl!e 
alguma cousa falt;mt pura completar ;ls ínsti
tuiçõ_cs creadas, ou para_ q_ue as libel'~ades 

pratica e· isto qu.e faltava era a descentralização . 
Foi a idéa grandiosa e dominante dâquella 

grados einteressados na cnusa contn1rin ao maior 
desenvolvimento das li1Jcrd~16cs puhlkas neste 
paíz. Lenmtou-sc infelizmente o proprio chefe 
do Estado. São dignas de_ nota algumas palavras. 
de uma proclamação dirigid::~ da provincia de 
Minas a 22 de Fevereiro de 1831 por D. Pedro I. 

Dizia o illustre fundador do ImperJO: 
« Escrevem sem rebuco c concitam os: povos á 

feder::~çiio-; e cuidam s~Jvar-se dé;te c)·1:me com 
o art .. l?q, da Jei · func!amcntal, que nos rege. 
Este n_rt1go nuo Jlél'll}Itte alteraçoo alguma no 
e.s!:!tmCJal da mesm:1 lei. . . , 

• Haverá um attentado maior contra a censti
tuição dé que pretender alteral-a na sua essencia? 
~íio será isto um ataque manife~to ~·~ .~a~rado 
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luntariamente prestamos? Ah! caros brazileiros, 
eu n:ío vos fullo agora éomo vosso imperador, é 
sim como:vosso cordial amigo. Nflo ·wos deixeis 
illudir por doutrinas, que tnnto têm de st:ducto
ras quanto de perniciosas. Elias sú poÇem con
correr ara voss~l · .r1 i .ã > • 1 a 
para vossa felicidade e· da patri:~. Ajudai-me a 
~uste~iar a constil!.lição taL qual existe e nôs 
JUramos. · 

• Conto comvosco ; contai comigo .• 
0 SR. GALDlNG DAS NEVES :-E a província do 

l\Iinas deu~lhe uma boa resposta. 
O SR. SoARES BnAND.Ão:-Quarenta dias depois 

abdicava :p. Pedro I.. -
R. ALDINO DAS NEVES :-E a barra, dizia O 

Sr. conselheiro Zacarias, não se estreitou ainda. 
O -sn. SoARES BnANDÃo·- 1 a · · o-

sito observar que m.enos verdadeira me p_arece 
ser a doutrina sustentada pelo nobre-ministro da 
justiça, quando sustentou que na rev-oluçiio dG 
:183j predominou o principio da Jlacionalidade, 
o prineipio da independencia, querendo dizer 
que o Sr. D. Pedro I abdicara ou fora obrigado 
a isto, porque parecia ao pt1iz que a independcncia 
não estava radicada,cmquanto não·rosse brazileiro 
o primeiro magistrado da nação. · 

' ~~ ' L < 'I 
protesta contra i::: to. Foi o cravo que D. Pedro I 
qui;Z _Pôr nà roda do desenvolvimento liberal e 

O fundador do Imperio entendia qm~ diante ela. 
cor..stituirão que elle 1he outorgara, rião era li
cito da1' mais um· pnsso; e o Braz i!, apezar de se 
achar no começo da sua vida politica, provou 
que estava de posse e convencido de uma 
O" . ) . ... :-

' ' . plantasse o principio da descentralização n5o 
t~nha consun~mado asna emancipação politica,não 
tmha consolidado as suas liberdades. 

O Sn. GALDINO DAS NEVES:-E' qnc.o paiz não 
queria·aquella cnrta que lhe foi outorgada como 
um favor, queria aquella · que a constituinte 
queria fazer. 

O Sn. SoAnEs BnANDÃO: -E os brazileiros não 
' . 

ção poliiica porque é "força convi~ que os pov~~ 
nem sempre se acham at~tos para ::s fórmas mais 
livres de governo. • 

O Brazil acabava de ser colonia de uni paiz po
liticamente atraindo, de um paiz, que fundara 
as Iibérdades políticas quasi ao mesmo tempo 
quê elle. A constit.uição (le ·PorlJlgal é qnasi da 
mesma épo::-a que a nossa. Os paizes que se 
mostram á frente das liberdades politicns, mos
tram atrm~ de si uma !ong·a educnção politica. · . 

A I_nglaterra àa~a su~s instituiç_õcs, o 
" • .. 1 

A Belgica parece ter-se educado nas suas 'ánti
gas liberdades communaes e já o grande rei Car
los V dizia que aquellc paiz era o que· ellc encon
trava mais difficil de governar, de seus vastos 
Estados. E é por isso quo a Belgiea tendo uma 
cxislencia politica mais eurta do que a do Bt':1zil. 
ja está·daudo lições de governo constitucional 
l'epresentativo. 

··- Alem desses puizes vê-se és Estados-Unidos. 
Aquelle povo veio para 'Uma terra nova ; era 
porém j:i um pouzo velho, feito, educado. 

En~ret:mto, como já disse, 11a épocu imme
(liata á nossa emancipaÇão política, antes de esta
r· m r ar s ,:; la ,o e m '1 is llcou o 
paiz esmng-ndo como debaixo de urna rêde de 
ferro, o Br<~zil mosttou mais espirito publico, 
mostrou maistlesintcre~se nas questües·politicas, 
.I vemos m:us · t.Jet· a c e e Ct\:oes, e ma1s res
RCiLo ás liberdades t:ioliticas. O estado do nl)ati
monto e mystillcnr;ii0 que todos :1ccusam c deplo
ram· d;~ta da ffiOCa da reacção que se estabeleceu, 
~ontrar!a nos princípios descetltralisadores do 
acto afldicional.. . ., . 
pois: a su11 -del~;tda Carthago depois de ~onsti
tuido politicamente o paiz, da descentra lisação 

• • .. cn" • • • .. m da 

federaçi.ío .. 
E de feito a legislação daquella epoca estereo

typava mais ou menos e~te movimento dos espí
ritos. O couigo do pro·ce~so foi uma lei de des- . 
ceRtralisnção .. ' A policia não tinha a. fórma exces
sivamente centralisada, qne actualmonte tem. 
Autoridades !ocaes e electivas tinham n policia 
a seu c;;rgo, e por isto a reacção de 1.83í, contra 
as liberdades fi~·nu1das p~lo acto. addicional, le-

o recurso mais efllc~z ser<i abrigarmo-nos ás ga
rantias e aos principies de descentralisação do 
r.cto addici.onal, t0mando o partido libern1 como o 
principal ponto do seu programma político, com· 
a reforma dn eleição directa, promover a revo
g<:ção da lei interpretativa de 12 de l\l:.do de 18~0. 

• ot com grau e sa 1s :1çao que ouvt a opmwo 
aqui enunciada do illustre Sr. presidente do 
conselho neste sentido .. 

Dizem alguns .que o acto acldicional nfío foi 
um:~ re!'orma c·:mpleta. Não entro nesta.questão. 

Dizem mesmo que depois de approvado o acto 
<lddicional nenhum dos seus collador:~dores fieou 
3atisfeito. Né'.o sei si tlahi devemos tirnr uma 
cond:~mnaçiio dessa importante rcrornw, porque 
o m smo se ·deu com rei cão á c:mstituicão os 
Estados-Unidos. Depois de féita esta constiluil;ão, 
que tem dado na prntica os resultados que todo o 
mundo admira, dizem que nenhum daquelles que· 
concorreram para a sua feitura, nenhum elos par
tidos que se debateram no congresso ficou ::;a tis
feito; todos achavan1 que a constituição tinhn 
defeitos, sob o ponto de vista de cada um; donde 
se póde deduzir que ella era uma justa tr::msacção 
entre as idéns de todos, aproveittmdo-se .o que 
uellas ·havia de concil iavel e bom. 

Apezar disto fora pura desejar uma reforma 
mais systematica e s~br~tudo muito mais ~l~ra do 

O Sn, · BuARQUE DE MACEDO: -E' a lei. mais 
1iben1l que po.~suimos. 

O Su. SoAREs BnANDÃO:- Com tudo, cingindo
me aos conselhos do partido pos~ibilista, neste 
paiz, eu creio que far-se-b::t uma grande concjuista 
conseguindo rcstajll.'ar o a c to addi·cioual ; qite, _ si· 
tentasse-mos uma ·nova reforma constitucional no· 
sentido da franca. descentt·alisação, se haviam da 
levantar obstaéulos ue elo inelios muito retar-
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poder que f~i conferÍdo, é um~ 'cousn que não- S<! 
compreilcnde. · E' uma interpretação illogica 
(Apoiados) . . . · 

.Nos Estados-Unidos a constituição determinou 
cspecific<Jdamente as altribuições do cong-resso, e 
ficou entendido ue af uilló nc não era attri-
bmçao l ocougresso,eraattribuiçãoda legislatura 
dos Estados. , · 

No Brazil fez-se o contrnrio, procedeu-se pela 
in-versa: decla,rou-se o que era attrilHliÇão ,das 
~ssemhtéas ]Wovinciaes, e tudo qu:mto não estava 
comprehendido nessas attribuições era d:l com
petencia do poder central, do pode1· g~raL 

Nos Estados-Unidos, :linda ao inverso do que 
se d:i entre nós, se })i·ecis<lm interpretar as attri-

·-· ('t ' ~ .. 

n~ente opposto ao no!'SO, segue-se um systema de 
inteqm~taç;ãoqueos escriptores chamam de in
duccão. E' assim que e!Ies reconhecem que, desde 
que o cpngresso tem o poder de- legislar sobre 
um objec~o, tem tambcm o poder de faz.er :is leis 

~ u ~ .. o 
de legislarem s_obre obras pu!Jlicas. . Tem-se 
decidido por consultas e avisos q.ue ns assemliléas 

> .. .. ::.~ - ~ 

privilegias, si i!'LO for necessario, para que se 
possa construir uma obr<1 publicn, uma estrada, 
fazet·-sc uma navegnção, etc: 

Até quanto á attrilJuivão de fixar a forçn poli
cial, tem entendido o conselho de E~tndo que as 
assemb.Jéas provínciaes não podem dar ol'g-ani-
za ao a a e n:arem, que a otgtlmzaçao a 
força publica· é attribuição que excede da com
p~te~cia dos poderes locaes,das assembléas pro-

E outr:1 -attrilnúções dadas tis assemblé~s 
provincínes pelo acto addicional tê:m sido assim 
interpretadas pelo conselho .de Estado e por 
<ivisos do governo. 

Devo dizer, em homenagem á tolerancia que se 
~em estabelecido oe as nssembléa:; rovinciaes 
apezar dessas decisões do conselho de. Estado 
têm procedido mais ou menos como entendem, 

·a· re~peito de muitos pontos contestados, e 
que de :!.81,8 pur3 cá não ha exemplo de que se 
tenha revogado ama~lei provincial por ser ex
cedente das attribuições dessas :íssemblêas. Até 
i8l8 tinham-se rev.ogàdo vinte e poucas. Isto 
prova que, nos poderes centraes ou antes . nesta· 
augusta camara está ~ consc!~ncia de que: al-
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quezas provinciaes. E a idéa da revogação da lei 
de :12 de 1\laio de 18~0, p~ra o -fim de torn<_~r 
impossíveis interpretações dest:;~ ordem e deres
peitar-se ~s franquezas concedidas pelo acto 
addicional, é uma idéa, _que tem feito caminho 
no espírito publiCo~ em grande parte sem distinc-
cao e par 1 o i - o_ ·· 
~ A resperto de iiúposições dá-se grande conflicto 
entre as _assemb)éas _ provinciaes e os po~eres 

• < < 

que seja renda provincial e o que sejn renda 
geraL A lei de 31 de Outubro de :1835," que é a lei 
do orçamento daquelle exercício, depois de ter 
declarado os impostos que se d~viam cobrar par<l. 
fazer face ás· despez<.1S geraes, disse em um ar
ti (To : a: Todos os im ostos ue não se acham 

. comprehendidos nos numeras do artigo antece
dente ficam pertencendo á receita provincial. -

Ahi tambem révelou-se bem claro o pens rl'lento 
o po e r gera s · c, : • ó ira mos , u o 

de que precisamos, · para occorrer ás· no~sas 
despezas ; vejam as províncias si fóra . daqui 
acl13m a_lguma cousa, c, _si acharem~ isso lhes 
pertence. ~ 

O SR. BuAn.QtiE DE ~L\clino :~ E o que ellas 
~ e - . . 

0 SR. SOARES BRANDÃO:- Pretende-se que não. 
sómente os impostos de impl)rtaçiio, mns tamlJem 
os de exportaç~o, siio excedentes dos direitos das 
províncias, e muitos outros impostos de-menor 
importancia do quu os desta grande cathegorw 
de ithpostos de exportação. têm sido deClarados 
como-não cabendo na faculdade d~s assembléas 
provinciaes. 

"Jl.óde continuar. . 
Por outro lado, as municipalidades, jazem no 

paiz n'um abatimento que todos reconhecem· e 
p~rece-me que a idéa de reforma das cnmaÍas 
municipaes já não é apenas de uma parcialidade· 
politica (Apoiado.)). . · 

emos VIS o no par amen o p_roJectos apresen
ta4.los por membros do partido conservador, cOn
tendo· ídéas mais ou menos no sentido de dar-se . - . ~ .. 

cipal. . , 
D:.~s considerações que deixo expostas, üm 

pouco desalinhadas e sem methodo (não apoiallus) 
a camara póde ter comprchendido qual é o" meu 
pensamento. · 

paiz deste abatimento m~oral em que s~· tem 
a.cha~o, desta falta d~- cspirito publico que fn 
considerar os ncgocws do Estado como uma 
cousa que nfio pertence a to,Jos; mas sómente 
ao g-overno, porque só elle é que póde c tem o 
direito e devt•r ilc fazer tudo. 

No intuito de cmsegnir-sc a drsei'ntra:i$:-tr;âo 
· ndministruth•a, me Jl:li'I'I"C que ilcrt!-~1! pi.·o
lllO\'er a re;;Lauraç5\• d::s fr:mqu~.·zas 1!11 :wltJ, 
~~duiccional; e l'in:·;o <leve-se f;,;wr a propa)-!:lll.!a 
de uma nova reforma tln <!Olll'\litui«:iio. tkve-se 
?aruma U?Và interpret:u:ão áquella lei de .. h· 
.o~I:oade~, aquella vcrdudeira conqui~tn do cs
~~ry~0I~beral, revogando a lei de U de l\l:a.io 

Não é esta uma aspirar-ão impossível ou diffi
cil: ella está no ·espirito' publico (A.poiados). 

Th Sn.. DEPUT.iú>o:-Ha um projecto neste sen-
tido. · 

.o Sn. _So:mEs BRAxnÃo:---:Tem-se dito _qu~ o 

~entralizou as muni~ipalid~des, tor~ando-as dom~ 
p~etamente dependentes das assembléas · provin-

Ora, este p_on~o tem mais a!gumn importancia. 
. 9 acto a~dr9czonal _determi_nou que as a::scm.
bleas prov:mcracs podiam legislar sobre a policia 
e economia municipal e hivestiu as. assembléns 
da superintenuencia sobre as citnH1ras. · 

Entendem al~uns pensadores autnrízaclos, en-
e o~ • e;-- 1 u~ r . ma o a vares as os, que 

as asse_mbleas_provmcltles ~a_P?sse desta fraqueza. 
-d~ legislar sobre os mumcipiOs, lcv<JrJam por 

do• de acc:ôr~o ~0~1-tiS ner:essidnd~;·J~~a-es If~vi~n~ 
de constituir os município~. do modo o n1aís con
veniente em attençiio á siiuação de cada locali
da~c, não con~tituinclo todas as camaras um typo 
unico, o que e um erro que todos reconhecem. 
, Entooclia o Sr _ Tavares Bastos a lei de 2 
de Maio de 18/iO, restringindo esta atti-ibuição 
geral dt~s :1ssembleas provinciaes, deixou sómente 
ficnr o que havia de restricto e odioso, qrie é 
ussa dependencia em qua estiio actualmente as 
c~m1aras municipaes das assembléas provin-
Ciaes. :.- · 
~ingue-m pód~ deixar_ de recónhecer que não 

ex1s~e autonomia nem: força nos nmnicipios, 
(apozados), e que emanetpàl-os, dar-lhes autono-

• r • , .. • • 

0 SR. BUARQUE DE 1\fACEDO:-Dar-lhe recursos 
é a primeira necessidade; talvez a unica. 

O Su .. SoAnEs BR.-\.:.~n~o:...:..:..E é nos municípios,, 
como dizem os pubhc1stas, que. est(l a forçn dos 
povos livres (Apiados): As instituieões commu-. . - ... 
qúe às escolas prima;iás~· são para as scie~cias · 
collocam_-na ao nlcance do povo. ' 

r • • • .. • 

~e q~~ accusava Laboulaye o povo frm~cez ; não 
e, d1z1a clle, a. ignor:mci:l da sciencia que se 
apnmde nos livros. mas da sciencia que se apren
de na vida.Jflle referia-se á v ida dos·povos livres 
q?~' a começnr desde os negocias de seu muni
cqno, acostumam-se lo(To a dividir a sua vidn 

·em uas part~s, -uma para seus negocias, outra 
p_ara os negocws pubhcos. -

Si rcvon·assemos·os rinci i s da inter ela ft 
da lei de i2 de l\'Iaio de :l8~0, ficando as assembléas 
provincincs de posse das largas attribuiç·ões que· 
lhe foram r,oncedidas pelo acto addicional, 
ns presumpções rnuit9 sensatamente externadas 
pelo Sr. Tavares Bastos podwm realiza c-se. 

As assembléas rovindaes havh1m.tambeni de 
partillwr justamente as rcn as, entre pro\'ineiacs 
e munieipacs, c tirarinm por outro h1do i:s ca
nwra:> d:.t :;it_:_.wção em. qnl:l se acham presente
rneutc, d()_ nao poderem f:~zer qualquer obra por 
meno:; imporl:~n!e que seja, sem a aj1provaç5o das 
~est!I:ls <.tssemiJié!lS ou do preside1_1te · da pro-
VlllCt:l. · ' 

Um go'\'crno çcntral por mais.illustrado, pro
vidente e pntriotico que seja, não póde substi~uir 
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os poderes locaes, no desenvolvimento do Pl'O· 
gresso e bem estar de todo o paiz. 

O principio da descentraliza\·ão com relação ao 
governo importa o reconheciment.) da grande 
verd:~de ecoriomica, de que a grande força está 

i isao o ra a o poza o:;; . 
.Pelo ·lado financeiro vê-se que este systema de 

ficar a oorgo do poder· central a promo9ão de 

immediata, aufere proxima a sua vantagem, paga 
o imposto para se fazer a estrada, o melhoramento 
da sua freguezia, do seu município, da sua pro
víncia que elle vê e de que se a provei ta. 

Assim, portanto, ainda pelo lado economico 
e financeiro a descentralização é uma necessi-
dade imperiosa. . 

Não. posso deixar de reconhecer que todos os 
pa~zes precisam _de ce_rta centralização para consti- · 

soberano; que deve haver ·um
0

governo central 
bastante forte afim de poder asse~urar os grandes, 
interesses do paiz em suas .relações internacíonaes 
e que ha interesses internos de ordem geral· e 
collectiva que deve cábcr ao poder central ; mas 
deve- fa er distin ão ntre centraliza ã C'l'o-
vernamental e centralizaçao administrativa. 

A concentração, nas mãos do governo central, 
de todas as '· attribuições indispensaveis para 
manter os gran es mteresses co ect1vos e o 
que se chama propriamente 'centralização ,gover
namental, e o que existe em alla escala na Ingla
terra e11os Estados-Unidos. E. nem a centrnli
zação governamental implica com a centralizai;uo 
administrativa. · 

ção.administrativa-, que depois houve· quando já 
os poderes centraes não tinham aquella_grande 
centralização governamental. Tem-se d1to que 
os paizes des~entralizados. são _fracos. Não ha tal, 
desde que haJa a ceutrahzaçao governamental. 

Na idade media não havia centralização nem 
a ministrat1va, nem governamenta , por 1ss9 er~a 
desordem e fraqueza. Havia a descentrahzaçao 
administrativ;l e governamentnl, poequQ.o pod~r. 
dos reis somente fortillcou-se e cresceu depois 
que conseguiL·am m:rtaro elêmcnto feudal. 

Concedendo-se francamente ás provincit~s e 
aos municípios âs liberdades que lh~s. quizera~n 

· conferir· os legisladores ·do :1cto addiCJOnal, nao 
se enfraquece de modo algum ~ p~der central: 

.... . . . ' 

mental. Dos negocias ou interesses a dividir ·entre 
os poderes central e local, ha alguns qu~ têm o 
caracter de mixtos, c estes })Odem, em uma justa 
divisão, ficar em grande 'parte collocados nas 
fac~ldades do poder central. 

r ao quero, nem po am querer aque es que 
propugnaram pelas· liberdades provinciaes po_r 
o~casião da refo~ma a q?-e se chamou a~to ad~t-

qua~do os cidadãos souberem fazer os seusnego~ 
cios, os de sua communa, os de sua escola, os de 
sua igreja, saberão fazer os de seu paiz. » _ 

(11fuitÓ bem; muJtobenL O orado1· é felicitado.) 

O §r. Atronso Penna:- A hora já 
está muito adiantada e sinto que os meus colle-
gas têm necessidade de retirar-se; mas, tendo 
V. Ex. me concedido a alavra u arei della · or 
poucos momentos. . 

Serei breve nas considerações que von expor e 
sui.Jmetter á attenção dos meus collegas. Limi
tar-me-hei a tomar para assumpto dellas algumª-s 
das idéas que foram aqui emittídas pelos illustres 
oradores que nesta discussão tomaram' a si a de:-

um governo que ab:mdona a defesa dos seus 
actos nti camara dos Srs. deputados. E', Sr. pre
sidente, um facto talvez' virgem nos annaes de 
nosso parluniento, correr ·a discussão da resposta 
it falla do throno sem que um só ministro tenha 
tomado a palavra pnr<l defender os :lC'tos elo ga ~ 

mete, .que aqm tem SI o severamente crH1ca os 
(Apoiados). · . 
Qu~ndo é que .i á. ~e vi~ ~m governo :rbando-

c • 

falia do throno ? . 
·. E' certo, senhores, que na Inglaterra algum~•s 
vezes esse debate não tem importaneia; mas nfio 
é menos certo. que os estylos ad•Jptados em nosso 
paiz são diversos, estão de accôrdo com as idé3s 

· n u ' · · · 
.Fr:mÇà e da Belgica, _onde nesta discussão se 
critic:tm os actos do govérno e se ap reciam'os 
princi{)ios ,que serV"em de norma á sua. éonducta 

· politk~a,< . : 
: Ainda lia pouco o nobre deput;.ulo, que tão bd
lhantemcnte acaba de orar, ex:poudo· as suas 
idéas, externando os desejos que nutre a. respeito 
d8s reformil.s ·t~poiadas pelo partido liberal, foz 
iudirectamente uma censura s~vera ao. governo, 
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unanime liberal, não toma á si propôr estas me
didas. 

O SR. So.AnEs BRANDÃo:- Perdão; o nobre pre
sidente do conselho declarou nqui que depois da 
eleição directa eram aquellns as duns medidas 

' O" • 1 O" r •"' • 1 ,.. •:l 

0 SR. AFFONSO PEN.NA:- 0 nobre presidente 
do conselho, pa1·a abandonar o programma libe-

- ~ ' :"" . .. 

lamento não se acha devidamente constituido 
para . poder fuzer reformas. que sejam aceitas 
pelo paiz. l\Ias este procedimento do governo é 
altamente censuravel e merece sério reparo da 
cantara, a quem elle falta com a con:'.ideração de
vida aos inunediatos representantes da nação, ao 
mesmo tempo que os no res mtmstros nao sa )em 
de que meios hão de lançar mão para agradarem 
ao_ s~nado, q.ue os repelle Ao passo qne os n~bres 

( b c: < J 

alijam do· gabinete um seu co !lega, porque foi 
menos respeitoso pnra com a camara vitalicia, 

· deixam correr nesta casa ao aband-ono as mais 
importantes discussões. Discutiu-se o orçnmento 
em que se vai pedir ao paiz 30.000:000~ de novos 
impostos, e por conta de quem correu essa dis
cussão? Si não fora o nobre deputado por Per-

. nambuco, · illustrado relactor da commissão de 
fazenda, aquclle orçamento, censmado por maio-
na, tcna st 0 vota o stmp esmente pe o e emento 
de confiança, sem que· o minisLerio se dignasso 
dizer uma só palavra em sua defesa. 

0 S11. BUAUQUE DE 1\L-\CEDO:-Não apoiado; O 
Sr. ministro da fazenda defendeu- o brilhante
mente. 

O. SR. AFFO~so PEN.NA: -0 Sr. ministro <la f a
zen da tomou a palavra apenas na 2. a discussão, 
c V. Ex.. sabe ue na 3. a discussão foram a re-
senta as pe a commtssão (} uraute o e ate me
didas de muito nlcance e grande comprometti
mento: O mesmo succedeu com a àlscu.ssão da 
proroga.tiva do orçr.mcüto conservador, orça
mento criticado peh opposição liberal de :1.877. 

Ainda então a pnhwra ào governo não se fez 
ouvir-~ ·uma prorogativa tão ampla, autorizações 
sem limites pam fazer operações de credito 
foram votadas sem explicação alguma uo go-

' • O". " a· · n· · 

que ptecisava de 50 .. 000:000;)000. 
O Sn. G:unmo DAS NEvEs :-Pois é máo gosto 

abandonar-nos para ir ·namorar aquellcs velhos 
{lUso). 

o Sn. BUATIQüEDE nL<~.CEDO :-Eu:pedi a palavra.. 
para responder; mas havia nccé-3sidade urgente 
de votar a prorogativa. 

. · 0 SR. AFFOI\SO PENNA :-Eu já disse que O 
nobre relator da commissuo de orçamento' mos

. trou a maior 'deferencia para com a C<nnara de
fe.ndel_l.do o orynm_ento. 

< 

falia do thtono; a politicn do governo é censu
rada e os bancos ministeriaes estão vasios, não 
ha um ministro que se dig-ne tomar a palavra 
para explicnr os. netos do gabinete, J)ata mo~trrrr 
qual a ~cndn que }Wctende seguir. A falia do 
throuo indica-nos medidas referentes ao estado 
grave do paiz, ao estado deeadent~ d:t sua l:.J
voura. Entretanto, senhores, faltam só dous 
mezes do sessão e qual é. o projecto que o go-

verno já apresentou para attender a esta urgente 
necessidade publica? Estará reservado para o 
partido liiJcral cahir de contradicção em contra
dicção, não levar av;m.te nenhuma das suas idéas, 
não cumprir nenhuma das suas promessas feitas 
na o posição e no poder. 

m a em un o o anuo passa o o no n·o pre
sidente do conselho convocou os lavradores de -
quatro impo!tantes provln~ias e ~issq-lhes :-a 

da lavoura. Faltam dous mezes de sessão ; ne
nhum projecto ainda foi apresentado pelo go
verno, e um ue foi á ui bi'ilhantemente iniciado 
pelo distincto deputadG por S. ·paulo,o Sr. Darão 
Homem de Mello, jaz na pasta da commissão. -

0 SR: BUARQUE DE MACEDO:- Está sendo estu
dado ; ha divergencias na commissão e esta é a 
razão da demora. · · 

o sn·. AFFONSO PE.NNA:- l>or deferencia or-
tanto aos nobres deputados que tomaram a de
fesa do governo, tenho de f~1ZCL' algumas ponde
rações, cam·o intuito de mostrar que aos depu
tados que esGo diverg-entes do governo assistem 
rezões solidas, que justificam o seu procedi
mento. 

Ainda ha- poucos di:ls o nobre deputado pelo 
Maranhão, distincto me1i1bro da commissão de 
resposta it falia do throno, com o brilha nte;ta.-

, .. o,..;' .J.. • ... 

nós da opposição não tínhamos ra.züo qu1111do cen
mravnmos o governo por haver circumscri pLo as 
aspirações do partido.que elle rcpreseutn, á rea
Iiza~~ão de uma sú idé<t, a da refoTma eleitoral. E' 
preciso tornnr bem cl11ro que nós da opposição 
desejamos a refornw eleitoral e não censqramos o 
gOYer:i:l.O por ter iniciado e!!Sa reforma. 0 que llÓS 
censuramos é o moela por elle adaptado 1)afa 
leYar avante uma das idéas do programma li
bernl. Si nós durante a opposi\~ão, por todos o::: 
orgãos mais autol'izados, quer na imprensn, quer 
na tribuna, d.e.clarámos solernnemen~e qn.e, para 

tando-se o voto de um só· gráo: não era' mister 
convocar umn constituinte, não podíamos deixar 
de estranhar qnc o governr• tenha· adaptado jus
tamente este meio reprovado pelos chefes li
beraes. 

Para .justificnr essa incoherencia declarou-se 
que é para attender a escrupulos respcitaveis. · 

Convenho que o governo quizesse atteilder a 
escrupulos de seus amigos, a escrupulôs do. se.-
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"' ) ' à convocação de uma con!>tituinte, o illustre 
deputado pelo Rio-Grande do Sul, ex-ministro 
da fazenda, não teria occasião de fazer questão 
da elegibilidade dos acatholicos; que é daquellas 
que só podem ser realizadas nos termos dos· arts. 
!74a :1.78 da constituí ão · collocando o abinete 
em serias apuros para obter e uma camara 
ummime ·Jiberal a regeição de uma idéa alta
mente 'liberal, como é essa que se refere á liber-· 
a c nsc· - . 
Para tranquillizar o senado a respeito da re

forqla de que terá de ·occupar-se a constituinte 
teve o governo de for-mular o projecto em ter
mos estrictamenle conservadores. Ern precizo 
que· o senado soubesse em que sentido se farft a 
reforma, e força é confessar que lhe são dt}das 
todas as garantias no sentido das idéas conser-
v~-'~doras. . . 

E tanto mais claro me arece haver sido esse o 
proposito do nobre preSidente o consel o quan
do é certo que S. Ex. por· mais de uma vez, na 
camara e no senado, tem declarado que -estàva 
no progra m, o gover ir á m ra c n
servndora.a reforma eleitoral pelo systema d~re
cto. Ora, está bem visto que cada uma das escolas 
políticas tem normas fixas, princípios· estabele" 
eidos, dos quaes não põdem regularmente affas
tar~se; port:mto, o nobre presidente do conselho . ' ' . 

pura e· simplesmente a -observar e respeitar os 
limites traçadús por osta camara, dar-se-ha a 
necessidade da intervenção do senado e da Co
rôa. O nobre .ministro da justiça abundou nas . 
mesmas idéas e chegou a declarar, facto admi
ravel'e 'di no de re mro nos annaes do ar-
lamento, mormente quando praticado por aquel

. les que se apregoam sectarios da democracia 
mais adiantada; S. Ex. declarou que esta as-

J ·, · \· J: i · á ons i um e, o -
que na lei que votamos. tem de intervir o se~ 
nado e o poder moderador, o que imprime-lhe 
o cunho de maior sabedoria e forca moral. 

Até aqui, senhores, entendia-se que a demo
cracia; já não digo ·a mais adiantada, roas aquella 
mesmo que se conserva nos limites da. mode
ração, pedia que os immediatos representantes 
do pàr9, formando uma constituinte, ..fossem 
os unicos ca azes de re resentar as as ira ões 
dó puiz, unicos competentes parl!, estabelecer 
limites ao direito político do cidadão, estabe
lecer. o modo po~ qn~ deviam. jogar os poderes 
pu 1 ; a nao e es a a eorm a emo
eracia moderna, tal qual' a comprebende o nobre 
ministro da justiça. 

Peç·o licença á camara para ler algumas pala
vras do parecer do uma commiss1io do senado 
composta dos illustres Srs. Yiscondes de Sàpq-

dora, quando fosse pedir-lhe refor.ma do systema Visconde de Jaguary, parecer lido em um'n. ses·- · 
eleilorDI. . são· de :186(1,. Estes velhos conservadores da as-

Aceita como necessaria a convocação de uma cola. autoritaria, retrograda,: e porta.nto sus
constituinte para realizar a reforma ; deu o go- peitos á democracia moderne, diziam o seguinte 
verno ao projecto que apresentou uma fórmn em referencia a alteraçiio. de· artigos constitu- · 
puràmente conservadora. O. que significa esta- . cionaes (lê) : _ : • · 
beleecr-se limites a acção de uma assemblén · « As nossas· camaras legislativas, e muito 
constituinte, que é immediata representante da me~os cada uma tomada de per si, não são com
soberania da _unção? _Signillca exte~nar descon- petentes. Não podem exercer senão _as attrL- _ 

' · . • • nmçoes marca as na cons~ItUiçao, e isto pe o 
de que a constituinte adopte medidas qu•) não modo e dentro dos limites da mesma consti~uicão. 
éonvenham ao paiz. Poi~ _não será licito á nação •El!a marcou nos seus arts. 174, 175; 176 e 
aceitar as idéas, votar as reformas como melhor 177 o ttnico modo de poder sahi1· da o1·hita que 
lhe parecer?. . . ·trayou. E' necessario que outra. legislatum seja 

.Si o nobre presidente do conselho quizesse investida pela nação soberana de especial ·fa
apenas indicar em tc<:~ços geraes as aspirações cuida de para poder sahir daquella ol"bita. • 
desta,camara. uão deveria dizer em termos taxa- Já se vê que umu legislatura ordinaria ape
tivos que abáixo de um-certo censo nada podérá nas póde indicar o artigo constitucional refor
fazer a constituinte .. S. Ex. com toda franqueza mavel. · 
declarou nesta casa que a. constituinte só poderú u E' preciso que uma· nova legislatura in-
dizer-sim ou não. vestida pela nação soberana de especial faculdade, 

O SR. BuARQUE DÉ 1iiACEDO :-Foi logico; é a. estabeleça meios de sahir da orbita marcada na 
me 1or parte o 1scurso o no re pres1 ente o const1turçao. So . a constttUJç:ío, iziam elles, 
conselho. - · que é representante da so,berania d:a nacão, :póde 

O SR. ·AFFONso PENNA :-Ainda referindo-se á marcare. o modo de sahir da orbita ·constitu-
intervencão da Corôa e do· senado na reform::c cionaL • · · · 
constituc1onal, S. Ex. deixou entrever que JlO Si nós estabelecemos os limites dentro dos 
seu animo nctnam motivos. muito fortes e deei- quaes a constituinte deve r.n.over-se, ·nós traça
sivos para admittir a co-o.peração· destes-poderes mos a órbita de sua acção, · O·modo de dirigir 
na reforma c_ onstitucional ;·e tanto assim é que I as. suas . idéas, de levar avante os projectos que 
S. Ex., como que :prevendo que a constituinte a nação julgar mais conv~Iiientes. . ··· · 
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0 SR. SALDANHA l!L\IUN_HO :-Não somos nós_, 
é o governo. 

o·sn. AFFONSO PENNA:-Vejamos qual O meio 
por. que se deviam manifestor os conservadores 
uma nssernbléa conservadora. si tivessem de es~ 
tabelccer lin it s · · · , 
bar:~to que a c~m1ara.ordinaria possa estabelecer 

_ limites á constituinte. Uma camarn conservadora 
que huuv~sse de votar uma lei destas como se 

ever1a expnm1r para mnn1 estar a sua descon
fiança contra a democracia, isto é, ob.viar que a 
constituinte se tornasse perigosa alargando os 
direitos politicos? 
. Não seria senão pela fórma .adaptada no pro
Jecto do governo, isto é, declarnndo que abaixo 

forma _e esta mesma incompleta, desde que não 
estende o direito politico nem sequer aos aca- · 
tholicos ? · 
~i~ um outro ponto, que preponderou no meu 

espmto para negar ao governo o meu apoio 
Senhores os artidos d ,.,.· · - · 

po er eva~do avante as idéas e os compromissos 
q~e tomaram quando na op'posição. E' necessario 
nao se separar os homens das idéas ue elles re-

; e ecessariO nao mcutu:· a deseon
fianç~ no animo do povo a respeito da sinceridade 
e senedade de seu~ homens politicos, quando 
assumem compromtssos solemnes na tribuna e 
na imprensa durnnte a opposição. E' necessario 
que o procedime~~o do_s· partidos ~ão autorizem 

d~ certQ cease nãe se pederia eene · · 
de voto. de que todos nós somos uns 

O g-ov:erno adaptou o mfnimo de 400~; os con- poder. . 
servn o · =- • · · · O meio uuico do mos a . .:: 
-vado. nr andamento' ás reformas que fazem parte ~o 

S~ respeitassem os a i_ndole do nosso partido, nosso programma. 
~ev1amos ma_rcar o maxm10, porque não está na Desde que no programma liberal existem 
mdole ilos Jtberacs dt~sconfiar das assembléas muitas idéa~ p;1~a cuja realização é nécessario re
constituintes. Está nas normns de nosso proce- f?rma conslttucwna~, como ·n.os havemos de jus
dim~nto respeitar a v~ntade do povo, quando é .. t1[1car perante o p;uz convo.cando uma consti-. 
mnmfest.ada por seus nnmedintos de leo-a dos. tuinte sú_mente Jl<'r~uma idéa, justa.mente aquella 

E' admiravel que o Sr. presidente do"'conselho, para ~u~a rca!Jza ~<.~o. sustentamos que Rão era 
qu_e acha esta ca.mara. incapaz, eivada de vicio de ne~e~s~r10 a const1tumte ?_ . _ _ . 
eFigem flaFa trsta1 fie {Jtt<lesqner out1 as r efor , 
que niío seja a e_ Ie.itoral . v:i no entanto convo-j pa.ra_ protestar contra a cren·ça de. que a convoca
car a constitüinte que '1w de ser eleita pelos ção d~ u_ma constituinte é . cousa façil e normal 
mesmos clement . · neste a z 9 · · 
portante refm·ma destin::~da a ~ervir debase'ã re- . . Si em outros paizes, ânde ~unccíona com mais 
genernçiío de nos~o parlamento. · . -liberdade o governo Jiarlamen.tar? as constituintes 

Pergunto eu, tendo anteriormente 0 partido li· ra~amente se r~ unem, o que dlremos em nosso 
beral por . seus chefe~, pelos seus jornaes, pela patz,?. A; pena~ ttvemos uma ha quasi 50 annos. 
sua p_ropaganda política estabelecido cerl~s bases, E hc1to c.17er que, reformado _o systema elci
em v mude das quaes teria de reformar 0 sv- tora!, o pa~t1~o liberal convoque tmmediatamente 
. 1 a e1 ora ;l'er-nos- w !Cito estatuir uma li• . . ~ . ' a en ao evar avante as suas 
mitaxão que não estava annunciada pelos chefes Hleas? ~mguem ~ _acreditn, e nem seria talvez 
e mms orgãos competentes do partido? . co~yemente. e _pol!ttco faz~l-o. 

Com que direito. senhores, esta assembléa· ue E , Sr. PI estdente, recetando q~e o povo tos 
foi eleita por aquelles qne têm a renda min~hm accuse. de ahn~do~o de compror~H2sos. solemnes 
de 200;$ e pelo:; analphabetos, com que direito assD;mJdos no~ ,dlas . de . oppostçao, e por esse 
clla'vai-l~es dí~cr: vósnão podereis tomar parte motivo. ~ue c_u .me afasto do governo e bem a 
nas votnçocs, vos sois incapaz<!s de exercer o di- meu. "QCzur, pozque nada me d~e tanto como 
reito poHLico ? · hostilizar n homens d~ meu part1do, que estou 

acostumado a res ettnr · 
A• .- RI~Ho a um aparte. uta, que nos dias;de ndversidade eu Yí sus--

0 Sn. AFFONSO PE:\XA :- E', como muito bem 1ontar e bem alto o p(}nd5o do partido liberal · 
observa o nobr~ ~erutado pelo Amazonas, um IDJlS antes de tudo eu acredito que -.cada um de 
procur_:ador dem1ll1~do _o _constituinte e importa, nos deve proceder de accôrdo com os dictames da 
ao .me, mo tempo e~sa 1dea exara.da no projecto sua_consciencia e com os hnp ulsos·. do seu co~ 
urna desmoralização solemne dos poderes da ru- raçao, procurando salvar a sua responsabilidade 
tura con.stituinte. - · afim de que perante seus constituintes possa dar 

A cons~ituinte vai ser eleita pelos mesmos yo- conta de seus a.ctos. · 
tantes e pelos mt>smos eleitores actuaes e no en- Não _que~o filllar, senhores, já do mod~ ex
tan:o a cnmara vota e lhes diz : vós ides cJerrer tra~rdmano, a norma por que foi elaborado o 
d~p~ttad:ls,_ ~otni bem, que vos vão cspoliar0 do pro]e~t? de re~orma constitucional; apenas lem
d!reltO poht1col Estes homens ou vão sem •:onhe- brare1 a camara um facto. 
Clmento de cansa, ou s · · 
oseu suicidio, oesbq.Jhodoseudireilo. 

Desde que o Sr. présidente do conselho juJrra. 
que a reforma eleitoral é a mais imporlanle de 
todas; que é aquella sobre a qual devem :-;:;sentar 
todas asnspir?ções r~turas do partido, si S. Ex, 
entende .e es~a r~solv1d~ a proce~er a uma eleição 
p;~ra a constltumte, dmx~ndo llvl"emente mani
f~st~r-se a vontaile popular, como é que S. Ex. 

· l1m1ta os poderes da constituinte a uma só l'e· 

. ' • . ' o , a re orma 
ele1tor_al ~-~ i832 o Con~e Grey. nomeou ·uma 
commtssao de seus :~mtgos ma1s importantes 
composta detord Jolm Hussell, Lord Duneannon 
Lord Durham e Si~ James Grahamccp3ra pre: 
part1rem o projf!cto de .reforma; e esses dis
tinctos cidadãos o fizeram tendo em vista as 
tabeas do recenseamento~ projecto esse que sendo 
aceito pelo c?nde Grey foi p~Io gabinete a_ppro. 
vado e de o1s a resentado a cama a 
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Entretanto aqui deu-se justamente ao con
trario ; sahiu o projecto prompto do governo, 
como l\1inerva sahiu ármada da calaeça de Ju
piter; foi apresentado aos deputados par~ O· as
signarem sem que. lhes fosse licito fazer a menor 
modiucaciio. Mais tarde a discussão o nrovou 

ciaes, que inconstitucionalmente foram. resti'~~
gidas pela lei de 1840. Então S. Ex. teve occasrao 
(fe notar que, de 1.818 para cá, ainda não se âeu o 

· caso de revogar a a:>sembléa · geral urp.a só le.I 
das as5emblêas provinciaes, e que até então 
aoenas 21 foram revoltadas. '1\las infelizmente. 

mostroil-se perfeitDmente que nem todos acei
'tavam o projecto nos termos limitados em que 
estav!l concebi~o,_ que muitos dos nobres de-
vutuuus uu lllttlOria mesmo que we ueram o seu 
assentimento desejavam que elle fosse ampliado. 

-e fosse concebido em termos diversos daquelles 
em que foi votado (Apoiados). 

O nobre deputado, que me precedeu na tri
buna entendeu que o partido liberól.l podJa _li· 
mit!lr !'lc: l' L'. ·"'· • ·, • • !'l ,...,.; ""'.""'"~ 

se o Sr. presidente do conselho, em discurso 
proferiuo nesta camara. 

Mas S. Ex. foi além- e muito ju.diciosamenLe 
reproduzindo aqui ns constantes reclamações do 
nosso partido durante a opposição quanto a ce
lebre lei da interpretação do acto :Jddicional. 
As considerações que o nobre deputado. fez, 
concluindo por declarar que não eram precisas 
muitas reformas constitucionaes, envolvem; 
como eu disse, uma censura ao governo qúe 
não trata de propôr a r-evog·ação dessas leis 
compressoras, dessas leis que vieram restring:ir~ 
nnP. viP.r!lm " !'li'P;;n rln·c: " ,,.. .. .. 
caes. 
....... 9 SR. S.\LDANHA: MA~INHO : -·0 ·projectp e~!á 

.• -. - J:'V4 uu.u, 4Vt:)V LJ.V ""ti uuuv Ul<l 

de entrada nesta casa. , 
OSR. AFFONSOPENNA:-Já foi apresentado um 

projecto revogando a lei de 18~0; mas ainda não 
tev~ a honra da discuss~o ; o governo, . que é 
quem tem _a responsabilidade da dirccção d~s 

• - rlt>"t" ""~" onnil'l ·n;;'n. :~ ~--~ ~11., 
• ' . ~· • 'j,-• 'fU.V \JUV 

fosse dado para a ordem do dia. · 
0 SR. JOAQUIM NABUCO:- Apoiado, a respon-

sabilidade·é do gov~rno. · , . 
O SR. AFFONso PJi:l\'NA:- Eu entendo, senho

res, que o partido. liberal tem muitas medidas 
de ordem secundaria a tomar, mas não posso 
deixar de confessar que, em pontos cardeaes, a 
no~sa constituição "precisa de reforma. 

I•' '"" ,.~rn "~ • · -
' ' lli:IV devem atterrar a ninguem, .Porque, na plirase de . 

Royer Collard, as constituições não foram fei'tas 
para tendas de descanço. Desde que ellas em seus 
termos admitterp. reformas em pontos cardeaes, 
os partidos que· têm· assumido. compromissos pe
rante a opinião de lev8r av:ante ess~s reformas 
os p~rtidos que têm assim conseguido o trium
pho de suas idé~s, não deve.q1 recêiar de as exe
cutar; têm neçessariamente. a obrigação de fa· 
zel-o, sob pena de serem accusadas ue incohe
rencia (Apoiados). 

0 SR. GALDINO DAS NEVES: E a nossa con-
smmçao tem mesmo necessidade· de ser refor
mada, porque nos foi. dnda por uma ·pessoa que 
guardou o melhor para si ; esta não foi fe1ta pela 
nação, não. · · 

0 SR. AFFONSO PENNA:- Com as mais.judi
cíosas consideracões; senhor:es, o nobre deputado 
por Pernambucô declarou que era p·reciso dar 
aeção ás províncias, que era necessal'io alargar a · 
~spliera das attribJ1iÇões d?.S a~sem,b!éas pro v in-. . . ' 

senhores, neste Jacto eu não vejo uma homena
gem, um respeiLo as asscmbléas provinciaes ; 
é justamente o contrario, . é uma decadencia ~o . 
nosso , re~reseuwLIVO, v_u_I que ~tl tlUtao 
para cá as leis das assembléas provinciaes não 
precisam ser revogadas aqui nesta casa: basta 
11m aviso do ministro, basta uma portaria da 
presidencia da província para suspendel-as 
(Apoiados). • . , 

~ tPmnc:: intP" nP.m 
. -' --

0 SR. GALDINO nAs NEVES:- E recentes. 
O Sn. AFFoNso PENNA:- ... e bem recentes. 
0 SR. MANOEL PEDRO:- Hoje faz-se tudo por 

decreto. _ 
·O Sa.. JoAQUIM N.umco:- Por aviso:: 
0 SR. AFFONSO PENNA.:- 0 nobre presidente 

do conselho, senhores, .com um "simples decret() 
revogou uma lei da assembléa pro.vinciai·de 
Minas. e com toda a coragem faz em seu relato.;. -
rio referencia -a esse racto, que constitue um 

' · nttPnt:Jrln 

Em discussão especial eu tratarei de demons-: 
trar que não foi só um attentado perante as 
franquias provinciaes que não Oi só umatten-
tado contra os mteresses da província de:Minas; 
demonstrarei que até sacrificou-se o direito de 
propr:edade de minha província. Em poucas 
palavras posso :dizel-o á camara·. · . · 

Uma estracl.a de ltlinas, que foi subvencionada 
pela província e em cujo contrato de concessão 
;; o •• • 

.Ov ';IU.v >V'<IL~vUU _lJUH< J:',4\J.U<l __ r'~J::'4<V-

dad'e da provincia, findo o tempo do privilegio, 
por um simples decreto do Sr. presidente do con
selho, foi declarada estrada geral do Estado .. E 
querem saber os nobres deputados como isto 
affectou os direitos de propriedade da provincia · 
de Minas 'l Foi nada menos,do que um esbulho 
de mil e t:mtos contos .. 

A proyincia de Minas; senhores, contrahiu 
dividu, a unica que figura· no seu orçamento, e 
eu·com orgu1110 o 1emnro, contran.m essa a.rvtda 
importante de mil e tantos contos 'para-subven
cionar essa estrada de ferro. !lfas o nobre presi
dente do conselho, com um traço de· penna, ch:i
.mou para o Estado a propriedade da província. 

U:11r Sa. DEPUTADO: -E lá foi pessoalmente. 
o SR. G.A.LDINo DAs NEvEs::_Foi pesso::.lniente e 

levantou o embargo judicial; até o poder judi
ciario soffreu. 

O SR. MANOEL PE~no:- Es~apou de ser preso; 
pois podía.s~I.:o. · 

(\ C!n A~:...., ... ,.,." n~L~T • J) o .3 .:o-
• .~-... -- v . ,. .,. ' . 

não póde ser esbulhado da sua propriedade;-não 
pódé ser desapropriado, se.rn qu~ se o~ser!em: 
certas formulas, ·sem que elle seja ouvido, sem 
que a sua propriedade seja avaliada; mas o no
bre presidente do conselho~ tendo diante de si 
uma província e-uma província como a de Minas, 
<!penas declara :· « Isto é do Estado, nada tendeS' 
que ver~ • E nem siquer se trata-. de·dar.umain-. 
ctemnização, que é de\~fffii~ªqa, :pelos principio~ 
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l:"igorosos do direito: E' um esbulho, é un1 atten- 1 O Su. AFFoxso PENNA :-Disse-se então que o 
tado contra a propneclade. eongTeS~0 ag:ricola era um meio de armnr ú cre-

Não quero cançi:tr a atteilção da casa: senão dulidaqe _da -populnç.iio ngricol~ e élecal_)it.ar votos 
TOS havia de demonstrtlr que o trtlçado para a nas· ele1ço~~s que estavam proxl~nnsJntehzmente. 
estradn do norte de Minas, que o nobre presi.- os f~~~os _1J3recem dar ganll~ de,cEusa aos ~1ossos 
dente do conselho ado tou foi nnda menos do adv~I::>anos, qu~ndo no~ ·faz!am lao gr~ve mcre-
que um absurdo, por isso qtrc vai onerar . . v , .:~. a 1n r 1 s, " - . 
~xtraordinariamente o ft•ete, ni tornnr impossi- que disseram aquclles qtle sustentavam o gabl
:v~l ~exportação de uma zona importante da pro- nele, n.que.lles ~~e deposit~V<lm a s~~a confi~nça 

1 ta . IU . · "' ~. ' · 
O 

. . , · Todos nós respondíamos· então oue o gnbincte 
s.n. Hon:A ~E A~AUJO .-E o .sys.t~ma da realizaria suas promessas, e que a êonvocaçüo do 

·-tutela, quer saber mms do qu~ os nuneuos. r.ongresso agricola era uma homenagem á im-
O SR. AFFONso PENNA:- Como disse, 'senho- portante classe da l::tvour~, merecendo ô o-overno 

res, comprometto-me em occasivo opportnna, si por isso _louvores, pois, ~leia vez prinl'ei~a em 
:~. camara me conceder uma ur.(l·cncia a desen·- nosso pa1z, se · rocurava ouvir os interessados 
.vo ver a materia. em assumpto e ta magnitude. 

O SR. MANOEL PEDRO :-l!;to não concede não. O procedimenl~ do governo, por{>rn, depois de 
., ' . · aberws as camarns parece confirmar as censuras; 

Õ U .:1 Vl 3. 
0 SR. AFFONSO PENNA :_:Espero provar, a toda 

a luz, demonstrar amplamente com os clallos for
necidos não só pelos engenheiros, como pela es
tatistica da província, as minh:1s ailirmações. 

Jã não guero, senhot·es, referir-me ao insolito 
procedimento do· Sr _ presidente do conselho para 
com o seu administrador de então~ que era naLla 
menos de que o senador Silveira Lobo. um desses 

• * .. .. • 

a sua sinceridade. Por que razão -não promove o 
g-overno a adopção de medidas que possam satis
fazer a justa im pnciencia do paiz quanto ú sorte 
de sua principal f~nte de riqJieza, a lavoura? · 

A c:111wra jú votou osprojectos de orçamentos 
e de reforma eleitoral, e o governo pa1·ece inte
ressado em qne · não !':e realize nenlluma outra 
medida, esterilizando assim os tt·es_ mezes de 

- l . .. ' - • 

do h~mem justo (1lfultos apoiados). ·Já não quero Importnntés medidas a que me refiro~ 
refertr-I?e e qualificar o procedime~to do UM. SR. DEPUTADO: -A dm'lara aqui já deu o 
Sf. presidente do conselho para com o d1stincto que Unha d.e dar. . 
ctdadão, que então prcsid!a a generosa provincia 0 s . - . . · . ' · . 
de l\linas, porque p:Jrece estar nas normas de . ~mo n: o-DEPUTA~o .-Esta .1 egetando ate qu_e 
S; Ex:. maltratar a todos que ti!m a infelicidadr. 0 s.enaclo dtoa-b~s.a. Dependemos do senado 

e assum1r uma pos1çao e espm 10s. durante a 
sua administraç~o (apoiados), todos aquelles que 
têm tido a desgraça de ac.eitar cargos de confiança 
á testa das provincias. . · 

0 ~R. GALDINO DAS NEVES:- Apoiado: 11ÜO 
faz caso de ninguem ; tem o rei na bárriga. 
~~~- . 

(H a outros apa1·tes.) 

R. J'FONS ENNA :-. SSlffi, sen !Ol'CS na 
· ordem política~ o nobre presidente do.conselho 

faltou aos compromissos solemnes do partido li
beral, abandonando idéas que se achavam consi
gnadas na sua bandeira, e. che.Q·ando mesmo a 
declarar que só se limitarú á eleição direct:1 
S. Ex. foi bem positivo; mais t3rdc, porém . 
accusado por esse abandono de idéas. d1sse que ti~ 
nhamos de realizar a reforma dos IJOderes locacs 
e outras de ordem secundaria. 

O_ SR. GALDINO DAS NEVES:-lsto é para del)Ois 
para as kalendas gregas. · ' 

"-. l. J.J. .... -... t. -

ni?Lrativa, S .. Ex~ tem ~altndo a um compro
mJsso solemne~ nssumnudo para com a lavoura 

·d.o. paiz. :5. Ex. comprometteu-se a fnzer p:~ssar 
medidas que L ornassem exequivel a lei· de 1875 
entretanto ne~ um só passo tem dado paea solvef · 
esse compromisso. 

0 SR. JOAQUilii NABUCO:- Apoiado; ninguem 
fa!la mais no congresso agrícola.. . -

.O Sn. AFFONSO PENNA:- Si encaramos pelo 
l~uo fin::mceiro, ainda vemos qne o nobre pre
stdente do conselho, que se acha á testa-ue um:~ 
pasta por onde se escoam dezenas de millwres de 
cont~s, cont\núa infiel ás pro·n.1essas do gabinete 
r~l~ttvamente a economias (Apoiados da oppo
Siçao). 
~ S. Ex. continún a g-astar l:li'g-amente e ue modo 
.- ,. • l'r • ... . .. , 

iremos. parar; ning.uem pó de prever qu:1es serão 
os_ mews de que no futuro teremos de Ianoar 
m~to para occorrer á gravissima situa<!ão finàn-
çeira. · 

Já tem~ido referidos aqui aetos de s_ Ex. de 
sobrm~c~rw, pouco consentaneos com a posição de 
um numstro perante a c:-.mar:~; e que m<~is di
gnos d~ r~paros se. tornam quando. se atLende que 
a unanmudade da camara pertence ao partido do 
nobre ministro. 

w.ass!m que ao passo que a camara rejeita um 
priVIlegiO extraorainario e in'ustit1cavel anteri-
ormente conce 1 o para mtrodncção no paiz do 
-syste.ma de. calçam~nto C.e ll1<ldeiras, poucos dias 
dcp01s o nonre prcs1dente -do conselho renova a 
mesma concessão_ · 

E' assim que no decreto de 2~ de Outubro de 
1.8~~, em que S. Ex: estabeleceu bases para a· 
unmo das companhias dos carris urbanos desta 
c9rte, abriu mão de importantes direitos que fa-
ztam parte da receita do Estudo. . · 
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. Notem os nobres deputados que cstns com- l A cnmara em sua quasi unanimidnde prestou 
panhias se havinm obrigado a fornecer annual- 1 esse voto de confiança pessoal (apoiados), que 
mente importantes sommas , quer á t0amara corno 1<11 foi entetreirado pelo Sr .. ~conselheiro 
rimnicipal, quer aos cofres publicos,em beneficio Silveir:.J .Martins, quan-do o solicitou da camara. 

· da instrucção e de outros melhoramentos mate· S. Ex. declarou então : si não approvais os 
riaes e moraes; ~::tS o gue fez o n9b~e presidente 112.eus actos,_ si sirvo de embar~ç? á administ~a-

tanM~os em uma prestação unica pnra com a 
camara, para com os. cofres public_os. _0 conselho 

tado sobré.este a;sumplo, havia declarndo posi
tivamente que o poder exaculivo ni'ío _tinha 
comnetencia para remiltir ás cornpnnhins a obri
gação que tinham contrahido, e a propria camara 
municipal da côrLe havia representado contra a 
retencão dns companhias, declarando que já 

tinha me UI o no seu oreamento esta ver a e 
·receita, de que não podia ábrir mão. · 

0 Sn. HORTA DE ARA JO :-Relati-;·amcnte: á 

' ' m!nisLt'9 da fazenda era obrigado a sahir do ga-
binete, por isso que os seus collegas não aceita
ram mais uma reforma anteriormente assentada 
e_que fórnia um dos pontos do programma. li-" 
beral. _ 
· E' chamado para ministro da fazenda o dis-
tmcto ea er a mmorw., o autor a moçao, o r. 
conselheiro Affonso Celso. S. Ex. entra })ara a 
pas~a da fazenda, e_ com a responsabilidade soli-

emnu as pe as prat1eas os governos 1vres, justamente o contrario (Apoiados). · · 
pelos melhores escriptores e pelos melhores par- E' assim que o nobre ex-minisLro .da fazenda 
lamentare.s (.AjJoia_dos .~a opp_osif~). havia diminuído a taxa de juros que so paga-ra 

Quanto asohdariCdaoe mnustcnal,_ o que vem_os? pelos dinheiros recolhidos ao cqfre dos orphãos, 
Em Dezembro apresenta-se o gabmete nqm e , mas o actual Sr. ·ministro da fazendu tratou im
declara-se· todo solidario ; .poucos dias depois é mediatamente de desfnzer c::;te acto. 

· exonerado d_o carg-o de ;ministro da marinhn o Em relàção aos bens das ordens religiosas eás 
Sr. co_nselhe1~o;A.ndr~de Pmto, por causa d~ uma relações com o banco do Brazil, o procedimento 
questao admmistrativa, sobre a nomea{:itO do do ar:tual Sr. ministro da fazenda é uma com-

• - • • • • T ·i • . -

F.oi então affirmaào pclQ Sr~ presidente do 
conselho quo se tratava de uma norma de admi
nistrncão, e que o g-abinete' não prescendia da 
exonernção de todos OS presidCRtes de províncias 
com assento no parlamento, p:.1ra cvitnr interí
nidndes n·e "udiciaes ás lrovincias. · 

O Sr. lVL\NOEL PEDRO :-Isso foi um pretexto, 
a. raz:io é outra. 

3ind:. ern- presidente de. província o nosso dis- 50:000$ para esse fim. 
tincto collega deputado por Sergipe, o Sr. Prado 0 Sn. MANOEL PEDRO : _Para alimentar esse 
PimenLel. · · trafico infame. 

lias a exoneração do nobre ministro da ma~ ·o Sn. AFFONSO PENNA :-:-A norma adaptada pelo 
rip.ha foi então expl~adà por u~a_fórma que liObre ex.-minütro do fazenda serviu de base 

a . . =>-- t> • <> •• c ; primaria, secun ario e superior. S; Ex. em a -
mas poucos dws eram decomdos, e Ja S. Ex. guns pontosdo seu decreto procurou alargar a 
começou· a desfazer os actos de seu antecessor. liberdade do ensino. Entretanto nós vimos, com 

Em i3 de= Janeiro/levanta-se urnn'moção de pusnio, que os Srs. riresidente.do conselho e mi; 
confiança na eamara; declarçm-se el).tão que era nistro da fazenda não aceitam esse decreto e. o 
necessario approvar-se . solemneme:nte . os actos reputam mesmo illegal. Causa admiravel, senha
administrativos do Sr. ministro da fazendn de res. O nobre ex-ministro do imperio foi alijado 
então, o distincto deputado pelo Rio Grande do do gabinete, de um J;UOdo · insolito, por se:achar 
Sul, Sr. conselheiro Silveira Martip.s. em divergencia co~ seus coUegas sob1·e a apre- · 
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e1açao a ega 1 a e a em1ssao e um unc
cionario publico, acto que o' gabinete sustentou 
depois, e no entanto S. Ex. não foi julgado in
compatível. no ministerio depois do. decreto de 

. 19 de Abril, acto eminentemente político, apezar 
da opinião .c~ntraria dos Srs. fJl'esidente. do con-

- m a asstgna arer uma mco erencw.. e ro
me aos decretos do Sr·. ministro da justiça rela· 
ti vos ao julgamento das fallencias, decretos que 
ueram lagar a largas discussões, e que colloca.
ram o governo na triste condição de capitular 
perante o poder judiciario. 

. o - ' ,. 
guiar do goTerno -parlamentar é.indispensaTel ministro da justiça tiveram alguma causa. de 
a solidariedade ministerial. e estadesappareco ·bom, foi mosLrar a este paiz que o poder judi· 

- ·- t · i - ··a i · ·· · : · 
gencias em pontos capitaes, como o de quo se cutivo, que si algumas vezes cumpre ordens do 
trata. . · _ governo é porque quer. Porquanto, si tem ener

São anomalias que trazem o enfraquecimento gia e convicção para mantér a lei. intacta. póde 
do governo. repellir os actos do governo,_ainda mesmo quando 

Não é para admirar que appareçam contradic· elles interessam intimam-ente nquelles que os 
õesentre actos dos ministros demissionarios e os expedi~am (Apoiados).. · - · 

rial, declarou quenão era possível resolver-se a 
questão da escola. polytechnica ,de outro modo, 
por isso que entre os meios de se tirar o governo 
Çl.as difficuldades em que fõra collocado pelo nobre 
ministro do imperio o unico alvitre aceitavel era 
Q de que SS. EEx. lançaram mão; isto é, a no
meação de"U.Ill director interino. 

Mantiveram o acto do ex-ministro dando-lhe 
uma outra fórmn e declarou o nobre resident@ 
do conselho que a demissão do. Sr. Visconde do 
Rio-Brant~o, dire~tor effectivo da escola. poly
technica, seria uma injustiça, por isso que o 

r. Jscon e o w ranco, a em a sua a a ca-. 
pacidade e das suas habilitações, seria victima in
nocente'de mal que não praticou (Apoiados). 

Entretanto os jornaes de hoje publicam um 
decreto da exoneração do Sr. Visconde do. Rio 
Branc.o e a nomeação definitiva do Sr. cons-elhei-

Como é que em 6 de Junho era injusl1ça pu
nir-se um innocente, e no dia 30 do mesmo mez 
o governo pratica o acto que foi reprovado e 
censurado pelo Sr. presidente· do conselho? 

O SR. 1\i.A.l'I"DEL PEDRO:-Agora resta que o Sr. 
Visconde do Rio Branco demitta o ministerio 
(Hilaridade). 

0 SR. AFFONSO PENNA: -'"Corre como certo 

parlamento. · 
E' facto virgem na historia que um governo 

desmoralise uma camara que o apoia! (Apoiados). 
Já se· apresenta aqui e faz. concessões á camara 
em materias que a. possam impopularisar: não 
deixa liberdade á camara de votar os projectos 
que formam a aspiração do partido liberal. 

Não attende aos reclamos de seus amigos ; mas 
quando se trata de impostos, então ahi faz ques-
no e a camnra, pe o prmc1p10 e con ança f>O· 

litica, vai sujeitando-se a praticar actos que a 
torn~m cada vez mais im.p~pular perante o paiz 

que o m1 1s i z c issa em ma~sa os 
lentes interinos da escola polytechnica. Não sei povo, ha longos annos. 
o que ha de verdade a este respeito; mas, si é O nobre depu todo pela Bnbia, o Sr. Rodolpho 
exacto, é mais um acto ipjusto que o governo Dantas, qu~ tão brilhantemente so manifestou 
pratica nesta infeliz questão da escola polyt~- nesta c amara, revelando-s.e digno portador.de um 
chnica (Apoiados). · nome que o paiz venerà e respeita como um dos 

Si os lentes se oppuzer~m a um a.<;to ·megal, seus mais caros estadistas (apoiados),entende que 
conforme declarou o nobre ministro da fazenda as limitações votadas no projectonão vãooffender 
no senado, como são punidos por isso? á pinguem, por isso que a populaçãQ de ordinario -· 

Pois são punidos por se revoltarem contra nao concorre as urnas. 
um acto illegal, sendo o. codigo bem terminante Diffieilmente se poderá convencer no povo de 
em declarar que, quando uma ordem é illegal, que para eleger juizes de paz e vereadores; os 
será punido quem a cumpre como quem a dá? i diatos e ositari · 

1 os en es. m ermos comme teram crrmes, -cios locaes, é preciso saber ler e escrever e pos
porque não são suspensos os lentes_ cathedraticos suir uma renda superior a 4:00$. o povo não tem 
que praticaram os mesmos crimés ? cápacidade para escolher as pessoas que roere-

Para haver coherencia era mister que o governo cem a sua confiança. para. esses cargos?. Si o pove 
suspendesse todos os lentes para suhmettel·os a não concorre ás urnas actualmente, o que nos 
processo;. porém proceder de rnodo diverso em cumpre é animal-o, é educai-o paraos negocias 
relação a uns e outros, que têm -praticado o pulJlicos, e não excluil-o por lei de tomar parte 
mesmo acto, é lima cousa injustificavel, é um acto até na administração local, na magisLratura po-
que não póde ser explicado (Apoiados). 1 pular. 
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Que ineio, senhores, de desenvolver a e. du-~ de seus collegas.e ficar aqui. at·e.· ,:w fi.m .da sessão. 
cação politica, de dar ao P?VO o estimulo para Mas si V~ Ex. exige que eu falle... . . 
tomar _parte nos s,et;ts.negociOs,_es~e de arast~r o SR, PRESIDEN"I:E:-0 regimento é muito · 
por le1 do exerclCJO de um direito que se d1z expresso. A sua disposição é a seguinte (Lê): . 
que elle tem ~bandonaqo ? Em t~d_a a part~ P~rtanto, repito, des~e _que o nobre deputado 

lares que se forma a educação política do 'POVO, 
porque ahi, em contacto com homens mais 

· elle óde a render a formar um 
jub:o sobre os ,negocias publicas do paiz. Si a 
nossa população não é assídua perante as urnas, 
cumpre~nos promover-lhe oi~te~esse e isso nã~ 
se faz esbulhando-o de um direito de que esta 
de posse. · · • . . · · _ 

Senhores, sinto-me fatigadQ e não quero abu-. - . -
r> 

apoiados). Vou, portanto, terminar a~s~rie de ob
servnções· que estava fazendo. Por mi!J.ha parte 
• • 1 

nlmm cios Srs. deputados inscriptos a favor, tem 
a palilvra o Sr. Galdino das Neves. 

O Sn. G.~LDINO DAS NEVES:-Desisto da palavra. 
0 SR. JOAQUIM NABUCO :-Peço a p3lavra. 
O Sn. PRESIDENTE :-Tem a palavra o riobre 

deputado. · 

o Sr. JoaqUim Nabu.eo ::... Pedi a 
pa avra: untcamen e para ver si . • x. i a a 
coran-em de-m'a dar a esta hora, porque ordina
riameute .a sessão costuma eneerr::~r-se depois 
das 3 i/2. Quando me disseram que V. ·Ex. tinha 
assumido a presideneia, tambem acrescentaram 
que era. :para e,ncerrar a discussão á ultima hora. 

O Sn. PRESIDENTE :-Estou accidentalmente na 
presidencia e· devo observar severamente o regi-

. manto ·o qual dispõe que as sessões eJ;U que se dis· 
cut1reÍn propost;~s do po.der executivo ou projectos 
de resposta á falia do throno., d~rem 5 horas. F_al
tam ainda 3jlJ: de horas, de sessao; portanto, Sl o 

fazer, certo de que a· camara ouvil-o-ha com 
muito prazer. . . .::: _ 

O Sá. JoAQUThl NADuco :- Peço ainda a V. Ex. 
uma explicação. Pergunto, si não é costume, na 
discussão de resposl.a á falia do throno, estar pre
sente-o ministerio. O_nobre ministro de estran
geiros já sahiu da eamára, suppondo que a sessão 
seria encerrada ás 3 lt2 horas. Apenas o nobre 

. ministro do im erio fez o -sacrificio de isolar-se 

ouvir a resposta de um ministro. V. Ex. com
prehende que todos nós somos igualmente inte-
ressados em manter isto ue se chama · 
. e governo parlamentar; porque, _no dia. em que 
este parlamento cahir na abjecção e desprew, 
nesse dia não aproveitarão os ministros que 
estiverem passageiramente no poder~· Perdem 
tgdos ; ministros, camara e instituições. 

0 SR. PRESIDENTE:-Creio que O nobre depu
tado convirá em que não devo deixar de recla
mar contra essa hypothese de objeeção do. par
lamento brazileiro (Apoiados). Em todo o caso 

· - ., . · · · o servanCia 
stricta da lei, e lei é o regimento que nos 
regula os trabalhos (Apoiados) • 

. · · s i a para os seus re-
pr~sentantes os esforços que fizerem para apro
veitar o tempo que deve ser votado ao seu serviço. 

0 SR. JOAQUIM NABUCO:-V. Éx. ha de per
doar_-me. Depois das 4 horas, raros são os cal
legas que se encontram nestes bancos, e os que 

· · ã ao 
poucos que apontam-se pelos nomes. Os or.a
dores inscriptos para a falia do throno soffreram 
uma sorpresa por não estarem presentes ; não 
e~peravam talv:ez q_ue V. Ex. cumprisse ore
gimento, no un1co dia em ·que casualmente teve 
de fazel-o eífectivo na cadeira da presidencia, 
com este rigor. Os presidentes que· V. Ex. tem 
a honra de substituir, tratam com muita tole
rancia a opposi ão, e V. Ex.· não deve estabe-
ecer alrattca. e menor tolerancia, de ser até 

cruel ( poiados da opp~sição)., 
Como· representantes da minoria .•.• 
ÓSa.··MARTINHO CA.?.IPos-:-E até da maioria 

neste.caso. ~ 

O SR. NAnuco:_; ... ê da propria maioria, por~ 
que ha oradores inscriptos que não· estão pre
sentes; reclamo contra as praticas· que S. Ex • 
qúer estabelecer. - · · 

O SR. PRESIDENTE:-Perdôe-me o nobre depu
tado, não quero _innovar pratica alguma. CJ'!le,of-

. ' ' - ' o tf1buna a que rendo sempre as minhas mais fer-
vorosas homenagens. . · 

·O que ponderei foique~ não estando presentes 
os membros da maioria que se acham inscriptos 
para o presente debate, e achando-se elle'Ionga 
e brilhantemente attendido por notaveis oradores 
de lado a lado, parecia -me :curial .concluir que . 
erapossivel vermos hoje encerrada, natü.ralmen~ 
te a presente ·discussão uma -vez u · 
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opposJçao entende-ssé poder desistir tambem dt} 
palavra. . . 

Já, porém, q.ue o nobre deputado mostra de
sejos de occupar a. tribuna, . convenho em que, 
faltando apenas meia ·hora de sessão, se adie a 
·.Q.iSCtlSSãO. 

-0 SR. JOAQUIY NABUCO :-Devo agr.adecer U 
V. Ex., ·e niio posso deix.:1r de conformar-me 
com a sua decisão. 

O Sn. M.umNuo CA~[pos:-Peço a palavra pela 
ordem. ·· 

que encontrou o governo na qnesi~o du escola 
polytechinica (Apoiados da opposição). Foi pre
ciso que o governo do paiz baixasse {\S mãos do 
Sr. Cans:msão de Sinimbú (apoiados do S1·. Hortct de 
A mujo) para presenciar-se este descalabro admi· 

i t r · ·· . 
governo, qualquer que seja a 
collegas. -

passando actualmente. 
. V. Ex., sentado nesta cadeira, .provocou os 
meus nobres collegas de .opposição a. f~llarcm, 
e elles }Jarecem estranhar a insistencia com que 
V. Ex. quer dar-lhes a palavra_. . . 

O Sn. JoAQum N.\nuco:-N3o quero fallar duas 
vezes solfre esta materia. Já proferi um discurso 
que. ficou sem resp_o~ta 'da p~rte do goverp.o, 

---------4(p.a~~nwo~~a~dov.:s~d"'a~o!JPQ • · . . . 
reincidencia, sobretudo ·depois do brilhante dis- O Sn. ?tfAnTINIIO C.U[POS :-Não o accuso; não 

Quero apenns defender as direitos da Qpposição discussão a esta hora, medida tão pouco ·usada 
e da maioria, quando se quer encerrar discussões nesta sessão, porque o g,overno não quer sessões 
n:ío pelo meio da rolha, mas deixando correr :i da cnmn.ra; o governo descjn que esta eamnra 
revelia a inscripção, e fazendo cessar a luta por não se reuna mais, senão para approvar as emen· 
falta ·de combatentes. Não me pn.rece que seja isso das e ns leis que· vierem do senado, não pr~.cisa. 
um cnlculo nobre, pois os logares que abando- mais della pura outra coma (1·iso. e apoiaâós); 
narern os membros da maioria, serão por nós oc- desde que V. Ex., sentado nesta cndeira, casual
cupado's. Conformo-me com a decisão de V- Ex. mente, pela ausencb do pre:-:idente e vice- pre· 

O Sn. l\I.\RTINHO- C.\MPOS : - Peço a a lavra si dentes, facto de i m portancia. ara · · . 

curso do nobre de}mtado por ltiinas (.A]Joiados vou increpal-o, quero antes felicitar a V. Ex. 
da o osicão . · · . . . · · a con muacao a 

pena . .1: nt ençao com que 0 n1inisterio trata a que constantemente substitue o nobre presi
ca"mara dos deputadOí:, si a maioria: tolera~ dente da cnsn, retirou·sc incommodado. 
da minha pat·tc estou rcsolvit.lo n ni'10 tolerar. I) Sn. )I.lnTr~rro CA.ltl'OS:- V. Ex. não precisa 
Tenho pelo mini5terio n mesma considcra~~:lo que defentlcr o Sr Frederico de Almcid<l coznmigo 
tem elle pat·a com a camara dos deputados. {lliso). E' meu conhecido muito antigo, mais :m
Não tolero C{Ue governo nenhum, nem mesmo ti;;o do quo lle V. Ex.; n5o precisa del'eudel-o, 
que para uqui cntrnsse a pesson do rei, como e este ainda tem dous substitutos. 
Cnrlos I no recinto do parlmnento iugkz, que o ~n; SEGis~1~.::-mo:- o 3.o cstil doente. 
governo algum dcsconsiuere este ramo do poder 
Jcg-islatiyo; qn:•lqum· qu~tl}...· "Jrol~·~ft-ffls~Sc. e;;,+--1~ffi-.--M.IMOOfe--1;T.,'QfPeS. ---Nomêcn - r s. 
receberi~ de minha parte n me~ma considera- V. Ex.. desde que insiste pela continuação da 
ção com que trat~ssc a camara dos deputados. discussão, cousa desusada nu presente sessão, 

V. Ex. é testemunlw; c nüo póde ter carreira realmente vejo nisto uma tentativa deJevur a 
política um homem da intclligencia e do mere- camara por melhor caminho (Riso). A censura 
cimento de V. Ex. senão pelo camiubo que tem ao presidente e vice-presidentes na insistencia de 
brilhantemente trilhado, já nesta tribuna, já na V. Ex. é amn.rga. Healmente, pelo regimento, as 
imprensa (lipoiados). V. Ex. é testemunha da sassões são de cinco horas, V. Ex. tem razão, 
consideração, do 11ouco caso, direi melhor, com mas reflicta que membro da maioria, commun
que' é- tratada a camara. Ha muitas <>essões ptls- o-ando com el!a, companheiro de mesa do presi
sad~s que se deu a modillcação ministerial; o dcn!e e vice-presidentes, V. Ex. deveria t~r fC!to 
senado teve discussflo sobre esta rnodificaçuo; a sentir anticipadamente o seu modo divér:::o de 
camara, porém, ainda não teYe, o ministerio fu- encarar a ·questão. Comprehende V. Ex.. ue o 
rr · · · · · en e, :msentes os· membros .da 
· O Sn~ FnANcisco SoDRÉ (ministro elo imperio):
Não apoiado .. 

O Sn .. M.illTINHO C.n[POs:- Não houve uma 
palavra (Apoiados daopposfção). .. 

As questões com que o governo se está afo
g:mdo são questões pequenas, questões de' mi
seri:IS, pôde-se dizer ; homens de mediana tmpa
cida_de não teriam solirido ci_Ubaraços, como os 

maioria, poderia, attendendo . ú hora em que co
meçou a sessão, resolver de harmonia com a pon
deraçfio feita. Sim, nós j:i não sabemos a que horas 
e com qilc numero se abre a sessão (apoiados 
da opposirA:io). Não reclanio, s:llvo.si se votn.sse 
sem nun1ero e até quanto á exigeneia de uu
mero para a sessão éu me deixaria. levar pelas 
praticas do parlamento iúglez. Quem está àu
sentc louva. •se n · · · 
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~ão tratamos de·(juestões do Rio Doce, nem de 
Leopoldina; sU:pponho qne omeu collega como 
eu não _tem ' uma ac~5o de companhitt> nem é 
inter~ssado em emprezas ;, supponho que é como 
eu, emquantofor deputado : cu tenho sido alheio 
a Lodos os interesses que não sejam ós interesses 
geraes da .na~ão c a li em do direito e da justiça. 
- Não se tràta de companhias, trata-se de co usa . . . . t- . . 

constituiÇão 

de~retar, como as outras províncias doe Imperio, 
legaln'lente por intermedio . do seu.. poder legis~ 
lativo.provincial, as estraçlas que puderconstruir 
e conforme entender da· melhor co.iJ.venlencia da 
província. 

Eu não deseio )ar a 
. es e yr1V1 egio de qu~ . goza ~ provinda · das 
Alagoas de ter um preszàente do conselho, valido, 
filho ,scu, qui:J faz á custa dos cofres geracs () 
que .quer, porque tem o rei na barriga. . 

Não quero para a minha provincia semelliante , 
privilegio,· não queremos estradas de J~tobá. ·. · · 

:Mas .não queremos- ficar em posiçiio il1ferior 
em rel:Jção ,a _outras provincias no· direilo de · de
cretar· estrad::~s,dc conformidade com a . lei-

· res mme1ros ecretarem. 
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·V. Ex.. sabe perfeitamente das estradas de que 
se trata. A do Rio Doce foi decretada pela assem· 
bléa provincial mineira em 1871. A lei existe: na 
collecção das leis mineiras. Em 1.872 prestou au
xilio o governo geral a essa estrada como a outras 
muita . , 

Como V. Ex. sabe, todos nos queixamos da falta 
de espírito de associação. Elle não existe na ver
dade-entre nós; tem sido substituído pelo espi-
r1 o e encorporamen o e compan ms, . esp1n o 
de especulação pessoal de concessíonarios e agra
ciados do governo. 

O espírito de especulação limitando-se como 
se lill.lita no Brazil-a vender os privilegias que o 
governo dá, não é ~utra co usa ser;_ão o encar~ci-

Decretada em :1.871 a estrada mineira éstava 
firmada a competencia. provincial para esta es-

d • o T v c c di os 
pelo governo geral em :1.872, não se desnatara 
nem se aniquila a competencia que já tinha a 
província de :Minas (Apoi~os). 

A mesma cousa se deu com a estrada da Leo· 
poldina. V. Ex. sabe que a iniciativa era proviu· 

-eial ; mas <r,:!-anto á do Rio Doce é-o deciàamente, 
sem possibilidade de contestação. _ · 

!Ias o Sr. Sinimbú tem mostrado que niío é 
homem para qu~m as leis valham cou~a algum~. 

na.. barriga. (1·iso). 
O SR. lb.RTINHO C.U~Pos- E' verdade. 
O SR- SALD.·\.:NHA 1tL-\RINHO :- Ha dias fez-se a 

concessão de um proprio naciqnal. 
O SR. MARTINHO CA.."'IIPO' :-Está se fazendo 

o os os Ias ; aca a a poucos ms e 1s 1'1 mlr
se no Jockey-Club o primeiro premio de di-nheiro 
da nação sem o voto do corpo legislativo, uma 
certa quota da renda da estrada de ferro. 

E eu aproveito a occasião para pela segunda 
-vez louvar ao Sr. conselheiro Affonso-Celso. Com 
os exemplos dessa bemaventuran·ça, que cerca o 
Sr. Sinimbú no seu poder actual (apoiados), 
foram pedir tambem ao Sr. Affonso Celso :1. 0

/ 0 • • • - rr • 

. de Janeiro em proveito da as:;ociação commer
cial desta praça, e o Sr. conselheiro Affonso 
Celso, que não é tão omnipotente, tão poderoso 
como o Sr. Sinimbú, pelo que li nos jornaes, 
indeferiu-a pretenção e mandou que requeressem 
ao corpo· legislativo, que era o unico competente 
para concedel-o. . · 

0 SR. GALDINO DAS NEVEs:-Eu, si fosse O 
commercio, requeria agora ao presidente do con· 
selho (Riso). 

O Sn. lfAitTINHO CA:-.rpos :-Ora, já vê V. Ex .. 
Sr. presidente, que não :posso deixar de me en~ 

sia mar mui o . pe a r so uç<J ue . x.. 
tomou de reviver o regiD}ento (Riso ) . Nós 
precisamos .de discussões. E repito o meu pe
dido .a V. Ex.: peço a V. Ex. que ohtenlw. ào 
Sr. ministro do imperio uma. resposta ao que 
S. Ex. ouviu hoje do nolm~ deputado IH!ln 
:província de !\linas, por exemplo, em rclar;ão 
:a essas questões levantadas pelo nobre de· 
putado por Minas, quanto ao negocio do Rio 
Doce União · i e L o din· 

Ora, V. Ex:. sabe que esta questão é impor
tante para nós mineiros, muito importante. De 
um lado está o Sr. ministro da fazenda que, . 
como V. Ex., parece-me, partilha a opinião 
contraria á de alguns. outros representantes de 
l\linas. 

Para mim, comó para· todos os meus coHcgas, 
nunca foi questão de levantar trilhos; havia - . . . .. . . . 

não mandar levantar os trilhos. Eis o terror que 
amea_çou o Imperio de uma revolução; que poz 
em movimento o nobre presidente do· conselho, 
que mostrou immensa celeridade, que mostrou 
q~e dispjlta ao Imperador a. celeridade nas 
vwgens. 

O Sn. _AFFo:sso PE?i'NA :-E na sua viagem o 
Sr. pres1dente do conselho ordenou a um col.: 
lector da província. que suspendesse a cobrança 
de um certo illl})Osto. · 

O Sn. "MAI\TINno CAMPos :-E' verdade. O pc· 
rigo publico foi tal para que a administração 
publica deix.::tsse·de cumprir as suas obrigacões, 
que o Sr. presidente do conselhe julgou-se· in-
vestido de faculdades extraor · · -: · ,.,. . ~ 
revestido, como ministro itinerante, de todos os 
poderes, inclusive os poderes judiciacs. 

O Sn. GA.LDINO DA.S NEVES:- E' ex.acto: ha-via 
hi um cmb::trgo, que elle levantou. · 

O Sn.. :MARTINHO C.UfPOs:-Ora, nestas circum
stancias, em vista da boa disposição que V. Ex. 
mostra hoje de reviver o regimento, eu lhe pedia 
tambem que pensasse em reviver a lei e que 
convidasse o nobre ministro do imperio a dar· 
nos alguma resposta. Os nobres ministros não 
têm este direito- de supporem-se em uma altura, 
em uma osi ão tão elevad~c tão sobranceira ao 
parlamento. 

O Sn. Fn.L'icisco SonnÉ (mil~~stro do imperio) :
Mns os factos de que se occup-ou o honrado de .. -
pu~ado 1~or Minas já tiveram aqui explicação 
(Nao apotados). ~ · 

-o Sn. 1\L\.nTINIIO CAMPos:-Não tiveram expli· 
cação nenhuma. Parece que qúerem responder 
simpl~sme_!lte com o silencio, quando se trata de 
ma I · 
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Sr. presicl.ente, pe(to a v: Ex. não sei si perdão 
por ter acompanhado a V. Ex ... · · 

O s·n. PnESI!lE~TE:- O nobre deputado· até 
rovou rati a · P • 

levar a sessão até ás 5 horas. 
O Sr.. ·MARTINHO CAln>os :-Sim, senhor; V. E_;. 

até quando o governo· quer (Riso). Neste ponto 
sou ultra-ministerial ; acompanho sempre os 
ministrosaté a ultima lwra.; e V. Ex. sabe que 
já votamos juntos prorogacão de sessão para o 
Sr. Visconde do Rio Branco, e outro dia (não 
sei si V. Ex. votou tambem) votamos uma pro-
rogaçae e sessao para o ur. m1m u : nao con
seguimos que elle nos désse explicações, mas 
.votamos~ proroga~ão. -

O Sn. PREsiDENTE :- Eu sou quem agradece' 
ao nobre deputado. -

O Sn. :M:AIITINHO CAllrPos: - ... mas felicito a 
V. Ex.. pelo restabelecimento do regimento, no 
caso de que isto seja uma regra geral para boni-
os e e !Os, e nao SeJa regra somen e para os e10s 

( ilfuito bem; mm'to bem,) • 
O SR. PP,ESIDENTE:- Não tem o nollre deputado 

que pedir-me desculpa; sou eu quem lhe agra-
. dece a demonstração pratica que acaba de qar de 
que a discussão que nos devia estar occupand.o a 
attenção podia, sem inconveniente, prolongar-se 
até ás.5 hon:s da tarde, pois o são quasi, e o calor 
com que falia S. Ex. não denota fadiga (Riso). 

L a discussão do projecto n. :1.96 sobre pensão 
concedida a D. Joanna Thereza Alves Franco. 

· 2.a parte (á.r2ltora.s ozta1~tes.) 
Con~inuação da discussão do projecto de- rcs-

LeY..anta-se a sessão ás 5 horas· da tarde. 

Sessão em-4 de Julho de 18~9. 

PRESIDENCI.( DO Sil. VISCONDE DE PRADOS. 

SUMl\IARIO. - EXPEDIENTE.-. Appro;ação de redacções. 
- Obscrvaçõ~s dos Srs. Florcncio de Abreu, Horta 
de Araujo. Frederico de Almeida, Saldanha llfarin~o, 
Costa RilJciro c Joaquim Nabuco.- Intcrpellaçilo.-Dls• 
Cllrsos dos Srs. Josq.uim_ Nabuco, Franci~co. Sodré (!Ui· 
nistro do impcrio), :!líarl.lnho Campos, Sll,•erra Martms,_ 
Zama, c l\Ioreira de Barros (ministro de estrangeiros).
Designação do dia para interpcllação. 

A's H horas damanhã, feita a chamada, acham
se P!esentes os Srs. V!sconde de_ Prados; Ces~rio 

Buarque do Macedo, Azambuja Meirelles, RibeirÔ· 
!le Menezes, Espindola;Camarg<?, Pompel!, José· 

meida Couto, -Ruy Barboia, Barros Pimehtel, 
Olegario, Franco de Sá, Fabio Reis, Souza Car
valho, Costa Ribeiro, Theodoreto Souto~ Rodri
gues Junior, Ma.lheiros, . Souto, Theodomiro' 
Affonso Penna, JoaquiDl Nabuco_. Corrêa Rabello~ 
Aureliano 1\lagulhães, ~ionte e Theo hilo Otton.i 

Compareceram depois de aberta a sessão o, 
Srs. Lafayette, Sergio de Castro, Manoel de Mas 
galhães, Mello e Alvim, Antonio Carlos, Freita
Coutinho, Prado Pimentel, Meira de Vasconcelloss 
França Carvalho, Fernando Osorío; Ga1dino, 
Joaquim Tavares, Antonio de Siqueira, Moreira 
Brandão, Mar linho Campos, Carlos· Affonso, Barão 
de Villa Bella, Luiz Felippe,. Rodolpho D~ntas, · 
Lima _Duarte, Pedro Luiz, Soares _Brandão, 

Qfficios: do· ministro da guerra de 2 de Júlho 
- - • .. & • • 

em que o 1.0 tenente do :J.o batalhão- de artilharia 
Arthur de Moraes Pereira pede ao corp(). legis• 
!ativo licença para prestar novos exames das 
muterias em que obteve approvações simples e 
completar o curso de engenharia~militar.- A' 
commissão de instrucção publica. 

Do secretario da me·sa ·do collegio eleitoral.da -
villa de nfonte Alegre, na provineia de .Minas 
Geraes, remettendo copia autflentica da acta das 
eleíç<::ies pàra :um deputado na vaga dGix.ada })Qlo 
Sr. Affonso'Celso, nomeado senador do Jmperio~ 
- A' commissiio de poderes. -

Requerimentos: de Leoncio· Godofredo do 
Nuscimento Feitosa, offi.cialde descarga da. alfan• 
~ega de Pernambuco, _ped~ndo tim anno de 

~.-
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De D. Candida Iria da Souza Yasconcellos, 
viuva do r,oronel Severiano je Barros Vaseon
cellos, pedindo uma pen.são .- A' cornmiss~o de 
pensões e ordenados. ' 

De D. :Maria Isallel.TciYe do Rego Barros, re-
'\ "' ~ " "c:, -

nidas de. fazcnd:1, marinl1'l e guena do conse
lho de Estado, que a eliminou de pensionista da 
marinha.-A' commissãe de mnrinhu e o·uetTa. 

De Jasé IgHaeio Ribeiro Roma, tenente de in
fantari<J, l)Cdindo accesso ao posto de capitão qne 
lhe cabe por antiguidade.- A' comli1issão ele 
marinha e guerra. 

·· São lidas e approvadas sem debate as redacçues . . ... · .. 
sobre a matricula dos estudantes Luiz Dn3rte 
Peraira Junior, Luiz 1\Iaxwell de Souza Dastos, 
Francisco de Abreu Es Jindola Ernesto de rado 
Seixas Junior, Eduardo Augusto Nogueira de 
Camargo, Amador Pires Corrêa, Antonio Mo
reira tla Costa Rodrigues, Pedro Yclloso Rabel!o 
Junior, Antonio Victorio de Araujo Falcão, José 
Anchieta Gomirle, Pedro Barreto Cotrím de Al
mcid,a, Olímpio Leite ·de Araujo, e D. Maria 
Adelia de Oliveira. 

O Sr. Florencio de .t!.J)l .. ea (peta o r-
.. .. \. • l Í..lt 

os nobres minist:·os de ~b:mdonarem a cnmara me 
força ::1, aproveitando uma boa interpret::~vão d::tda 
• · .. ·n·'" ., , o r· 1 _ • ...· • _ 

· sentar um requerimento á casa, quando o objecto 
do mesmo requerimento podia ficDr solvido com 
uma simples resposta dos senhores ministros, si 
SS. EEx:. estivessem presentes c si cspcci[ll
men te o Sr. ministro da agricultura ou o Sr .. 
miniílti'o da fazenda .nos dessem a g-raç.1 ele sua 

resença nes a c::~sa a gunws vezes. 
Ha poucos dias, discutindo-se as emendas fei t:Js 

pelo senado ao projecto de prorogação do õrça
menta do exercício passado, ca tiYc a honra ·tle 
pedir a palnv:r.a, não para mostrar a improcc
dcncia das emendas, porqae isso tinh::~ sido feito 
brilhantemente pelo nobre deput::~do por S. 
Paulo, nHts sim pat·n, como deputado pelo Rio 

·Grande do Sul, llrotestnr contra a cxcopç~5o 
odiosa ue nessas emendas se fazia em r l .:- · 
minha provinc:a, reduúndo-se á metade a verba 
para as suas estradas d-e ferro, quando se deixava 
intactas as Yerbr's Yotadas para as estradas das· 
outras· províncias. 

A rolha, a terrivelrolha, poré1·n, como jit tem 
acontecido 1nàis de nma Ycz. impoz-me o si-
lencio.- · 

Eu desejava que o Sr. ministro da agricultura 
nos informasse si a verba votada de :1..~00;000~. 
cor.responde ao orçamento da despcza daquella 
estrada nara o exercício. corrente. Em minha 
opinião niío corresponde e o resultàdo será fatal 

untos. Não sei porém si ha duas i~edidns, mna 
para mim, outra para outros dcputad<1s (A.partes). 
Eu.est<:~va fundamentando o requerimento muito 
ligeiramente ; uno prctent1ia, -nem pretendo 
tomnr tempo á casa c si muito respeito mo me
recem as determinações e os cscrupulos de 

• • , < c r i .i -r e . x., . p1 s-
denle, que eu respeite tambcm os estylo:; da 
casa. 

!1.. PRES!DEl'\TE :- que o regimento tz e 
que só aos sahbados se podem fundamen~r re
querimentos. Nos outros dias só com approvação 
da cam:~ra _ · 

O Sn. FLOUENCIO DE ABREU :-Mas; V-. Ex. não 
f]Uererá que eu seja aoex.cepçüo i regra ulLima-

e acCI a. 
O Su. PRESIDEKTE :-Eu não tenho feito· e:x

cepç:fto a favor de nmo-uem. Qllando Jresiiio á 
can1ara costumo sempro rcc amar contra o sy
stema de fund::~menüu· rrc1uerimentos, sem pedir 
urgeucia á camara. -

0 Sr... FLORENC!O DE ABREU :-Mas O Sr. i.0 Yice
}Jl'CSidentc estnbclcceu essa regra, é quem tem 
presidido quasi continuamente ás sessões. Entre
tanto em consitlerac:iio a V. Ex. vou resumir o 
que tinha a ponclerár. _ 
_ Dizia eu, S_r: presidente; que a verba decretada 
< 

niie é. 
A :~dministratãú tem j<t muitos comprom_issos 

.. • -~ .. > • 

mente :.lc{ui se foz e se à concurrentia, ·absorverá 
a maior pilrle dessa verba. O Sr. ministro da 
agricultura, porém, com cs dados de que dispõe 
diz-nos-ha a vcrdlide, dissipará o erro, si estamos 
em erro. Desejo quc.S. Ex. nos informe si a verba 
é sutiicicnte, si coú1 ella óUe.attender todas as 
ae;;pozas e SL c sn:J reaucçao não re un a pro
juizo p~t·:~ a continuação pror,npta d::~s obras. 

Desejava tambem. que nos informasse qual a 
razão por que s:} demoram os pagamentos das 
d~s·pezas da estrada de Porto Alegre iL U ru
gunyana, qui?, seg-nndo vi dos jornaes, estão em 
gt·nnde atrazo, faltnndo..assim o governo aos seus 
compromissos. Ntio creio que seja isso devido á 
dc!iciencia de dinh~iro, porqu~, . segundo me 

i; <: O' 

cessar· seus pagamentos. A demora não obstante 
tcm-:so dado; e cu desejava saber do Sr. mi
nistro d:1 a~ricuitura quaes as razões que para isso 
concmTcmJ afim de que se tomem as previflencias 
necessarias, si de providencias precisa o· go-
verno·. · _ 

Neste sentido-vou mandar um requerimento ú 
mesa. · 

Vem ú mesa, é lido e approvado sem deJJate o· 
seguinte 

REQUEUBIENTO. 

. Requch~o que se peça ao governo, por.inter· 
O Sn. P.RESIDEXTE :-O nobre deputado podp, mediQ d.o.J:ni.nistccio..:t:e&pecti-v-e----as·-se-guintes-·.iu::-

fazer o requerimento, mas l!ão pódc motiVt11-of -fÕrn1uÇues: ' o:::::;:::; 

0 Sn. FWHENC!O DE ABREU:- Eu eSlOU-0 mo~ Qual a razão da demora no !)3.gamento devido 
tivando, fundndo na pratica estabelecid~t ultima- ás despczas d::~ constmcl:ão da estrada de ferro 
mente pelo Sr~ L o vice-presidente. S. Ex. tem- de Porto Aleg-ro it Urug-uayilna; . . 
nos autorizado a nos tres quartos . de hora do Si a verba ultim:n11cnte votada pelo poder le· 
expediente, fnnd;,1mentar requerimentos, desde :,risla\.ivo, no decreto que prorogou o orçamento 
que sejam lJastantes llara isso ~tpcnas alguns rui- uo ullimo ex.ercicio financeiro corres}londe ao· 
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orçnmento das dcspezns àa mesma estrada no· 
cx.crcicio de 1879 a 1880. 

S. R.-Florencio de Abreu. 

O Sa". :il:orta de Araujo (pela onk11i) 
pede a palavra . . ara incl n· • . • lrcsiden.t 
SI Q granc c po · cr de que actu~lmenLe se achn 
investido o S:. presidente do conselho vai até 
ao ponto de cercear uma das mais altas ll'ero a· 
ti~ds dest · ·· r . . 

Observa que em 30 de Junho ultimo . tóve o 
.. or~.dOi' a honra tle apresentar á camara uma 

inr.erpel1ação dirigida ao Sr. pr.esidenle do. con
.selho, usando as~im do direito qné é. conferido 
aos membros desttt c:~.mara pelo art. 136 do "regi
mento Pcrgn . . · " , · · · · 
cumprida [I disposição do arU.37, porque, deter- · 
lllinaudo este artigo que,- não estando presente o 
ministro. u uem é dirin·· · · • =-

se.ra esta "eommunicada, assim como o dia em que 
elle tcrú de responuer a clla, mediando _pelo 
menos o intervallo de 4:8 horas, acontece que at0 
ao presente, sendo j<.\ passadas 96 horas, ainda 
S. Ex. não se dignou communicm· á canwra o 
dia des_ignado para a sua interpellação, na fórma 

O Sr. l:''l!.'ederico de Abneida(JJW'<t 
·uwc cxplicaçcTo) :-Eu tinha a honra de ·occupnr 
n cadeit:a ela presideneia, quando o nobre depu
tado pelo Espírito Santo o1rercceu a interpe!la<.)âo 
a que acaba de <llludir. Nua tendo apparccido o 
Sr. presidente do conselho, entendi-me com o 
Sr. ministro dos negocios estrangeiros, qne ficou 
de me responder hoje, depJis de se entender · 
lllm.llsm par s·aa vez com o 81. 1 :.i n e o con

-selho;. a respeito do dia a designar· se para a in
tcrpellaçâo. Proce(li por esta rórma, porque en
tendo que nestns questões deYe haver accórdo da 
me5a com o governo (apoiados), afim do evitar-se 
que seja dc:;ignado um diLJ, no qtwl o ministro 
interpellado nuo possa comparcc,'r A. iR' 

O Sn. FnEDERico DE -ALMEIDA:-.; .mas -ns pra
ticas .constantemente seguidas estão de . accôrdo 
como que cu pratiquei. Nuda adiantava ao nobre 
deputado que l::e tivesse precipitado a . de~ignação 
do dia ·em que a interpellação devesse ter.logar . . 
ompnüu~n4e e Bebre Ele]?lliado qne setid um-

apoio, que eu proprio qualificaria de .indecente, 
o de qualquerdepu.tado que, occupando aca.{l.eira 
da resi n ·· nsse por méi9s tortuos 

·prestar serviços que, estou . certo, nenhum mi
nistro que se preze os poderia aceitar (Apoiados); 
A prec:ipitaç~o na designação do dia poderia dar 
logar ~ que o governo respondesse ou o ministro 
iuterpellado- não posso comparecer: -neste 
accôrdb eu só tive o intuito de usar de. um re-

. se os resultados deseJados 
pelo nobre ueputado,-que a inte:t;Pellação ti· 
ve~se Jogar (Apoiados). . · · 

_ nT" DE AUJO :- ao aço mjustiça 
a V. Ex., upenas . peço que se observe o regi
mento. 

0 SR. PRESIDENTE:- 0 nobre· deputado ÓUVÍU 
as explicações do Sr . .L~> vice-preüdente. O xe
gimento marca o minimo de (1,8 horas, mas deix.a 
, · · r 1 e ora. uanto 
aomais são estylos P[•rlamentares, que onobre 
Lo vice-presidente juJgou seguir e que eu ·não 
poss_o contrariar. Em todo caso ·como o nobre 
:1. o vice-presidente conta obter hoje a resposta 
a que alludin, cu farei todo possive_l para apres-
sar a interpellação do nobre deputado. -

O Sn. IlonTA DE AnAUJO :-Agradeço a V. Ex. 

O Sr. Sald~nba M - a. ordem) · 
pe ~ a palavra . unicaniente para ter noticias . 
do p1·ojocto sobre o registro civil ; não sabe si 
já está na mesa e quando poderã entrar nà 

. ordem do dia. 

laçao do nobre deputado niio. ficou, pois, de in o elo 
~lgum prejudicada, pelo meu procedimento, e pa
r~ce-m~ que S. Ex.. não tem razão de 1)erguntar 
Si o 1 cgnncnto csw ou não em vigor. ' 10~-

0 SR. S.\.LD.\.NlL\. ~Lummo :-SÓ depende da 7' O Sn • . HonrA DE AnAUio :-0 regimento niío foi 
observado. _ mesa'! 

-O Su. l'llESrt:J~~TE:-'0 reo-imento marca 0 mi- O Sr. Costà Ribeiro (pela 'ordem):-
Bimo de ~8 horas, mas nüo ~hurea 0 mnximo. Devo declarar ao nobre deputado pelo Amazonas 

· · · • eeer-sofi-r<>-e _..,o-pr,.,.ott.Je)l'c.f-ltO"t--------
. O Sa. lle;:tT:'c DE AuAGJo.-x a::.' 1z que o pre- que tr::ita <!_o registro civil,' depende apen~s _da 

S1~e~11e desrgnará o di::t e o communicara ao con::;ideracao de um dos membros das tomm1ssoes 
mm1stro · - - ·· · ettid.o este pr()jecto,assim 

~O~S~R~-~H~O~R~T~A~D~E~-~~~nA~U~J~O~:~~E~st~á~e~J~Jn-~a~n~a~d~·~-!i~~~--:-----~: 
-seobseiVoauregtmento; leia V. Ex.oa 2.a·parte o SR:: SALDANH.\. :M.A.RlNHO: -Sim: senhor, 
do--art. :1.37 · · sei que tem cumprido os seus devere~. 

O Sn. FnEDERrco DE AEliiEIDA :-Não se obser- o SR. CosultiBEino : _;_ ... não só pela defe· ' 
vou o regimento lilteralmente como quer enton- rencia, que me é muito grato prestar .. ao. nobre 
der 9 nobre deputado. . . . · deputado pelo Amazonas, como por um dever 
. o SR. Hor.TA. ÍYE .A.r.AUJO :_;_Como deve ser en- nos:;o~ attenta a importancia. do assumpto de que 
tendido . . · . · - · - . . · • trata o mesmo projecto. Por consegninteJ crei!l 

A. 5.-IO .. \lo UI. 
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que muito breve o nobre deputado terá occasiiio 
de ver entrar na ordem dos trabalhos os pare
:ceres das commissões nrro só a reBpeito desse a 
que se refere, como de outros projectos de que 
é digno autor. 

-Pedi a ·palavra para dirigir uína interpellt~çãÕ 
ao. n0bre ministro do imperio sobre a demissão do 

, • ! • 

coia polytechnica. S. _Ex., o Sr. ministro' do 
im:perio, a quemhontem commuuiquci a minha 
interpellação, teve a bondade de dizer-me que 
responderia a ella immediatamente. (Entm no
salão e toma assento no iogar competente oS-r. tni-
nist?·o do im eno. · 

ergunto a . Ex. se qu~r responder desde 
já á interpei!ação. . 

O Sn. Fn.-\.J.'~WI 
. Sim, senhor. 

O Sn. JoAQUilii.NABuco :-Pe\{o a V. Ex.,Sr. pr(;l
sidente, que me conceda o direito de ínterpel
lante. 

0 S~. PRESIDENTE :-0 nobrê deputado póde 
mandar á mesa a sua interpellação. 
, Vem á mesã e é lida· a seguinte 

- Peço para 

dando. Pois h a um meio muito simples de não ter 
ns respostas, é nilo :provoc:al-:ts .{llfuitos apoi€t
dos). Nfto sou eu que_estou provocando o dia
logo, estou ria tribuna usando do meu direito· e 
quem me interrompeu não póde levar ·a mal 

ue dê-lhe uma res osta J.lfuitos a oiados . 
O Sn. ILDEFONso :-Tambem estamos no noiiso 

direito proteslt~.ndo. 

só tem uma aspiração, e é que o senado lhe . 
permitta quanto antes fechar as portas deste 
parlam(;nto (Apçiados e apnrtes). 

:Mas, senhores, como ia dizendo, as interpella
ções têm a vantaqem de renovar mesm~ na .ca
mara, na qual wvrava ·a descrença nao so da 
parte da maio.ría, mas da parte da opposivão, que 
est<~Va como que enver.gonhada de vir aqui todos 
o~ di~s para f~llar :í.s cadeiras y_asias,_- e si ella 

as íntérpellações, . senhores, têm a vantagem de 
renovar no jJarlamento o ·sentimento da sua força· 
e do seu poder, e eu não po5so dei)(ar de honrar 
o nobre ministro dO imperio vendo que S. Ex. 

O Sr. Joaquim· Na.buco (attencão) :· é tão solicito em acudir nõ appéll9 que fizemos, 
-~cnhores~. as int~rpellações têm no periodo e em vir responder á pergunta que_ annun-

, < , ' , o c1amos. 
de lembrar ao pa-iz que ainda ha um governo. 

Realmente as nossas instituições são paria- O Sa. HoRTA DE AnAuJo:-Elle está em oppo-
mentares ; mas pelo modo por que funcciona 0 sir;ão ao sr·. presidente do conselho. . 
:parlamento, abandonado de quasi todos os seus O Sn. Jo.o\.QUHti NAnuco:-Sen1JOres, o acto sohre 
membros, desde log-o a primeira. hora. da sessão, o qual quero interpellar o Sr. ministro do im
sem que os ministros dignem-se de comparecer perio é· um acto que entra l)erfeitamente na ai
nesta· casa, elles que são tão escrupulosos em çada das attribuições de S. Ex. 
responder ás menores censuras que lhes sã0 Não é uma illeg~llidade ; desta vez é preciso · 
feitas no senado, tendo corrido a discussão da confessar ue o rroverno não r.ornmetteu uma H--. 

tacões e apartes da de'putacllo bahiana.) mas· nós podíamo~ descentralisar a nomeação 
Estimo vêr o renascimento dessa confianca dos directores ·das faculdades,. si a consti

que eu jul_gava perdida na_missão da camara.:. tuição não dissesse que a nomeação P~ª--º-s
cargos __ public.oH-u-ma----d-as-m.TrToüíÇães do 

O Sn., AR..-\GÃo BuLcÃo =~Não J29l!..e.moLeS.tahe- -poaer executivo ; poderia mos apre:;en.tar uma 
_lfrcm:..u~-iseussão·par-dialogõs. · - lei transferindo essa nomeação do governo 

O Sn. JoAQuar NAnuco :-:-Diz o nobre deputado para as respectivas congregr.ções e introdu
:que :c.ão podemos estabeleeer uma discussão por zir a autonomia completa, nas f<lculdu.des ·do 
dialogos1 .referinP.o-se á resllOSta que lhe estou Estvdg: assim como oder-se-hia re arar muitas 
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outras reformas, não só com relacão a~ ensino, 
mas tambem com relação á magistratura, que 
conc~rresse~ para garantir uma certa índepen-

. dencLa a esses ramos do serviço publico. 
Mas o direito que o governo tem de nomear 

para os cargos publicas e correlatamente o dire· 
que tem de demittir os empregados publicas é 
um direito que está sujeito, antes de todos, á 
censura do parlamento. _ 

cumstancias, Sr. presidente, )lesejandÕ o minis-. 
teria tornar effeetivo o principio, .que aliá~ é 
reconhecido pelo proprío regulamento, e é· .. q'Q.e 
o dírector da escola é de line nomeação do 
governo, só podia ::tsar de dous meioS'~ .. 

governo nao po e azer nomeaçoes indignas, 
assim como · não pó de · fazer demisspes pouco 
equitativas, sem que venha dar contas ao parla
mento. e tanto. o governo reconhece isto que de 
.antemão o Sr. presidente do conselho tratou 
desse assumpto nesta camara e no senado. 

Voa lêr as palavras €flle a Sr. presi . . • ... . P :- e m · ue na 
conselho disse. tanto em uma como na outra ca- justiça do presidente do cons.elho a qualidade da 
mata a respeito da demissão do Sr. Visconde do pessôa, a quem ella. se applita. · 
Rio Branco, c quero depois perguntar s· · ·. I~. OAQU11\!I:. f Alluco watm.uan 0 a lêr 
mitlido um mez depois, dia a dia, usar o governo E 1 · · d n· -
de linguagem diversa e lançar mão dos meios • ra torna ·O vrctima e um con tcto, que nao 
que elle mesmo se havia encarregado de desacre- tinha provocado· · ·" · •· · 
ditar e de· désmoralizar peranto o s~nado e pe- O SR. LouREw.io DE ALBUQUERQuE :-Eis ahi a 
rante a camara. · resposta ao aparte. 

Disse o Sr .. presiden. te do conselho . . no senado •. ·.-achando-se além disto ausente do Imperio,
en~o tendo o governo faculdade para cassar-lhe estas !)alavras: !)ara as qu:.ws chnmo â at~enção . da a licenca. . 

câmara (lê): - .• Nao sendo, pois, curial este recurso, e sendo 
• Senhores, o governo podia ter resolvido a principio-incontestatel que o director da escola 

questão de outra maneira, e o senado o compre- deve ser pessôa de irnmediata confiança do go
hende. Sendo de sua livre nomeação o director, verno, o ministerio en~endeiJ. que solvia a ques
elle podia reselver facilmente a questão, conce- tão nomeando um diréctor interino para substi
dendo exoneração ao Sr. Visconde do Rio Branco. tuir o effectivo, durante sua .ausencia. » 

------------~~-UL~·illll~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ee*nwta~v~a~(l~ê)~·O~r~~ta~s~e~ifNC~n~m~s+L,~tnn-~----------
pudesse entrar logo eni exercício. Mas o gover- cias, o unico modo d~ solver a questão era o de 
no entendeu que, tratando-se de um funccionario que lp.nçoumão o governo, por meio de um de~ 
de tão elevada posição, em pre{etivel recorrer ao ereto explicanão o art. 2. o da lei organica da 
unico 1·emedio qne podia haver e era dar um sub- · escol a e pela nomeação interina pãra director 
stituto interino ao Sr. Visconde do Rio Branco de pessôa competentissíma, cercada de respeito c 
durante a sua ausencia.. considera ão ue óde beni servir em t 

(Ha 'diversoS apartes. O SR. lo l ·- do a lê?') 

A camara comprehende a contradicção palpa- . estiver ausente. o Sr. Visconde do Rio Branco. ~ 
vel destas palavras-pre{erivel de 1·eccorrer e 1·e- O Sn. MA.RTii\~0 CAMPos : - Póde bem servir, 
'IIWdio" uni co-de que o , overno o dia lan ar roas - · · · · · ' · · . 
mao. O Srh JoAQUn.lNA.Buco :-Senhores, os argu- . 

O Sn. LOURENÇO DE ALnuQUERQUE:~Isso não ID:entos qu~ -vou produz.ir co~tra ~ dem~ssão do 
. esta-va: seguramente no pensamento do Sr. pre- · honrado V Lsconde do R1o Branco n.ao I!O~ham ser 
si dente do conselho (.Apoiados). ' melhor formulados do que fõram . pelo honrado 

Esta interpretação do nobre deputado-'unico Sr. presidente do conselho (apoiados). S. Ex. re-
além desse... . conheceu U<3 o overno ·tinha o direito de de-

o SR. LounENÇO DE ALBUQUERQUE:~E' a unica mrtt1r o 1onra o Visconde do Rio Branco, mas 
verdadeira; é interpretação natural. · S. Ex. mesmo encarregou-se de aar as razões 

que tornavam impossivel esse recurso, que o 
____ _ _ _ __,Qv.-QSn.!\--<J ...... oÃQ"lmi N~nm;:o: . . . unico al ·· cw·za, que o as avam ao 

t1·os é uma interpetração que póde ser natural, completamente de vistas do governo,que o unico 
mas que sem duvida faria honra á escola dos recurso de queS; Ex. podia lançar mão era a 
jesuitas (Riso). · creação desse ente · intermedio, personagem des-

0 Sn. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:-Essà.inter- conhecido, o director interino nomeado, que ap-
pretaÇão é muit9 natural. . · p~receu na pessôa qo Sr._general~Rnposo ;_e além 
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c. v (. .. - .. . 
a politica das decepções. As decepçues do aclual · delictos individuaes dos ministros de Estado 
gabinete contan~-se, por assim dizer, pelos actos mandando-se vir .o processo da relação, mandan~ 
a que ~lle ~em h gado_ o seu nome. . do-seimprimil-o para ser distribuído por todos nós 

A pnmerr~1 decepça? do_ honrado pres.td~nte.do nomeando-se uma commissãó especial, da qual 
con~~lh~ fo1 a org::mrzaçaç d~ ~eu. mtmstçn_o. um dos membros senta-se hoje nas cadeiras do 
Eu .]a nao fallo na orgamzaçao de um mmrs- ministerio a ezar de tudo senhores esse arecer 
erw .1e erogeneo, f!]le n~o ~o erta arras ar-se foi· abafado, pôz-se-lhc uma pedra em cima, não 

at-raves de uma sess~o legt~lat1va, sem q~1e cl..l~- se fallou mais nelle, e essa materia que passou 
gas~e ao fim della tao modificado que nao scrHl das mãos do governo para as mãos da camara, 

O Sn. 1L\.UTINHO. CAZ~IPOS :-A nwioria do mi
nistcrio já cahiu (Riso). 

0 Sn. JoAQUilii NABUCO :-Está de fúra. Fallo 
do p~nsamento que assistiu á org-anizaç~o minis
terial. quando da en ~rgica e decidida minori;1 do 
partido liberal nesta camara, o honrado presi
dente do censelho só tomou para membro do 
seu gabinete o nobre deput?d~ pelo Hio Grande 

})artido liberal, que lutavam dia por dia nesta 
t~·~buna, fora~1 postos:: de lado. E qu~.l foi o ~o-

se a outros em que o paiz não pens::ml ? 
O Sn. BAP'J,'ISTA PEREinA :-Porque eram re-

porcrue o governo c seu JUSLtçave , es a ent.rc
gue ao nobre presidente da camara que c o 
guarda, o defensor da dignidade da Ctllllara, 
essa materia (interrup_cões) ainda não appareceu 
na ordem do clin, e todos sabem que nãe será dis
cutida antes do parecer do senado, qne não sert't 
mais discutida em sun:l.ma. 

O Sn. Souu.. CA.nvALHO:-Sabe-se ocontmrio. 
0 Sn. LOUBEXÇO DE ALBUQUERQUE :-V. Ex. 

es <t ma m o r ma o. 
O Sn. JoAQUIM NAnuco: -A camara acaba de 

ouvir -a affirmação do nobre deputado por Per-
nam uco· e que o negociO o anco nacwna va1 
ser em breve discutido nesta casa. 

O Sn. Soun CARVALHO:- Vai. presentantes do terço. . 
O Sn. Jo.>..QUIM N.-\Buco :-E isso 

eram representantes do terço ... 

O Sn. JoAQUnr NAnuco: -Senhores, outrn de
é porque cepção foi a elegibilidade dos acatholicos. Houve 

uma uestão ministerial, da ual resultou a 
O Sn. ~L\RTINHO CAur>os dá um t'1parlc. 
O Sn. JoAQum NABuco :- ... é porfJUe se ti

nha medo que os ministros recorressem a uma 
nova eleição. O Sr. presidente uo conselho linha 
medo que os seus collegas n5o rcce!Jcssem a 
conformidade do voto popular. 

Mas a·decepçãó proveio tão sómentc de que a 
organização ministerial foi feita com o pensa
menta de affrontar o )a a 
verno não podia aflrontal-o, c de facto o governo 
teve que dissolver a crtmara nns YCsperas mesmo 
da. s"':la r~união. Esta foi a primeira dcceJ)Cão do 
m1msterw. -

A segunda decepção, para tomar outra mais 
saliente, foi o decreto de 1.6 de Novembro; quando 
este decreto foi pnbliéado, todo o mundo disse, 
.!o~o o mun~o acreditou que se queria achar 
J';llzes especwes para o processo do 1Jnnco na
Cional, e entretanto o governo não teve forças 
para f<:~zer cumprir o decreto de i6 de Novembro 

. e verificou-se o julgm:nento que elle tinl1a j)Or 

sa u a e· ons os mais 1 ustres mem ros 
deste gabinete. 

O Sn. MARTINno CAliPOS : - Apoiado. 
... O Sn. JoAQUIJ.r NAnuco : _;_A camara rtban
donou um principio, que os nobres deputados 
que votaram contra, tên1 tanto a peito coHlO nós 
mesmos; o lH'incipio da liberdade da consciencia, 
para dar uma satisfação ao governo, isto é, para 
entrar no~ pensamento do governo de que a lei 

i o r a ão po ia passar, .ransi ar pe o .sena o, 
si fosse acompanhada ua elegibilidade dos ::..ca
tholicos. Entretanto, todos dizem que a emenda 
da elegibilidade dos acatholicos vai ser approvada 
no ~enado. E assim o gov-erno terá uma nova 
decep~.tão em ponto tão importante de sua politica 
como este. · 

0 Sn. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE : ':-"" Ao con
trario, ficará muito satisfeito, si o senado apre
sentar essa emenda. 

0 Sn. FLORENCIO DE ApREU :-Isto prova que O 
senado não era ·impedimento. . 

a ou r os a par es. 
-o o Sn. L<\.FAYETTE ('ministro da jttstir:a) :.....;... o· o Sn. JOAQUJll N.-\.Bt;CO: -0 nobre presidente 

--ºd&ec~r~egtoLnruãw..:~-L!l· l.a.CI:0......_.:.__:..:_ ___ ___:_· ___ -1-cd~selhe taml3em aeeite a selemnemente nesta--
·.0 Sn. JoAQUUL NAnuco: -1\'Tas 0 rroverno lan-· camura uma emenda á lei eleitoral, tornando o 
ço~ m~o de uma medida que na co~sciencirt pu- minimo do projecto o maximo, dando assim 
))~!Ca tmha um certo e determinado fim .Este 11m satisfação <Í." opinião liJJeral mais adiantada desta 
nao _se realizou, realizou-se exactamcnle 0 con- camara. entretanto a emenda. cahiu, não se cogi
trar~q, provocnndo o goYerno neste terreno um tou mais della. 
co~fllCto com .a. ,magistratura. O governo não T?'ocam-se a m·tes. 

I 
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,. . v. .... ' ' " 
irréconciliaveis, tão incempativeis como o:; do se ap~esentar com elle, para fazer respeitar a.sua. 
ex-ministro c os do actual ministro da fazend~1. autondade na escola para que foi nomeado 

Mas o que ainda vem frizar mais a politica das (ap~iados); um titulo ao qu::tl e!.tava appensa a · 
decepções, é todo este negocio {l.a escola poly- a~s1gnatura do Imperador, mas que ó governo 
teehnica. · ~'!.o tev~ força para fazer respeitar , (.4.poiados, 

t ne{l'ocio da es~ola oi technica nao a o~ados e a artes. 
é de uma ordem muito elevada (~4.poiados}. O governo deixou pr"otestar perante a escola a 

O S B D N- · do rubrica que pedia ao Imperador (apartes) e 
R. ELFORT UARTE :-r ao apota · lançou mão da demissão do honrado Visconde do 

causa da r-etir;dá do nobi·e ministro do imperio, 
a qual retirada foi causa das scenas que se deram 
neste recinto, e as quaes scenas foram causa do 
abatimento e por assim dizer . do desappareci
mento da força moral do governo (.Apoiados, neTo 
apoiados e apartes). > · 

O primeiro embaraço da escola polytechnica 
foi a exonerar:ão do Sr: conselheiro Galvão pelo 
nobre ex-mmistro do im erio. Essa exonera ão 
produziu uma crise que deu em resu tado a e
missão do ri obre ministro do imperio por um acLo 

ue ·foi qualiílca.do de illegal pelos seus collegas, 
e no qua, e prectso recon ecer, a ior e 
não cabe a S. Ex-., mas ao nobre presidente do 
conselho (Apoiados)~ .. 

A demissão do honrado ministro do imperio en
gendrava uma situação muito clara, muito facil: 
era ~ reint~graçã.o do honra~o Sr. conselheiro 

O SR. FLÓn.ENcro DE ABREU :-Muito principal
nl.cnte depois das palavras do Sr. Affonso Celso 
nqüi. 

O Sn.. JoAQUll'.I NABUCO :-0 governo reconheceu 
illegal o acto do nobre ministro do imperio, mas, 
para não enfraquecer o principio da autoridade, 
não revogou-o até ao ponto em que devia ser 
revo~ado, isto é, dando-se satisfação ao of-

Foi y{omeado director interino o Sr. general 
-Raposo. A nomeação do honrado Sr. Raposo 

pat·a o logar de director interino da. escola poly
technica· creava · tambem un1a situação muito 
clar:>. : o governo era o depositaria da autoridade 
publica, o governo portanto devi'a ter força para 
fazer cumprir um acto que suppun:P,a legal, mas 
não t~ve (Apoiados). · · 

·· Em frente de diffi.culdades inesperadas, o ·go
Terno -vendo que a nomeação interina do· Sr. ge
neral Raposo não contentava a maioria do senado 

ue antes ella rovocava na uella eamara :.~s mes-
mas explica§ões que o neto re attvo a_o r. <~ vao, 
11rocurou desde logo um novo meio para solver 
a· questão e suspendeu as aulas da escola })Oly-
technica pai um me . 
· O Sn. "1\hNOEL PEDRO :-Novo meio de· com
plica}-a. · 

O Sn. JoAQuü.r NABÚco :_:O adiamento por um 
mez das aulas da escola polytechnica parece 

• U O o· • 

cza nao ec ara poiados). 
0 Sn.. FLORENCIO DE AnREU:-Que até OCCUlta. 

e eu não quero. iridâgar si é exacto, que amitros 
o~ciosos, por intermedio do telegrapho, conse
gmram amortecer o effeito que devia produzir 
no espírito do honr ad:.> Visconde do Rio· Branco 
a noticia de uma flemissão tão injusta . . 

Mas er un lo eu : ; ~t m · -
permanente do governo,. ou é apenas um acto 
que. deve dat·logar a .uJ.?.a proxima reintegração? 

S1 o governo dem1ttm o honrado -Visconde do 
Rio Branco pensando qae S. Ex. não se offen
deria com isso, e que uma vez nfastada a diffi.cul- -
l1~d~ ·' :azene't:· • : •)hedecer ·:· Sr. eonselheiro 
lh}lOZo, de 'Vi:t!t:t ·, .-5t.:l côrte e para o fim da sessão 
pa.rlamentat, o honrado Visconde do Rio Branco 
aceitaria. ser reint~gra.c'!.9 no seu ~arf:O, a ca.mara 

- ' 

face, porque então já não é a solução heroica de 
uma difficuldade invencível~ é uma transacção 
que -o governo não tinha o direito de fazer 
eompromettendo-se a. si e ·ao nobre Visconde 
(Apoiados). · 

O SR. lGNA.CIO l!IA.RTINS:- Assim como nós não 
temos o direito de perguntar ao governo si 
pretende nomear este ou aquelle. . · 

o-sn.. FLORENCIO DE ADREU:-0 nobre deputado 
j:i praticou. o contrario quando nestas bancadas 

. era nosso companheiro. .. 
• ' -- ( 1 ~ 

saber si a demissão do honrado VIsconde do Rio 
Branco tem de ser :ac.ompanha~a da demis_são;' 

' • . . ... ::; . . ' ( 

saber si o governo tem dous pezos e du,as me-
. didas, para demittir os lentes que infelizmente 
não têm o tempo neeessario para evitarem essa 
punição, e ao mesmp tempo· não proceder contra 
aquelles que se negaram a reconhecer o acto do 
~overno. · · 
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O Sn. G.nr·ÍNo DAS NEVES:- Isso tinha de ser 
com o poder judi~iario, e Já a co usa é outra. 

O SR. HonrA DE ARAUJO:- O Sr. presidente do 
conselho não gosta do poder judici<~rio. 

0 Sn. ~--I.LpiNO DAS NEVES:- Já O cheirou de 

·O Sn. JoAQUDI NAnuco:-Eu ac:::bo de formular 
com a mai?r si~plici,.?ade e na sua fórma mais 

< ' 
dirigir ao nobre ministro do.imperio. Reconheço 
a legalidade do acto que demittiu o Sr. _Visconde 
do Rio Branco, mas reconheço que o governo 
estava impedido~ pelas declarações do honrado· 
presidente do conselho, por .iá · ter considerado 

>lho s a u ã e t l-a de idido neo-a-
tivamente, e por ter vindo perante o parlamento 
desmoralizar e desacreditar essa medida, estava 
impedido de lãnrar m~o della. . 

Quaes oram as cn:cumstanCias, as con 1çoes, 
as modificações que intervieram para que o go
verno .praticasse aquillo que elle mesmo tinha 
dito que a equidade, a justiçae· o direito --lhe 
impediam de prnticar? o Imperador (Apoiados). O paiz não vale nada ; 
Achou~se ou não o governo em frente de uma as c:~maras quando se r~voltam são dissolviclas, 

-- sHuaÇãô--engendrada por~elle mesmo,-c-r-eada-por-- _e_nuo_ha_hasto_n.tiLC_o_n.fi.\lJ1.Ça.no_~l~_i1oradQ..pai'a os · 
um acto seu com relação á escola polytechnica, deput3dos acreditarem que serão mandadas em 
na qual, não tendo força para se fazer obedecer, maioria contra um governo que as dissolveu. 

• · . - O · ad n · - ~ 
porque descresse {la magistratura, ou porque si a vontade do Imper:l.dor fôr claramente mani-
entenilesse que elles praticaram apenas a resis- fcstada; si entrar na consciencia dos senadores 

. -tenda lell"al descobrio or fim ue o melhor ·a convicção .. de- ue o Im Jerador uer ue elles 
meio -de sahir da diillculdade era lançar mão J?Or sua vez ce am, o sena o. ha de dobrar-se 
dessemesmo recurso que quando encartrva-o a vontade do poder unico. (Apoiados e nãe 
com sangue frio elle mesmo.qualificou de in· apoiados~· apm·tes~) _. 
justo· e de iníquo? Mas devo dizer aos nobres ministros que essa 

São estas as perguntas que faço ao honrado mi- corõa, para a qual SS. EEx ·se volt3ram, esse 
nistro do impt?rio. A demissão-do honrado Vis- poder a que _SS EEx. recorrem, esse throno . • . ,. . .. 

gria, em êer.to dampo ; muitos supp~em que foi muit~ pare~ido com a 'figura mythologica 'do 
um aéto de força e gue o gabinete revelou a con-- deus Jano. · 
fiança que merece á Corôa, fazendo publicar no Jano é representado pela antiguidade pagã 
Diario O[ficial essa demissão. · ·· com duas caras; uma de moço, que symbolisa o 

O Imperador não tinha o direito, com o nosso principio, porque é sob a invocação deste deus 
systema de governo, de recusar a demissão que que estava o começo de todas as emprezas ; e 
lhe era pedida. Concedendo-a Sua MMestade li- outra de velho representando o fim. Esse deus 
mitou-se ao seu papel de munarcha. constitu- que tem em uma das mãos a chave que abre e 
• • , !J • _ fecha tudo, assim como tem l'la outea. o sce tro 

o-comman o, a quem se attri uia toda a felici
dade que presidia ao anno, que renovava as es
tações ... não ~e engnnem os nobres ministros, 
emquanto elles olham para o moço que 1.'epre
senta a .Protecção, a confiança, o futuro, o paiz 
e o par Lido tem os olhos fitos no ,velho que re
presenta o aborrecimento, a decepc,ão, o des
gosto, o fim I (llfuito bern! muito bem!) 

0 SR. GA.LDINO DAS NEVES :-Quem ha de sof
frer ·é o partido liberal. O Sr. Visconde 'do Rio 
Branco é que ha de tomar essas contas. , 

O SR. JoAQUÚ\I N.-I.Buco : -Si se tratasse de uma 
demissão que eu reconhecesse ou acreditasse, 

. sem offensa aos nobres ministros, sincera: si se 
tratnsse de uma demissão dada seriamente a um 
homem que não estivesse destinado a voltar a 
esse cargo, si se não tratasse de uma reinte-

. gração, _antes que de uma demissão, eu viria 
aqui discutir com o go_verno si elle tem o direito 
no· interesse do rtido e do aiz de dis ensar 
homens como o honrado Visconde do Rio Branco. 
!!Ias -não se trata disso; na posição em que se 
ac •a <' • .. • ... 
serve (illuitos apoiados). 

Ha pouco eu vi a nomeacão de um liberal il-
lustre da Inglaterra para einbmxador inglez na 
Prussia; o partido uniu-se para dar uma mani
festa~ão do seu apreço, e o chefe dos liberaes, 
lord GranYille, felicita·o partido por ver que 

O Sr. Francisco §odré (ministro do 
irnperio) :-Não posso deixar de comprazer-me 
neste momento commigo mesmo, coni os meus 
colle as do mi i i · · · · · -
que o $:tlsten~n, p!)rque pela primeira vez neste 
recinto o nobre deputaMpoi' Pef:iiâmbuc<necó·~-.. 

o- do o Sr. Vi!-
conde do Rio-Branco, exerceu um acto de pura 
legalidade. Tudo quanto se possa dizer depois . 
do_ r~conhecime~to da legalidade do acto, é cou5a 
IDimma, pequenma (Apoiados)._ 

O nob!e deputad_g, firmand~ a unica pergunta 
da sua mterpellaçao no deseJO de saber da ori-
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gem desse acto, procurou ba~eal a em uma sup
posLa contradlC<;ão entre o discu1·su do Sr. presi
dente do conselho, :::qui pro íel'i do, e a exoneração 
agora decretada ao honrado e illustrado Sr. Vis
conde do Rio-Branco. 

Mas vejamos si o honrado de utado or Pe '· 
nam uco, a quem respon o, foi feliz no achado 
de~ta contradicção. Disse o honrado Sr. presidente 
do conselho (lê) : 

r. rest ente o Consellto-: -Mas elle não 
tinha concorrido de modo algum para o conflicto 
(apoiados), além de ser pessoa muitíssimo res
peitavel, cqm quem esteve o nobre ex-ministro 
no mais pleno accôrdo, durante a sua estada 
nesta côrte. Era tornal- o victima de um confiicto 

39 

qae nãa tinlla proYoead"O, ·achando-se, dlém di , 
ausente -do Imperio, e não tendo 0 governo fa- da escola, augmentou. Estando ·as com~s neste 
cu_ldàde par_ a cassar-lhe a licenc •. a. .N_'ão_ s_end_ o, pé e havendo ponderado o director interino, o Sr. brio·ad ira ,. · · · · 

,. occasião de exhibir nesta casa, que·· a insubor-
contestavel que o director _da escola deve ser dinac .. ão promeLt.ia lavrar e comi:rmar de certo 
pessôa de immediata confiança do governo, o d d · 
ministerio entendeu que solvia a questão no- modo ainda mais desagra avel o que ate então 
n1eando um director in_terino, para substituir o _ ti~?-J3g--t~. ~~n_ .ô' .p· o r oéc_reio de i~ do mez pa_ ssado 
efl"ectivo durante sua ausencia. Esta f:.lCuldade 
é expressã em todos os regulamentos•da,escola .. » ent~n~eu pr~denlc fechar. a e~~ola polytechnica, 

A camara acaba de ouvir o trecho desse_ dis._7 _ __ e Jllllo uem pode ~~boa f e der:~.a~ a_~ r~~onheceL_ 
curso, no q~ar:·opqüe dtsse _-õ-_Sr-.-_presidinte do qucpro :opri~ov~~~~se~1~;d~ mp;l~~:ai~~~~~~~ u~ ~1~~ 
conselho fot q.ue o governo nao tmha. a fncul- · .. '· < '7 . -- :s -
dade de cassw a licen r. tscon e o to 
Bmnco, ·até mesmo p"orque essa medida sei:la 
improficua, masnunca ~escon:hece~ que tivesse 

' ( ' 

retractou-se, de modo a dahi poder _inferir-se o absolut~mente_ achar que o governo fraqueou, 
contrario do que eu disse,quundo tratei a primeira ·que não teve força morl:ll necessaria para ir por 
vez do assumpto, do que disse o· Sr. pre:::idente diante ncrs seus a c tos, !Jelo facto de elevar o. di
do conselho, d9 que disse emfim o Sr. ministro rector interino da escola a director effectivo. 
da fazenda, que o governo tin~a plena faculdade o Sn. FRANÇA CAnvA.tRo : _ Não foi legal 0 
de nomear difector _interiRo da-:~escola (Az;oiados, acto do ex.~ministr_o do im_perio? · 
não apoüi.ios e apa1·tes). Si o governo tinha a fa-
culdade de fazer a reforma do ensino; si tinha a O Sn. FllAJ.>crsco SonRÉ (ministro do imperio): 
de promulgar o decreto de 15 de Abril, decreto -Não me occupo agora deste assumpto. 
que foi reeebido, aceito _ e p_osto em execução pela O SR. Fn.A.NÇA CARVALHo_:- Porque o manteve? 
congregação da escola ; é fóra ·de questão que o 

· . . _ a r10r regu amento e no· R. FRA..~cisco SoDRÉ (minist1·o dg imperio): 
mear um director interino ·(Apoiados e não -Respondendo Q.esta Jórma· á unic:t perrrunta 
apoiados). Tudo que não fôr isto é não ser logico, escripta que éntendeu fazer-me o hoJ;J.rado depu-

gov€n;nõ tinha tambem a faculd<).de de revorrar (Cruzam-se mtt~·os muitosapm·tes.) 

_~é::..s~e:;,r"'·I;=·m~r~n~e~n~sa~n~l;::e~nt~e~co~n;;t~r*adi~·~c;:;:to~r:.;-io;;.b;;··~· -;;:·--;:;:-=-, =--t-;ta~d~o~~OUArna·m hn.•a devo ll in da c~mtÍnllai", 
1 o por . m1m e-aponta o por nós que o go~ para responder, a outris que foram feitas no 

:verno tinha tanto direito de nomenr um director correr do seu -discurso (Lendo). Qual o· pensá~ 
interino da escola, quanto de demittir o director mento do governo sobre os lentes'! . . 
effectivo, o gabinete entendeu; no dia.4 de Junho, Sr.- presidente; ,eu não :me julgo: obrigado a 
qu~ podia, usa:ado da faculdade ·-que.lhe _ confe- , dizer ao honrado deputado o que o governo ten-

____ _:__lr~emm__oo,s_s.J-r:eeggun:U1atrnllJleeJJl.1Jt;o_os.,s,_jo~sLJe~s;t;taatt;uu.u_ Js:-' qw~@l,.,.~Q..-a~~-oo.a---e--l*~~e--ft!Z€~,:aJJOiados), · seüaipreren..---~----------l 
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nobre deputado entrtr nos arcanos da adminis
tração, seria procurar saber o modo porque o 
governo tem de· gerir a administrnção public:~, 
seria inquirir de assumptos que não podem ser 
revelados senão por actos (Apoiados). N5o posso, . . ()" 

tem de fazer; dir-lhc·llei apenas que o governo 
fará o que entender justo, honroso, dig-no dos 
rinci ios ue rofessa. dos winci ios da escola 

que todos nós seguimos (apoiados) ela honra e 
prestigio da autoridade. Outra pergunta (lendo): 

Si a demissão foi dada a pedido e si o ex-dire
ctor será reintregado' 

Devo declarar ao nobre deputaqo que o nobre 
Sr. Viscon~c do Rio Br~nc_o não foi ~bsoluta-. 

demissão fosse dada a pedido, o nobre deputado 
versado nas praticas da adminislraç?io publica, 
deveria esperar .. que o decreto contiresse esta 
condição ou se referisse a esta · circumstancia, 
mas desde que não foi mencionada é certo ... 
--O.SR.El.uN~\ C.mvALHo:-Foiabem do scrvíço 
publico? · · -- . . 

O.Sn. F&~Ncrsco SonRÉ (ministro do impm·io) :-'-

O SR. FRANÇA. CARYALHO : -Desde que não 
foi a pedido foi a bem do serviço publico. 

ministro do imperio pela boa vont~do .com que 
S. Ex. rende ainda a esLa Ct)mara uma home
nagem, que ni1o é.lwjc commum, llOr lhe prestar 
ninda attenç:ão,- por ai'sistir aos nossos trabalhos 
(Apoiad!Js de~ opposição). 

... - r· .... 

E' meu· dever. 
O Sn. l\L~nTI~'Ro · CA:1.IPOS:- Si os meus votos 

po essem er :Hgum :ra 1men o, eu expressnrm 
um voto para que o sangue-que corre nas vcins 
de S. Ex., e que 11Tio é estrnnho ao finado pntriota 
Lino Coutinho,lhe proporcionasse nesta casa uma 
posição igual á dnquelle grande e nunca esque
cido patriota, seu !!omprovir:cinno · (apoiad?s), 

até em questões . insignificantes; como a. de que 
se trata, prova o desacerto de S. Ex. embar-
cando-se em semelhante barco. · 

.o Sn. FnANcrsco SoDni!:. ( ministro elo imperio ): 
-~este ]JOnto divirjo de V. Ex. 

' !. • • .f ,..· :s, 
ao nobre ministro, <l]lezar de toda a sympaLhia. 
que lhe voto e da que me merece sua província, 
a primogenita do Imperio,para fazer ulgum:1s ob
ser\'ações di:;cordantes das que acal:Jo de ouvir, 
c uma dellas tcrú o valor de um pequeno pro
testo, ou r.~clamação. 

Estamos em urna época de destituições. O 
governo tergiv:ersa e retracta-se; corum~tte todos 

(1'iso ): não s;be acertar e niío lw ncnl.m{il acto qnc 
seja praticado sem tentativas, c hesitn,:ões sem 
erros, sem retract11çiío; e não será estranhavel, 
não cstit fôra de previsões de possibilidade a. 
prctenção até de destituir-se a propl'ia cama.ru
do tratamento· que lhe compete. O nobre mi
nistro em vez de dar-nos, dar á cafl1nra o trata
mento que a constituição,·por um dos erros da 
quadra em que foi feita, nos deu, o tratamento 
de uugustos, que lembra ao rei que o poder da 
c:.nnara dos deputados não é somenos ao seu 
poder e á sua posiçiio ... 

U. 'RANCISCO ODRE. mintstro O ún21erio):. 
- Substituu o nobre deputado pelo tratamento. 
que quizer, que eu me conformo. 

O Sn. }lARTil\-rro CAl\1Pos :- ••• S. Ex. deti 5 ea 
mara o tratnmento de illustrissima (hilctd'rlade) 

_ c a qmstituiçi'ío deu ao lJarlamcrito o tratamento 
de augustos ... 

O Sn. FRA.Ncisco SoDnÉ (?~inistro do. impe1·io ):-
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n. ABTINHO un>os:-... augus os e mgms
simos. Isto não toca p~ssoa_lmente a ninguem e a 
nenhum dos membros da camara, mas á corpo
ração (Apoiados): E estas palavras, Sr. presidente, 

·não são de pouco valor, não são causas do valor 
de alg~ns do's pr~l}cipios do rabbino ,_são uml!. r e: 

muito illustre assembléa. 
... 0 SR. FRANCÚ;co SoDR~ (ministro do imperio):- · 

Acho que V. Ex. nãopódemais continuar desde 
que digo que estou de pleno accôrdo. 

0 SR. MARTINHO CAMPOS ::-;Estimo, nem podia 

' no seu equivoco, como me pareceu sempre, não 
nos insinuasse um decreto de destituição tam-, . . . • . 

Tratemos da mterpellacão. 
Sr. presidente, esta questão da escola poly

thechniea, .quando daqui a algum. tempo a~ pes
sõas que não--têm ·assistido aos ·acontecimentos, 
ou que não conhecerem o triste fado do minis
terit actu~l, a examinarum, hão de espantar-se 

--da-man-effa-}7l3Ff!lie as ·desacertos -dó-governo fi- · · 
zeram de uma questão discijllinar de escola, de 
~a quest'io in~ignific.ant!l, uma. grande ques-

' o ' . -mar. a postos o exercito e não sei si a marinha . 
Ha. de ser uma c~usa inconcebível e que dá 

cidade e talentos JlOliticos 
conselho. · ' . _ 
- Até á destituição do Sr. ministro· do imperio, 
e~tava.mos em desaecôrdo com o ministerio. En
tendit1mos que q a c to- do governo destituindo o 
director interino e nomeando um outrointerino 
era um a c to illegal.; mas quando ouvimos o Sr. 
ministro da fazenda, com .aquelle talento lucido, 
claro, com que elle se tem distinguido nos deba
tes na presente sessão, e ·provado a todas as luzes 
a insufficiencia·do chefe do se:l governo (apoia
dos); quando ouvimos o Sr. ministro da fazenda 
dizer-nos, daqui destas cade1ras, a destituição' foi 
dada ao director interino sem que nós outros 
mini~tros tivessemos perfeito conhecimento do 

'. . . . . . - ' 
' ) . . . o 

mento da escola, a destituição foi illegal e injusta, 
o aeto não podi'a ser mantido. . · · . 

:= E', disse mais S. Ex., um principio do codigo 
criminal brazileiro ·a resistencia ás ordens ille-
gaes. · - ·. · - · 

A phrase de S. Ex. ainda foi mais digna do seu 
-patriotismo e liberalismo. S. Ex. disse : para o 
cidadão brazileiro é um crime obedecer a ordens 
illegaes, infringir um artigo claro, positivo, do 
codigo criminal do Imperio. . · 

Foi esta ponderação do Sr. ministro da fazenda 
que tent9u oS!· presid~nte .do coiiselhe. S. Ex. 

infringia o codigo criminal, o facto.· que elle 
ti_nha condomnado, em v~rt}lde _do q~}1l~ ~ançou 

. ' . -
a .bem do serviço publico, este facto tentou-o 
logo e perfi~hou -o. . 

·O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE dá um aparte. _ 
O Sn. MARTINHO CA.:r.rPos:-0 Sr. mintstro da 

fazenda responderá a Y. Ex. · 

nistros (muitos apoiados ; a interpellação ·é diri
gida ao s~. ministro do imperio ... 

O SR. LOUJlENÇo DE ALBUQUERQUE :-Não tenhô 
dir~ito de fazer uma observação ao menos"!-

O SR. ~fARTINHO CAMPos:-... e o Sr. ministro do . ~ - . 
' . (. ' por que é um membro novo desta camara, não 

afeit?•ainda á ~ribuna, a~ab~ de mostrar que não 

nobre de-

SR. MARTINHO CAMPOS ::_Perdoe-me V. Ex., 

sustenta. 
0 SR. LOURENÇO .A;LBUQIJERQUE dá aparte. 
O Sn. 'M .. ffiTINHO CAMPos :- A posição de um 

membro ela maioria e sobre tudo de p'arente de 
ministro é uma posição delicadissrma e melin:.. 
drosa nesta casa~ si elle C\lmprindo o seu dever, 
quer sustentar a administração (Apartes). _ 
· Um membro da maioria presta o mais rele~ 
vante serviço á opposição sempre que torna os 
debates· calorosos e apaixonados, Com isso_prc
judic:J, s§ ao ministerio. Uma- opl?osiçã~ não 

debates ; não é com agua morna que se agita a 
opinião; Tudo ue fôr irritar os debates r · -

1ca.so ao governo. 
O nobre deputado ha de permittir-me que)h~ 

diga que si as praticas dos~ parlamentos lá das 
Alagoas são estas, São más (Hilaridade). 

O Sn. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE : -Lá não se 
~uUá eomo 'V. Ex~ insulta. · 
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0 Sn. MARTINHO 
sul to? 

C--tlf.POS :-Onde está o in- I o Sn. 1\iAnTINliO CAMPOS:- Em que me di
rigi eu :1 V. Ex.? Suppõe v_ Ex. que me hade 
obrigar a fazer de seus parentes o juizo qu.e 
V. Ex. faz? (Riso). 

.0 SR. LOURENÇo' DE Â.LBUQUERQUE dá Ulll aparte. 
O Sn. }L\RTINHO CA.:IIPos : - O seu direito é 

defender a sua essoa c não terceiro ue tem 
maos para se e fender e que V. Ex. · ias com-
promette e não defende~ _ 

Lo EN n u d · m a rte. 
O Sn. lú.RTINHO CA..mos:-Não me incommoda 

nem supponha que ine póde arrastar a dizer o 
que eu não- quizer ; está enganado ; gbverno a 
minha cabeça, graças a Deus·; .hei de_ dizer o que 
quizer e só o que quizer. 

O Sn. LounENÇO DE ALBUQUERQUE :-Nem_ 6llcs · .. ·... . . .. 

o· Sn.. PRESIDENTE :~ Attencão I Quem tem a 
palavra éo Sr. :rtrartinho Campos. 

O Sn.. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE dá um 
aparte. 

O Sn. 1\iARTINHO CAMPOS:....;, Quando V. Ex. 
acabar, eu continuarei; fico em pé até que V. Ex.-
acahe. · -

tinuar, "mas certo de que dar-llre-hei sempre res-
O Sn. MARTrNao CA:r.rPos :-A camara e. todo posta, si entender dever dal-a. , . - . 

vocações que hoje tenho dirigido a quem quer 
que seja_ e muito :menos ao nobre deputado. 
ftuaes são? V. Ex., Sr.· presidente, deve corr ~ 
:prehender commigo que o melhor de tudo em 
politica é não ter parentes com estas pretencões ; 
um paren1<; zela de.--m.ms,-é-terrivel cousa·-é-u 
pessimo conselheiro, um zelo imprudente e pre
tencioso. 

o exito dellas, que tem ido muito além das 
minhas pretenções. 

0 SR. LOURENÇO DE Â.LBUQUERQUE:- Eu tam
bcRl fieo muito satisfeito com isso, dou parabens 
a V. Ex:. 

R. PRESIDENTE:- , ençao eço ao no re 
deputado que não interrompa o orador ( Apoia-
dos). · 

O Sn. M..mnxno CAMPos:- :Mas_, Sr. presiden
te, nem o nobre deputudo pelas Ala~rôns ha de 
CQnscguir desviar-me do dcb:.ttc1.da 'intcrpell:i
çao. 

O SR. LounENço DE f...LntTQUEllQUE: - Nem é 
esse o meu intento. 

O SR. ~!ARTINHO CA:IÚ'QS :-O que é verdade 
·e que v~ Ex. tem servido muito mal ao Sr. 
seu tio (riso) ; póde disto estar certo. 

O SR. LouRENço DE ALnuQuEnQUE:-V. Ex. é 
que tem servido muito mal á sua província e 
ao seu pniz (Não apoiados)." · 

o· SR. l'RESIDENTE :- Attencão! Continúo a 
pedir ao nobre deputado que não interrompa o 
orader por essa fórma. O regimento não perm itte 
a discussão por dw.logo. 

O Sn. LoURENÇO DE A.LBDQUEnQUE :-:Mas si eu 

_o· Sn. PRESIDENTE: -V. Ex. póde pedir a Pa· 
lavra. · -

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:-0 nobre 
deputado é que se dirige directamentc a mim, 
como está fazendo. - . -

VozEs:- V. Ex. foi quem provocou. 

nuar sempre no mesmo pé, hei de dar resposta 
a V. Ex. quando me aprouver.- Prbvaveln1ente 
não lhe darei nenhuma, $enão. a .. de dizer-lhe : 
vá passear, que não estou para o aturar (1Iila-
1·idade). 

"n. PRESIDENTE :-Attenção I. 
O Sn. ~LI.RTINHO C--tlllPOS :-Não. tenho outra 

respo~ta a dar. Mande vir os batalhões, a c a-
<' < tit • r a o or em p 1ca, a or em 

publica está em perigo ... 
0 SR. LOURENÇO DEALBUQÍTER UE dá uma arte. 
Q SR. PRESIDENTE: ~Attenção I Eu serei. obri• 

gado a lêr o regimento na parte em que trata 
dos trabalhos desta casa. , -

O Sn. l'!IAnTINHO CA:~rpos :-E eu pediria a 
V. Ex. que mantivesse o meu direito de fallar. 

l.., ~.-

como V. Ex. está vendo (Apoiados). 
- O Sn.. 1\IAUTINHO CAMPos :-Sim, senhor; ren· 

t1o-1he justi{~a. E noto q1,1e a perturbação e pro
vocaçiio p~trLcm de membros da maioria e mem
hios adstrictos, ligados pessoalmente a ·ministros. 

E quer-se, Sr. presidente, que uma situnção 
que cahiu em semellwntcs mãos, possa medrar, 
possa prospemr, }JOs~a manter-se! 

1- • . . . • I . 

Deus se compadeç~a d~l!ê! Pobre' maioria, tão 
digna, tão cheia de illustra{·ões c de talentos 
(~po{ados), tão ch~ia de dedicações incomprehen
SI 're1s, c que v era todos os seus esforços mallo
grados (apoiados), todas :2s csperancas do nosso 
-p3rtido frustradas, porque· diante de tanta inca- · 
pacidade nii.o ha salvação possível (Azloiados). 

Os Sns. BuLcÃo E MAncoLrxo MounA dão apar
tes. 

O Sn.. 1\Lmmmo CAMPOs:-Não vejam uma 
censura no que disse. . . . 

lavras que cómprehende que 'são todas de amor 
(apoiados), só de amor. 

i cussão ue está correndo tão 
calma, o- nobre ministro respon cu com , 
que cu ::.pplaudi, porque nfto póde haveruma· 
phrase eloqucnte, si não se tem o coração um 
pouco quente (~·iso); o nobre·ministro que de
buton tão úem,uão encontrou offensa nas palavras 
do autor d~ moção. Levanto-me ~.S. Ex. não re-
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membro da caÍnara pó de achar offensa nas mi
nhas palavras (apoiados) : é o sobrinho de um 
minístt·o que me perturba e quer me impedir· de 
falla1·l -

O Sn. LounENÇO DE AtnuQuEnQr.m:-Continúa á 
dirirrir- · 

O Sn. MARTINHO CAlrí>os: -N~o quer que eu 
· falle? 

ENÇO DE BUQUERQUJ<: a Ulll a par e. 
O Sn. MARTINHO C.AMPos:- Poi~ é uma' íujuria 

recordar que um deput<ldo é sobrinho de um 
ministro? Eu não me considero injuriado quando 
me' lembram . os meus parentes ; sempre me 
honrei com tolfus a~ relações de parentesco. 

politica qo Sr. presidente ·ao conselho não lhe 
tira a qualidade de cidadão muito digno, muito . . 

i o 1 Icos, .a mcapacr a e 

Sr. presidente do conselho julgou. Si o acto 8 
injusto, si foi ferir a terceiro innocente, si na 

-opinião dos nobres ministros havia outros meios 
de pôr termo M confiicto, o quo ó que justifica 
semelhanm acto? 

Eu vou adiànte do no r 
aos serviços do Sr. Visconde do Rio Branco: na· 
posição. de um homem politico como o Sr. Vis
conde do Rio Branco, na sua osi ão eminente 
na po 1 1ca o p:Hz, nesta pos1çao, igo, li S;Ex. 
dirigir um estabelecimento de educação supe
rior da ordem da escola polytechnica, já em. 
si ~ um facto que honra a mesma escola, que 
a eleva (apoiados): é um acto de patriotismo, um 
acto qu~· e-nnobrec.e o professor~do, classe de 

que, com toda à certeza, é· um Yerdadeiro orna-·· 
mento' (Apoiados). 

. ' 

justa razãÓ pódc e deve orgulhar-se de ser V. Ex. está de at.:c~rdo commigo. 
s~b~inhq_~~gdl j~J!l:l:li~ .llll?d~m .. duvi~a suas.quali, __ .. 0-Sn. MARTINHo · CAMPos·: ;_No exerciéio · ao .. 
dades pessoaes,, e seu caracter pnvado: como seu cargo de dil'ector d~ escola polytechnica, nds 
homem publico uso do meu direito, e não é culpa temos .na casa documentos o.fficiaes do zêlo com: 
minha si o meu juizo lhe é dcsravoravel. . .ue_o_ nobre Visconde desem-penhava-a{!ae±l.-e---

-· O Sn.. LoURENÇO DE ALBUQUERQWE: - E'-bom. cugo. Os seus relatorios estão appensos aos re
que V. Ex. se esqueça de mim, que siga o· seu latorios do ministerio dolmperio; esses relatorios 
caminho.. . . · dão um testemunho do zê~o. do verda~:iro in-

cargo eleTadissimo. 
Nestas condições o que ·póde justificar a des

ti ui - " 

. . ia xercer ·· as suas uncçoes, mas P.Orque . 
nação a mais clara, a. mais formal,. a m:ns Irre- .Pois SS.EEx:. reduzir~rh já c Impcrio a este estado -
futavel, que é possível imagin_nr-se (apoiados), d h' f · d' 
do acto do ministerio, demittindo o Sr. Visconde e anarc w, em que um. uncciommo, trector 

de um. estabelecimento de instrucção, com uma 
do Rio Branco. nomeação legal, não póde ir exercer as suas 

En não posso dizer, como o nobre ministro do func~~ões? Qual é o embaraço? 
imperio, que o Sr. Visconde do Rio Branco tem . O Sn. FnANcrsco SODRÉ (ministro do imperio):-
prestado. grandes e relevantes serviç&s ao Impe- E - · · d 
rio. Seria uma contradicçiio si, j_ulgando um &ses sa.o os meros e governar. , 
adversario tão illustre eu elorriasse os servi os O Sn. MAI\TlNilO CÁNPos:-Mas ua. s são s i 
que e le tem prestado ao lmperio, quando toda a mews ? 
minha. vida eu e o meu partido o a.ccusamo~ e O Sn, FRANCISCO Sonni (minist1'o do imperio):.-: 
censuramos por esses a.ctos, que o nobre minis- Esses de fechar a escola, de exonerar o Sr. Vis-
tro qualifica hoje de grandes.serTiços. . eonde do Rig Branco e de nomear director e.fre-. 

O Sn. FRANcrsco SoDin~ (?ninistro do imperio) ctivo da escola ó interino. Isto prova que não 
dá um aparte. · · . " . e~tamos em anarchia; são todos meios legaes. 

O Sn. 1ihnTUHIO CAllPos:-Seria uma incohe- O Sn. :MAnTn·niO CAMPOS :-Porque não o fize-
rencia applaudir, exagerar hoje os serviços do raro desde o principio? A situação do nobre mi
Sr. Vísc,,ndo do Rio Baanco; eu não o posso nistro, assim. como de todo o ministerio, é uma 
fazer. Acho que, no desempenho dos cargos poli- .. serie de contradi{!ões, tanto mais injustificaveis 
ticos que o Sr. Visconde do Rio Branco tem oc- quanto eram absolutamente super.tluas e creadas 
cu ado com muito brilho com muito talento pelo proprio ministetio. 
e <~tem esserv1 o gra.ndemente·a nação, tem Desde qúe tomaram a grande medida de ex-
pràticado pessimas doutrinas, actos que nós pulsnr~ alijar um com anheiro de ministerio OJ'_ 

--t • es a ques ao, e a IJa -o e urna maneira tão 
O SR. FR.-\.NCrsco SonnÉ (ministrf} do ·impe- pouco decorosa estava, resolvido o negocio, por

?·io):-1\Ias não são esses os serviços a .que me que condemnando o ex-ministro .. do imperio, 
referi. tinham coRdem.nado .seus actos e a sUa. opi- · 

nii'io (Apoio:dos). . • . . . · 
O Sn. MA.RTINHO C.uiPos : - Mas, quanto-á es· O nobre ministro da f:~zenda claramente 'con-

cola polytechnica, .o acto da destituiçã9 do ~cmn~u · !odos os aetos do ~r. ex-ministro do 
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do hi1perio para ser coherente, solidario, volta 
ntraz c mantém os mesmos princípios que foram 
condemnndos G rejeitados pelo ministerio r.om 
a· demist=ão do ex-ministro do impcrio? Não· 
se comprchende ( apoiac~os ), e· sorprende-me 

- - • • - -1 
• o C/ 

mLnistro ria-se quando nssim me.exprimo. 
O :~n. FnA.ci~co SonnÉ (ministro do imperio) :-

0 SR. MARTINHO CAMPOS: -A verdade é esta·. 
O acto do Sr. ex-ministro do imperio foi illegal; 
c neste ponto estou. de accôrdo com o Sr. mi
nistro da -fazenda de· que é um crime para o 
cidadão brazileir0 cumprir ordens illegaes. E' 

- • ...· o 

língua do Sr. 'presidente. do conselho lhe dà 
(1·iso), t<1l era a exuberancia de mzão que lhe 
assistia~ que não fez um destes ínterminaveis dis
cursos quu temos ouvido na presente sessão até 
'sóbre a cultura de nabos e clã beterraba (Riso). 

- ~ - "á s 
duas vezes esta- confere-ncia da beterraba. 

0 Sn. MARTINHO CAMPOS :-E' lameniavel fjUe 
os mm1stros em questoes es a or em se co o
quem nesta posiçfío, mas é c.ousa em que o mi-· 
nisterlo parece coherente : crear difficuldades e· 
embaraços desnecessarios que por sua incapaci
da de só elle póde in:ventar. 

Na questão de reforma eleitoral nós vimos 
• a 

.. \lo_.SJ.'.· Visconde do Rio Branco? O serviço pu- chamava constituinte, que tem ·apenas de dizer 
hlico ?. Dii·o·noni'<í 'Ininistro-·dcdmperio·que não. . sim ou não!. · 

O unico motivo que poderia justificar a de- E' a mesmá-iõgíca. Depois de ter-se suscitado 
missão do Sr. Visconde do Rio Branco, apezar a iãéa da conferição de po_deres contituintes a 
dos seus p,ranàes s11rviços prestados 'á escola. uma legislnturu,S. Ex. vem dizer-nos _que não 
polytechnica, era. nomear outro director ; mas ·naYiã-constituiute I · · c 

nao se a esta ypot ese, porque () uector que m o as as ou ras ques oes a camara. em SI o 
o nobre ministro acaba de nomear é o mesmo testemunha do que tem havido. Na questão do 
que estava nomeado interinamente (Apoiados). banco nacional, a camara viu as di.fficuldades e 

Na opinião de S. Ex., do Sr. presidente do embaraços em que os nobres ministros se acha
conselho e de pessôas tJara mim de müitn autori- ram por não terem tomado uma resolução mais 
dade,como o nobre deputado pelo Rio Grande do· acertada desde_o começo (apoiado,ç) e por isso a 
Sul,o governo podia nomear um directorinterino, questão perdura até hoje sem solução. 
m~s o governo condem.nou esta opinião demittindo A da escola polytechnica parece reS't'Jlvida, em- -
oS!'· ex-minist_l'9 __ do Imperio. Assim.; o governo· bóra·da ~1an~ira u mais iniqua _(apoiados),~ o q~e 
' ~ . 
rejeita esta opinião demittindo o Sr. Visconde do 
Rio Branco e tornando a nomear elrectivo o 
mesmo Sr. Raposo (Apoiados). 

Ora, pergunto ao nobre ministro do impedo: 
' qual a força mor~l eom que fica o ministcrio na 

' . 
(tal é o. desnso em wateria de illegnlidades !) fi· 
casse muito contente e agradecesse ao nobre de· 
putado por Pernambuco ter reconhecido -que a 
nomeação era legal: .· 

O Sn: FRAN~1~9_o SonRÉ C:ninistro .do i1!}~erio) : 

O Sn. FnAKcrsco SonnÉ (ministro do imperio) : inj'nsta e iilegal, tendo achado iUe~aes quasi 
_ Toda. . todos os uctos praticados pelo governo. 

R. ARTINHO Al\IPOS : - e O nmor e 
Deus! V. Ex.. está no mundo da lun. (1·íso), não 
está neste outro,que nós habitamos. 

O Sri~ FR..\.NCISCO SonnÉ (ministro do im.perio) : 
.:...Estou inteiramente divergente de V. Ex. 

O sn·. MA TINIIO ?. P ·- ··1 f 
Os ·nobres mmistros .têm laborado nesta questão 

:na re"Qetição reiterada das :~:.nesmas contradicões! 
'Apoiados). • 

!lO re numstro. - a . ar-me licença que 
contnme como ate aqm a sustentar qu~ nesta 
materia não ha sen~o fraquezas, irrefl~xões pre
cipitadas e contradições do ministerio incompre-
hensiveis. -

· O Sn. MARTINRO CAMPos :-0 nobre ministro 
!J.as. diffi.culdades em que se achou para poder 
JUStificar netos injustificavcis, como disse muito 
b~m, o muito brilhantemente o honrado deputado 
])O r Pernambuco, autor da interpellação · ;?ctos 

.·que est~vam préviamente condenmad~s pelo 
Sr. pres~dent"' do . ~onselllo e condemnados até 

de conte~tar-se; o nobre ll1Ílli~tro .pÍ·aticou um 
açto legal, ep1bóra injusto, iníquo e inconvc
mente. 

A quest~o do banco nacional, de que se fnllou, 
motivou por parte do no1Jre ministro da justiça 
dons directorcs contraditorios entre si · esses de-
eretos o no re mimstra, na sua presença- vio-os 
desobedecidos. · · 

F TT • mi; Í tr 
senhor, não foram desobedecidos; 

·o Sn. -MAutrmro C.~'\Ii?Ôs : - Formalmente 
{Apoiados). · 

(! Sn. LAFAYETTE (rpinistrodaj-ustiça) :-V. Ex. 
esta enganado. · ·· - _ 

O SR. :\.R'l'-INHO A.l\lPOS : - st1mare1 que 
V. Ex. tenha razão e nos gonvença dis.so, porque 
no · · .ã con-

. forme o regulame:áto a.B.Ligo e não pelo de V. Ex. 
(.ii poiádos e apartes).- · 

Não entrarei nunca em .uma questão destas 
com V~ Ex. e o meu honrado amigo, o H
lustre magistrado que se senta á direita de V. Ex.; 
desde que em uma ma teria come ~sta, o nobre mi-

is ro jl i · o . a 
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o assem umu opmmo, a mim nao mms com-
petia senão aceital-a. . 

1\fas a verdade<~ que o nobre ministro publi-
cou dons decretos antagonicos entre si. · 

Publicados estes decretos inopportunamente e 
em ~ma triste situaçãa para o m!nisterio, não 

prerogattva que se nos o crecc. X; n~o 
reflectiu nos termos do seu discurso. 

O nobre ministro ha O.e me dnr licença-que eu 
lhe responda c me justifique de-não aceitnr a . 
prerogativa. O nobre deputado por.Pernambuco, 
autor da indicação,- no seu voto em sepa~ . 

o o • ., ' 

- decretação ·da constituição belga até 186~, os 
ministros, sem voto da camara dos represen
tantes, respondiamrio fôro commumpelos crimes 
individuaes:_ Foi necessaria a lei de :1.869~ •• 

, :- ; n u o,em pnmetro ogar, 
S. Ex~ nunca conseguirá pôr· de harmonia os 
dons decretos, porque um é nntagonico com o 

. 0 SR. SILVEIR:\.~.MARTINS:-Par:~. crear_dir:eito_. 

O Sn: MARTINHO CA:MPOS :-Para crear direito 
novo. O nobre ministro da justiça quer nos ·da:t: 

• . . • • :'"" '7 

; ' 1:"1 J. .... o' ' :;:, ' • .. • • •· t=~ . -
esses decretos estão em execução na relação do deu (Apartes). Esta é uma daqnellasquestoes quo 
,.,..,,.,uh- e do p '9 nós l)Odemos __ di.sc1.1.tir c.om.,1üda a.iillugma c to.d:,L.-.~.u .... "' ao ara . . . . . .. - l:' -

1 
- · 

1 
.. d" ,. , · · ·· ·· · - ···· · ··- ··· · --·-- a p:;~z. O pnrlamento braz1 erro tm 1a Ja 1scu.rao 

O S~. OuGAmo :-Estao em toda a parte. 0 arti"·o da constituição relativo ao julgamento de 
O Sn. 1\fARTINHO CAMPos :-V. Ex. julga que privilegiados, decretando a lei ele respol!sa.J?.!l~:-__ _ 

_ <k'i.em_cstar em. ... toda..a-pa-r~-a&-e--tflôle é ·no-- --dmle-(te--nrintstros~A nossa constmuçao fõ1 _Hl
to~io é que no Maranhão e no Pará não é c um- terpreta_da na p3rte em _qu_e nos qeu o direito de} 
prido o decreto. · accusaç~o e na o o · dtre1to de Julgamento ~ o 

O Sn. CosTA AzRYEDO: -No Pará. não é com nobre ministro da-justiça melho~ do, que nm-

diga, com inuitó pezar, porque emfirn si não estou 
· cnthu~iasmado com _o ministerio; n~o tenh<~ a 
menor duvida de que a sorte da situação está 
ligada ao ministerio, não posso deixar de lastimnr· 
ver o meu partido desmora:lisado e desconside
rado; embor:~. eu não acompanhe o ministeriY, 
es i aria mm o que, no 1m a sessao, cu osse 
obrigado a confessnr que os nobres ministros 
prestaram grandes e relevantes serviços ao paiz; 
mas infelizmente os seus actos nüo 0s dirigem para 
ahi. Mas, pérguntava QU, o nobre ministro _do im
perio, assim como o nobre ministro da justiça, 
suppõcm- que estes factos têm mantido a forç:.J. 
moral do governo? E' uma causa lament.avel. 
A consequcncia destes factos é que a camara sé vê 

• . i.;-- • 

honr:1do c cioquente deputado por Pernambuco. 
Pretende-se depois de 50 c tantos annos de ex
ectt~~ão da nossa constituiçilo , depois da lei 
à a responsabilidade dos -ministros, que tinha 
interprct:1do a {Jartc çla constitLli<:;.:ío, relativa n(;)s · 
.f ulg:m1entos dos privilegiados, por necessidades 
particulur c inilividual do Sr. presidente do 
conselho, porque o fac]o incriminàdo é _anterior 
ao ministerio, i~ventou-se m:rancal-o ao senado, 
seu j11iz, eomo .S. Ex. aqui nos deelarou, ::;en 
juiz cuja justiça provoeava e queria sofl'I·er. Nem. 
se me dig·a quo a ,indicação era da camura, a 

oi)-., .. - • • .. • . ... 

' ordem m:1rchar;por si independent,emente do mi-
nis~erio; as _re~oluções d_a maior:ia são.do minis-

A cmüara por suggestões do ministerio votoa 
uma moí·ão chamando a si o conhecimento elo 

. processo elo Sr. ministro da agricultura. O nollre 
ministro da justiça ha de permittir-me que lhe 
diga que um dos defeitos elos incontentaveis, na 
(l.iniào de S. Ex .. é recusar uma nova e 0 '1'l!nde 

gativa. Os processos qne p~ndem de soJu~ão d~ 
camara são v~rdndeiro julgamento do facto. Vê o 
nob-re ministro da justiça que o presente q?-e 
nos dá, ainda quando não fosse em proveito 
:exclusivo ·9-o minís~erio, nã~ nos podia fascinar, 

putado por P~rnall!Luco_é a melho_r p~ov,a de q~e 
era regular a mtelhgenc1a dada ate ·hoje a consti-
tuiÇão (Apoi!:dos). . . . _ 

S. Ex. sabe que em materw. de dn·etto. '~s 
Belgas, :pala sua. _posição na Europa e alta crn
lisacão, não precisam de quem os defendu ; mas 
S. Ex. tão .lido nesta ma teria deve saber que 
não havia por esse ludo nenhuma usurpação. 

Mas a prcrog-ativa que se nos oll'crecia nada . -. .... - . - . ,. . 
J \. 'J I ,. l _t. t. \. • • 

a situaeão em que se aehavn o miuisterio, poz a 
commissiio <los. deoutados êm uma situ~l!fão dif
ticil, poz u adminístraQàO do Brnil so~ ~ conti
n uaç~o de um facto que o 110bre mm1stro da 
justiça ha ·de convir que não augmenta a for~a 
moral do ministerio, achar-se o nobre pres1- · 
dente do conselho pronunciudo por um crime 
grande. 
- O Sn. LAFAYETTE (mini-~tro dct justi~a):- NãÓ:. 
diqlinne nada. 

O SR. ~Lm'riNHo CAlliPos.:- Diminue grande-
. - -·· • . ' - -

f,; ' t. b ' - ' c.. .. . - . 

sidente do conselho e senador, estava pnvado 
do gozo dos direitos póliticos e Jôde continuar 
a es a o governo m e m amente . . .. 

Vê V. Ex. que, em questões que affectam.a
moralidade e a dignidade do governo, os. nobres 
ministros levantam questões ociosas, que só ser
vem para complicar a sitJ;lação politica e deixam
uns sem solução. Os nobres ministros levár.-,m a 
maiori~ a votar a. inclicacão · nomearam ma 
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commissão sua e,a questão ainda pende, desnfo
ralisnndo a administração e compromettendo a
maioria que sustenta o ministerio. Porque- não 
dão solução"! Os nobres ministros têm cscru
pulo-s de resolver a questão no sentido em que 
foi consagrado por um parecer a que arrasláram 

O SR. 'M.anTINHO CAMPQS:- Eu posso· aceitar 
~ssa opinião da 11arte de V. Ex., V. Ex. pela 
sua posição politica ne~ta camnra é uma indivi

__ .ihwlidade, não é um partido ; mas da pnrte da 
inaiüriii .. queetr11Ta-curpuraç:ío poHtica não posso 
aceitar e - t ·cr · ., • · ·n 
respeitam ao ministerio, e, si o ministcrio não 
tem força ·moral sobre a maioria, então é· clla 
quem. goyerna e o ministcrio deve dcsappnrecer. 

O nobre ministro do imperio entendeu que 
não devia rQsponder a uma das perguntas do 
nobre deputado por Pernambucõ. -Eu n~o posso 
acompanhar S. Ex. nesta questão, como não 
posso acom.[3a:nhar o Sr. ministro da justiça, 
m~ando nesta tribuna Gcnsura o facto que o par-

n em pra rca o mnumeras vezes, sem que 
nunca fosse contestado o seu direito ; isto é, ~ 
facto de revogar regulamentos do poder execu- · 
ti;vo. · 

O Sn.. LAFAI"ETTE (ministro da justiça):- Não 
p6ol.e. 

O Sn. 1\LutTINHO C . .u!IPos :- Essa opinião da 
. par~e de V. Ex.· não me espanta. Usando da 

mesma liberdade com ue V. Ex. criticou a 
oppos1çao, como incontentavel e de mau humor, 
permilta-me V. Ex. que lhe diga que não me 
espanta a sua negativa· dn parte de um demo-

. crata remontado (Hilaridadc). Em materia de 
opiniões políticas, os mais cxngcrados são sempre 
os mais contradiclorios, os ·mais voluveis c in-, . 

O Sn. • .LAFAYETTE (mznist?·o da justiça) :- O 
nobre deputad~ quer que um poder invada 

1s o e svs ema oera . 
poder legislativo tem muitos n1eios de cohibir.os 
desvios do poder executivo. 

O Sn. 11fARTINno C.urPos:-On cu não compre
hendo essa opinWo. por muito rcmontnda em 
lilJ~ralismo, ou V .. Ex. cr·ea uma opini5o qlW ani-

J p a )aSC. 
9 .~n I,AFA TETTE (1~linistro da justi;.a) :-E' 

o:pmmo de muttos escnplores franeezcs e Jt~ ~as. 
.O Stt. 1\L\.t.mNno CAl\ll•os:~De algLlliS fr:mc.~zes, 

de alguns lr~uicezcs bel;,:tts e de :tlguns prussia
nos_ que <H.:etl<lrnm o direito político c adminis
~mttyo. de ~apoleão I, direito que em m:lWria 
adnum~t~·attva Ecge até· hojê c q nc realmente 
nem fot mvençuo, porque era o direito (l/.l Luiz 

XIV. A que se·reduz nos governos livres o di
reito de fazer reg-ulamentos? Lembre-se V. Ex. 
de uma tbese da nossa constituição -que o cida
dr7o não é. obrigado a fazer OM deia:ar de fazer al
guma. cmtSa senão t'm vi1·tude de lei. Eu pergunto 
a V. Ex. si o direito que tem.~- po~er exec:utivo 

'- 1::1 (. ' b '(. 

crear obrigações nons nos cidadãos? V. Ex. tem 
aó ladp dQ si um jurisconsulto tão eminentt~ coriío 

Todos os regulámentos são a mesma cousa. 

. ? SR. JOSÉ BONIFA_CIO : -Todos OS rcgul<:tmen-

poder legislativo (Muitos apoiados). o_ _ 

_ O Sn. MARTINHo CAMPOs : - E' sem conta o 
numero de leis que nós temos nesse sentido. 

O Sn. LAF.AYETTE ( minist1·o da justiça) dá um 
aparte. 

(Ha outros apa1·tes.) 

O S.n. MARTINI!O CAliiPOS -: - A doutrina de 
• !.X. e e um 1 era 1smo tao remontado qu" 

eu não posso alcançar. 
O Sn. JosÉ BoNIFAcro : - E' o Úberalismo ·do 

RaJ)ino do Granada (Biso). -
O Sn. MAnTINno CA.lliros :-·E é realmente. 

m 

}Ias, voltando ·ao nobre ministro do imperiÕ. 
S. Ex. eontcslou no nobre deputado por Pcrll3m
buco o ti irei to tlc perguntar-lhe si dmnil.tia ou nãO 

· :s • • a , ;.~ p y ec mica· 

da JUsLlça cs a • : · ; , · r 
po1: todos os sçu~ ac!os, ha (le convir que ~i.io 
csla menos sujeito a censura parlmncntat· por 
todos oz actos que se supponha que vai praticar; 
ha de convir que a censura n5o é só pelos actos 
praticados, Jlódc ter fins mais importantes e 
uteis-cvitar actos em damn · 
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O Sn. FRANCisco SonnÉ (ministro do imperio) : 
-Censura prévi:;. é que eu não posso admiLtir. 

O Sn. MARTINHO CAliiPos:-Pcrdoe-me V. Ex. 
(continuam os apartes) isto mostra que nem tudo 
de rabbino era para condemnar, porque V. Ex. 
aceita á alicia reventiva e . Ex. diz ue a 
~onsciencia do rabbino era o espelho de Deus. 

O Sn. 1,\FA.YETTE (ministro da justiça) dá um 

O si~ MARTINHO CAliiPos :-'Pensei que- gram 
palavras de V. Bx. V. Ex. ha de convir que 
este direito de censurar os actos imminentes e a 
:praticar não é defesa ao :parlamento. 

0 Sn. FRANCISC~ SOD~ (11!-inistro do imperio):-

O Sn. MAR'riNHo CAJ.n>os:- Semp1·e se usou, é 
o direito de previnir o mal. 

O Sn. JoAQUIM NABuco :;._Quando demittil-os, 
faremos outra interpellação. . 
···o Sn. FRANCISCO SoDiê"(?n{?~iStro·dO~impé.riõY: 

- Estão no seu direito (H a· outros apartes). 
O Sn. M,~RTL\'"HO CAliiPOS (para o 81· zninim~. 

dct justica):·:.::.. Não tem o direito de censurar os 
actos da· camara e do senaclÇ>, porque é incon- . 
veniente, mas a camara póde inquerir dos actos 

ir , .. -

ou assumptos conhecrdos (Apar·tes). 
·voa dar um exemplo: ouvi o n()bre presi

t do · onselho nestes re etidos desacertos 
com que no sen!-clo tem .sustep.tado · tã~ !Ual a 
situar-ão, na questao dn venficaçao da elmçao dos 
senadores no Ceará, ouvi o nobre prcsiuentc 
do conselho esbra·vejar, ameaçar o sena.do, por 
causa dn annullação da eleição; entretanto, o 
nobre presidente do conselho que ameaçou .o 

ma~dar proceder a elel(;ão, c,al;ill depois em 
completa prostração. 

O Sn. LAFAYETTE (ministro da jttstiça) :-Disse 
que o gov:erno ti~ha odireito de faz-er, mas não 
declarou o que o nobre deputado refere. 

O Sn. MAnTINHo CAliiPos:- Ouça-me o nobre 
ministro, em vou adiante de S. E~. O Sr. pre
sidente do conselho depois de mmto prgvocar o 
s-ena o esacorot::oou, ca 1m em pn~straçao a res· 
peito de uma medida -por sua- natureza ur~ 
gente, porque a demora 'de um dia na verificaçno 
de poderes é um attentado contra o direito do 
povo representado (A.poiados). Quando ha um se
nador ou um deputado para reconhecer-se nada 
pódc e deve obstar nem por um momento a su~ 
entrada e assento na can~ara a que pertence, c 
um attentado contra os fundamenLos do nosso 
direito publico. 

o sn~ VmiATO DE MEDEIROS :-A eleição da S. 
Paulo es!ü HO senado h:t muitos mcze~. 

lei, ou antes a ol:1rigação de executai-as na parte 
que lhe toca. . 

O SÚ. LAFAYETTE ('11t~nist1·o dojustiça):-Acha. 
que é pouco? • · . 

O Sn. 1\L-\RTINHO CAliiPos: _:.Interpretar a con-
... 7 • -

como 's.' Ex. este direito ao poder 'executivo 
(Apoiados e apartes). Mas o nobre presidente do 

devia ter feito era levantar-se, lêr o artigo da .lei 
eleitoral, e dizer ao senado : Eu sou obrigado, 
dentro de 3 mezes, a mandar proceder a nova 
eleicão (Apa1·tes). · 

o·senado está no seu direito jnl~ando da "\feri
ficação dos poderes dos· seus membros como 
en en er; nao es a SUJel o lS censuras o go-rern() 
nem da camara.· · 

U111 SR. DEPUl'AD :-C mo a c 
O Sn. MAnTINHo CAlliPOS :..:..Como a camara. 

··--.0- ·Sn. ··LAF:.rrETTE í_m;in;istro···aa; jüstiÇa) d;i ·üm 
aparte. 

O Su. MAaTt~-no CAlliPOS:-Mas isto é o paiz, não 
• o verno. O gov em o nao tem d1reito do 
censura, e o nobre ministro coro à.ireito igual 
ao nosso, por ser deputado, por sua posição de 
ministro, so~r~ grande alteração tewporaria no 

torménta contra si, que o intimidou e aco~ 
b<Jrdou, em vez disto, devia pedir ao senado ql:l.e 
puzesse a sua delibl:lração de accôrdo com . a 
legislação eleitoral que marca o prazo das elei
ções, ou nova medida .legislativa de accôrdo. E 
não ha novidade nisto · ederia aes conserva-

ores do senado o que o Sr. Costa Pinto aqui 
pediu, em relal)ão á eleição do Ceará: lQi .decre
tando o adiamento da eleição. Actualmente que 
-vai o governo fazer? -

Eu pediria ao nobre ministro do imperio que 
me dissesse: manda ou não proceder á eleição 
do Ceará no fim dos tres mezes ? 

u~r sn. DEPUTAno:-Os tres mezes já se foram. 

foram; .os nobres ministros deviam tel-a man
dado fazer, a lei é positiva. 

O senado n1ío póde por u•ma r~forma do seu. 
regimento alterar ·a lei eleitoral. Póde annull:.~r 
.uma,·dnas, tres, quatro vezes a eleição de sena
dor da mesma província si e!! tender que é nulla; 
m<ls o senado ni'ío tem o direito de só ·por si_. 
como disse,revogar a lei eleitoral, atai não póde 
tersido a sua intenção. 

O nobre ministro do ir1:1perio pois ha de per
mittir-me que lhe digll, não aceite os conselhos 
do Sr. ministro da justiça, até porque S. Ex;. 
~ • ,N • 
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O nobre ministro do in:lperio, aceitalldo o 
liberalismo remontado do Sr. ministro da justiça, 
quanto á c~pacidade e· comoetencia do corpo 
leg-islativo para conhecef dos regulamentos do 
poder es:ecutivo, adopta Ull'l principio n~áo e . . .. . ~ 

Já tem uma victima illustre, uma victima, c:njos 
~erviços políticos o nobre ministro. tanto en
grandeceu, extasiando-se diante dos serviços e 
meritos da. sua victima. . · 

O Sn. FRA!'crsco Sopn.É (minist1:o _do imperio); 
l ' 

.uma verdade. 

. - ~ 

doutrina liberal. -Foi esLa a inteuçTio do aparte de V. Ex. ? 
O Sn.1!1AnriN-úô CA!\IPos·;:_ Acho-a liber:llis- · .() Srto-M.ArtTIN.H..O_CAliiPOS:-:-Com toda a certeza. 

sima; tenho, como dissc,c revogado algumas com' o SR. FRANCISCO s~~~i·(1lÚ1~ist1;0dinn'ipêrio):~ 
_o meu voto em· materia de pagamentos. O í)oder Eu aceito. . _ 

j udiéiririo.julga como- quer-;--eu·j-ulgo aquLco.m.o :. 
entendo: . ·-.:--o-sa. liLüür.ma GAl\IPos.~....,.._,o_sr.UYiscondc do 

O nol)re i:ninistro do in_111erio, })Ois, não podia Rio Branco, tendo prestado relevantes se1;vrços· á · 
soccorrer-se ao subterfugw .a que se soccorreu escol<J, ausente com uma· licença, a demissão é 

nã ar i 1 -. i b e um acto na realidade imcom rchensivel e in·us-
deputado por Pernambuco. - tll.icave, mas que o nebre. ministro do imperio 

O nobre ministro do irnperio praticará uma se contente com uma Wo grande e tão illustre 
iniquidade, serú uma prepotencia ridicula do victima, deixe tranquillos os professores da es-
governo, a emrssao, o castrgo m mg1 o aos p yLec e.1ca ; e es oram en a os pe o co
professores interinos pelo mesmo dclicto por que dica criminal do Imperio votado no ::umo de 183:1 
1icam impunes os professores efl"ectivos. e que deu a0s brnzíleiros direitos em que hoje 

Não terá justificação semelhante acto. não devem maii: pensar. . 
Si o nobro ministro da fazenda com aque.llc (Ha um aparte.) 

ta~to liberal, de verdadeiro.lib'e_!:.'alismo com que 0 nobre de mt 
< • ' 

nomeação interina e a demissão do lente nw.is-
antigo do cargo de director interino, como ille
gaes, o nobre ministro do imperio punindo os 
professores da escola poly~.echnica que vro
fessam a mesma opinião que o Sr. ministro da. 
fazenda, punmi tambem o Sr. ministro da fa
zenda. 

ü castigo que infiingir nos professores da es
cola po!ytechnica attingirá Lambem os seus col-
egas e nums eno. 
. Será pois um acto de prepotemia, uma vin
gauço, permitl:a o nobre ministro que diga-, não 
tem outro termo, praticada contr<~ aquclles que 
não têm meios de resistir; porquanto com rcla
~_,:ão aos professores effectivos como o governo 
tem de sujeital-os a um processo, teme-se do 
poder judicinrio, isto é, tem consciencia de que 
o seu acto não será sanccionado, de que o seu 
acto não é legaL 

Não pôde ser outra a razão qne o nobre mi
.11istro tem· para furtar-se a d::-~r os esclareeimentos 
f!UC lhe formn )Cdidos )Clo nobre de utadó or 
l'<:rn~ m buco. .·' 

) is 1 entendo c ueo nobre ministro do im-
:pcrio teria feito um gran : : .< • -

terio,nttenuaria a iniquidade praticada para-com o 
Sr. Visconde do Ui o Brunco, si ju!g-[lsse toda a 
questão terminada com a destituição do Sr. Rio 
Branco. 

bedecida? Isso não é hoje muis um crime, mais 
um attentado. . 

Peço pois ao nobre ministro do imperio para 
dizer-lhe que não jus~JHcou o seuacto. S. Ex. 
illudiu em gr<~nde parte a interpellação, inventou. 
um privilegio novo para os minisiros, desconlle
cendcJ a competencia do corpo legislativo para 
jul!mr de tudo quanto é relativo ú ::~dministracão 
publica no Imperio. · ... 

, ' ow ' L 

uma pessoa da fa.miiia imperial inconveniente 
aos interesses publicas. Pela thcoria do nobre 
ministro deve-se esperar que o casamento seja 
realizado para depois o parlamento intervir 
(Riso). 

l)ergunto ao nobr.e ministro qual será a utili
dade da intervenção ? 

Por exemplo, uma má nomeação de um em
baixador, uma pessima nomeação de um general, 
niTo tem o direito o pnrlamento de -impedil--ns 
por um<J discussão '1 

"Jig mn a Jarle • 
Jà não. f<JIIO em presitlcnt~ de província, porque 

na realidade as consequcncias n:.~da alteram; 
"' - · · o_e.s.t<~do normal. 

nasta um innocente castigo. Pm·u que 
Qúer ~ nobre ministro U!Ua deg·olaç5? d~ 

:Mas. a respeito da nomeação de um general, 
de um em1Jaixac1or em circnmstuncias t;r:~ves,
do c~lsamento de um~ pessoa da f<lmilia imperial~ 
que póde ter importancia decisiva e gravissima 

mais? nos destinos d0 Iinpcrio, pela th~oria do nobre 
maioT ministro, que·suppo~ho é a .d.e ~Od? o ~inis~eriq, · 
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prévia. . 
s pgr uma 

Eu, por meuJado, pergunto no nobre ministro. 
para o que serve depois a discussão : terá o mesmo 
efl'eito da cevada oiieredda ao . asno morto, não ? 
(Riso). Nã0 terá outro prestimo. -

- _ 1 é.I DllE mtnis 1·o o zmpe1·w : 
-0 governo carregará com a responsabilidade. 

O Sn. MAnTINHa CAl\íPOs :-V. Ex. bem sal)e 
que Isso nao sat1s az ao pu tco: a cabeça e um 
ministro~ o sang~1:e de urü ministro, ·um minis
tro nas galés,com as penas mais rigorosas de nossa 
lei, guandoisto estivesse nos costumes dos paizes 
civilisados, neste seculo, não repararia o mal que 
o Estado. P?-dess~ ter soffrido. A; doutrina do 

Lamento que o nobre .mmistro, que mo~troÚ. 
até tanta aptidão para a diplomaci::vinventando 

. -c: ; 

positiva c terminantemente (1uio apoiados), não 
inventass·e uma outra de~culpa. As causas são 
tão faceis _! Q nobre ministro podia dizer-nos : 

·· «·-o· minis te rio nesta questão quer marchar. de 
hoje por diante, com um pouco mnis de refle~ão: 
tem dado tantas em vão, tem commettido tantas 
iueflexões, qae quer medun:r~---.---s-:- Ex. fur
tava-se á resposta e não ameaçava umaprerogativa 
indispensavel ao parlamento. · . 

0 SR. FRANCISCO S(jDRÉ (minist1;0 do imperio): 
-Eu nã~ ameacei ; não vni nisso ameaça. 

Sr. presidente, não 111e sentarei sem ag-radecer 
ao nobre ministi·o do imperio as disposições- que 
S. Ex. mostra, de querer ser um ministro parla
mentar. Desejo que o nobre ministeo. se ent1:egue 
seriamente ao estudo dos negocias e que, por 
seus actos e por sua conducta, nos· recorde 

· ui as ez s ·nome e mo ou m o 
(Muito bem; muito bem. O·oradõt é felicitado.) 
· O Sn. PRESIDENTE:.~ Si não ha mais quem peça 

a palavra,· darei por encerrada a discussão. 
0 SR. SILVEIRA !'!ARTINS:-:-Peço ::i palavra. > 

0 SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra. 
O Sn. SouzA CARVALHO pede a palavra pela 

ordem. 
n. JoAQum NA.nuco:,-NãÓ póde mais ter a 

Jl::tlavra pela ordem, porque o orador já está de , 
pé. 

(Levantam-se muitas outras· reclmnat:ões, !ta
vendo algun~ sussur·ro.) 

O Sn. PRESIDENTE:- Attenção! Previno aos 
nobres deputados que com o. barulho não ha. 
meio de estabelecer ordem na discussão (Apoia-
dos). . 

O orador jú estit na ti·ibuna. Ntro posso, por
t:mto, dar a p:tluvra ao 11obre depu.~::~do, que a 
pediu pela ordem. 

(~Iuito bem; 1nuito br~n.) 
O Sn. ZAl\L\.:-Mas o regimento ordena que, 

l1:rveade iaseri]:Hes em · 
se altcrnerh. · 

O ·sn. PRESmEr.'TE. :-Só havia pedido a pa
lavr:~ um nobre :aeputndo, qiie é o· que estú na 
tribuna; e portanto, não tem applícação alguma 

. 3. l~mbr:l.nça do nobre deputaclo · (l!fuito ben~; · 
muzto bem . -

postn ás censuras que fez o seu nobre amigo de~ 
puta do por Minas, si o orador pudesse contar que 
depois- teria a palavra para replicar ; mas, vendo 
o açodamento que mostra o nobre deputado por 
Pernambuco, de querer arrolhar a discussão · 
o ue lhe daria aqJJlLIJLque com tanta .. i.nJusti.ça-,-

e foi tirado, um logar no gabinete, visto que 
o nobre deputado por S. Paulo a elle chegou 
pela proposição de trinta réis de imposto por ld-
~ (. ,. 

rolha em punho desde o principio da sessão, re
ceiou que nã~ ~he coube~se m~is a pal?vra. , 

' decepções do Sr. presidente do conselho, de-
clarou que só teve S. Ex. a decepção causada 
pelos seus collegas que, sem motivo, se reti- ·· 
raram do gabinete~ -
.. E' isto- uma questão finda, já' discutiu-se os 
motivos da retirada do orador e da de se · • 
collega do gabinete. E si é certo que a camara 

. póde interpretar por esse modo e não pó de in
terpretar de outro, desde que dá-um apoio quasi 
·unanime ao rninisterio, contesta ao nobre mi
nistro o direito de julgar, porque é parte no 
pleito (Apoiados). O juiz é outro,. o juiz é o 
publico. c 

Pergunta si póde haver alguem que a.ffirme 
na fac~ dos outros ~oiE-ens qll:e o m!nisterio- te.m 

partido liberal< te in realizado nestes mezes tão 
curtos de sessão os compromissos. que, pores
p_aço de dez annos, tomou para com o paiz 
(apoiados), realizando ou propondo as. grandes 
idéas de que foi orgão na opposiçu_o. 

o Sn. :rvLumNHO CA~IPOS :-E que nos valeram 
o triumpho que o Sr. presidente do coriseiho 
disse que não tivemos.. _ 

O Sn. SILVEIRA M.AnTINS (Jontinuaúclo) diz que 
é esta a seguli.da sessão·Icgisiati~. · 

Segundo o honrado presidente do consellii:l,_ . • . ' . .. .. (. . 
reforma· constitucionaL Mas, por que motivo re
tardou tanto essa reforma constitu i 
mn a ass1m veiu muti1ad<1, pois é um verda.; 
deiro aleijado. · . · 

O que mais tem-se feito? E não podia sei.· de 
outra modo, desde que vê-se como esLárepre
sentada no ministerio a camai·a dos deputados. 

O ministerio não tem o cunho. parlamentar . 
A. uelle aníerior o de 5 de Janeiro, odia seres· 
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tranho :ís formulas do parlamento, porque ni'io 
sahiu delle, snhiu de um pnrtido isola(lo (apoia
dos : muito bem) ; mas depois que u camara se 
reuniu; não póde permnnecer um minislerio que 
não representa no conselho dos minislros a in
fluencia da camara dos deputados; que é a in-
. uencw o pazz poza os . 

O SR. ÜLEGA.Rro :-Vamos agora á demons
tra ,ão do facto. 

· O SR. SILVEIRA :MARTINS responde, que sim e 
lá vai ; só pede ao nobre deputado que não te-
nha p-r:essa. . 

Dizia na situação pássada, quando se orga
nizou o gabinete 5 de Junho: quem representa ~ 
influencia da camara dos à.eputados ~ Quem i 
o ea e'·~ quem e o c e e o ga mete . 

O Sr. Barão de Cotegipe, mas o Sr_ Barão de 
Cotegipe era um senador, e nos dias críticos 

• < , l , , VI 
ordem, porque não tinha na eam<1ra quem re
presentasse com verdadeira influencia o seu par
tido, quem podesse ser· o orgão das inspirações· 
da camara. 

Mas, Ilergunta o orador, dos quatro nobres 
-miRistros,. fJ:B:e repr~ a cam<J.ra d0s de

putados, quem a dirige, qt1cm inllue no gabinete? 
Quando se levantam questões na c::nnara, acode 
o Sr. ministro da fazen~a ue foi tirado da 
Gamara no ·mesmo db em que passou para o· 
senado. 

Neste systema míxto de g·overno, em que ha, 
por assim tzer, uma camara permanente; Vl
ta1icia, que é o senádo, e outra movei, que é a 
camara dos deputados, que representa o espirito 
do progresso, é na ·camara dos deputados onde 
reside a influencia politica, e esta influencia só 
se_ P?de manifestar pela influencia qu~ têm .os 

dos). E que influencia têm os ministr~s deputados 
nos conselhos da Corôa~ · 

Essa influencia se manifesta pela pal<~vra nos 
debates-, ~ou_pela influencia politica que tem na 
sua provmcw. 

1\:las o que vê-se? O nobre ministro da justiça 
é sem duvida ·nenhuma um grande talento 
( ntuitos apoiados), mas é um grande talento de 
advogado; é a primeira vez que _vem ao -par~ 

O Sn. MARTINIIO CAliiPOs :-Tinha muitas sym
pathias pesso<tes de nós todos. 

O Sr.. Srr.vEmA. :MA.nTrNs diz que sem· duvida 
tinha ns sympathias pessoaes .... 

9 SR . .MonmnA DE BAn~os ( ministro~c eslTa.n-

animador de y. Ex. antes dé ser ministro. 
O SR. l\IARTINIIO CAlrros- A sympathia pes-

SOll • 

O SR. SILVEIRA ?.L\:n.TINS continuando diz qua 
apezar de tudo S. Ex. entrava nos debates só~ 
mente para requerer o encerramento das uiscus
sões. 

tira (Apoiados). Discutiu muitas vezes e muilo 
bem. 

discurso do nobre deputado. 
O Sn. SJLVEmA MARTINS pede aos nobres repre

sentantes· da Bahia-·-que não fiqu-em mal com.o -
orador por lhes· dizer o que pensa, mas é obri
g-ado em nome das conYeiüeneias do partido, ~ 
dizer que não pód.e..:..s.c admiLtir_o go-ve_r_n_q_;:;_c.!l~O_ 
para aquelles que tem directamenle a respon
sabilidade. . 

.J (. ( (, c . f. (_ 

miuisterio o nobre senndor pela Bahiá o Sr_ con
selheiro Dnntas, que daria contas mais strictas. 

. . , . . . ," . 
.. l .• !, .. 

-V. Ex. pôde ficar éerto que elle havia de re
presentar o ministerio tanto ccimo·nós. 

U11r SR·. DEPUTAno:-1\'Ias isto é uma questão 
pessoal. 

o SR. SILVEffiA.l!An.TINS res onde dizendo ue 
não é questão pessoal, trata-se do chefe prestigioso 
do partido liberal da Bahia, atrils de cujo nom~ 
vem eleita a maioria dos deputados daquclla 
província. 

0 Sn. FRANCISCO SODRÉ ( ministro do imperio ) : 
-Nós somos os seus collaboradores que traba
lhamos tanto como clle. 

0 Sn. SIL VElllA MARTINS ol:JserV::t . - -
en · dignos deputados são seus collaboradores, mas 

O Sn.. BuLcÃo:- Tem-se exhibido nesta casa venha para o governo o chefe da reparti-
muito brilhantemente. • ção, não venham os seus collaboradores. Os 

O Sn. SILVEIRA. l\IA.nTINS diz que S.Ex. tem dis- Iibcrucs censuraram constantemente a ministe
·cutido questões de jurisprudencia~ questões es- rios~ que chamavam dos cáixeiros, quando vi
peciaes, com a sua capacidade reconhecida, mas nham os collaborudores em vez de virem os 
em ma teria política viu-se agora negar no par la- chefes do partido que têm a responsabilidade 
menta o direito de revogar um regulamento. Immediata ( Apqictdos e apartes). · 

O SR. L1\FAYETTE (ministro da justir:a) : - Isso Nada de governar por detraz da cortma; é 
não é politica, é direito constiluciomÍI. prcc.iso que se tome perante o paiz a respon-

0 ., s 11 1 - snbilidade (jlll) toca à cada: um (apoiados)~ si a 
• ,· ::iR: r~:m~A u AnTr~~- 01•5~"_l"V:1. CJ~~e. 11.:~~, c di- silt.weiio se e:-;burôa si enconLr<lr-se com trO· 
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O Sn. Sn;vErnA MARTINS contesta este anarte. 
Diz que póde ser que o orador careça ab.-;olu· 

ta mente de habilidade politica ... porque entemle 
que não existe habilidade em prometter .e faltar, 
e dizer o q\le não se sente, é illuclir e lograr. 

Não, não ha habilidade nisto; é reciso dizer 
com ranqueza C Jogar, como 1zem os JOga ores,. 
com as cartas sobre a mesa (Apoiados). -. 

Diz a verdade, d.iz o qu() sente e procura ser 
sa r zã i i-

nisterio. 
Sahiu do mii~isterio porque via .que elle não 

s& collocava na sua altura, que faliava a sua 
missão, e então, desde qne não podia levai-o ao 
caminho, _ep.tendia, não· queria ~o mar tainbem a 

esso prmctp!O, segue-se que o governo não tem 
o direito de nomear director interino para: e lia. 
Pergunta o orador, qual é o principio que reg-ula 
o direito, que tem o governo de nomear dire- · 
ctores e chefes de tôdas ::~s repartições. 

E' a responsabilidade do governo; e si o g-o-
verno tem o 1retto e nomear. o zrec or· e e
ctivo tem o direito de prover ao seu impedi· 
menta ; mas, co~o enLre o provi!ll~l_lto pó~e ~3.!-

O SR. ZAM~ : -Não foi este 0 motivo que rector interino o substituto legal, que tirava o 
deu. . . seu direito· da antiguidade, o que equivale a de

mittil·o de lente mais'antirro o uc or si é con-
tra a natureza das cousas. 

Acha que S. Ex. procedeu injust:lmente, por
que o substituto ~liJ~ servia de dircctor. interino 
era um cidadão distinctissimo pelo seu caracter, 

O SR. ZiliA.:-Em todos os -outros pontos pelasuaintelligencia (apoiados), portantodignis
estava de harmonia com os seus collegas. Foram si mo ~e co~tinu~r a cxc!:ccr o cargo, que· tinl~a 
decl~r:ições feitas aqui-per-V. Ex. e pelo nobre· ·exer-ctdo ate-enurcrpn1"'1'ettamente. O g-overno nuo 
presidente do conselho. tinha difficuldade alguma, pois desde que reco-

O Sn, SILVEIRA II'L\.RTINS Jede ao nobre de utado nhecçu. irregular. e injusta a u~cisão do n~lJre 
que o mterrompe, que leia o discurso proferido 
p~lo oradór .perante a camata, no dia em que o 
ministerio ahi compareceu, e verá que não só 
a ou nessa re orma, mas na re orma mumc1pa 

e provincial, e que declarou que o programma 
não era o programma do partido liberal mas o de 
uma sessão. -

0 SR. ILDEFONSO DE ARAUJO: -1\Ias ainda rião 
se realizou a primeira reforma. 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS continuando diz, que 
já se devia ter realizado, principalmente com 
.uma camara unanime, IS a guma reforma, 
visto estar-se na 2.:~ sessão. 

Si ningueni póde ter decepções são os minis-
tros que sahiram por não verem o programma 
liberal realizado e não aquelles que ficaram que 
não quizeram realizai-o. ·, 

A cada censura ue se faz á nomea ão ou de-
missão do vice-d1rector da e~cola po ytechmca 
respondem sempre os nobres membros da maioria 
com& se fosse um argumento Achilles: 

«.O .sr ~ Silveira Martins entende que é esse 
o direito do governo. » · • 

Mas, quando isto- assim seja, . corpo o orador 
. nrto presume ter a infallibilidade do papa, _é a 
sua opinião: não se segue dnhi que os seus col
legas que censuram estejam em erro. 

Dará todavia a . razão por que entende que o 
governo estava no seu direito, e procedeu legál
mente, muito embora a sua pratica tenha mos-

. • . ' I ·S e C llVCUCeu-s;e de 
que ernni os seus collegas que tinlwm razão 
(Apoiados). - . . 

· Trouxe aqui como exem - - ·· · 
o governo ·e nomear illSJlCcLorcs interinos para 
a alfamlega, _cout\.ldGl·es interinos ÜQ thesouro, 
directores geracs interinos, direito que estú con-o 
signado no regulamento; n}as não concorda com 
a conclusão que tiram os seus honrados collcga~ 
e compi'nhei~·os . da opposição. Dizem elles que 

dos collegas. 
O Su. HonTA DE An11.u:ro :.:-O Sr. presidente do 

conselho disse que não conhecia a lei e que a 
foi estudar depois. 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS entende que nada mais 
justo do que a representllção da congregacão 
contra a illegalidade do decreto. • 

Porqr~:e, 1>ois,punir aquelles que usam do clireito 

injustiç<ls que soiTrem? -
O .governo porem, levado não por principies; 

mas por motivos, que não quer indagar e que 
serão por certo muito nobres, entendeu que não 
devia consentir que continuasse na direcção .da 
escola o director legal e nomeou um direetor 
interino. A escola entendeu que devia repre
sentar e oppor-se. 

Ach::í: que esta ·procedeu mal e por muita 
razões: :l..a, era o direito do governo; 2:•_, quando 
houvesse duvida, a_o governo competia inter
pretar o reg-ulamento c ni'ío a escola; 3.a, o~go-
v:erno e quem no!lleta os trec ores, a co . ã 
tinh.a que :VC!; senão~ tiLulo seú1 s~JJer nemindn-

podia represenlUI\llHIS o seu dever era obetleccr. 
Estu foi a opinião do oratloe, parecia. ser opi

niiio do governo ; porém agora diz.· que não é 
mais.opinião uo govcrno,ou de quem governa o 
governo. 

q ~h. FnANCI~co_ S~Du~ (n~~nistfo do imperio):-
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0 Sn. SILVEIRA MARTINS pergunta: por que foi 
demittido o director effectivo, si o direetor effe· 
ctivo estava no gozo de uma licença,si é unrcida
dão acima de toda a excepçflo pela capacidade su
perior, pelo zelo comque dirigia a escola, si es
tava no (l"ozo de uma licen a como é demittido? 

O SR: FRANczg-co SonnÉ (ministro do impe1·io):~ 
O facto da Iicen<;a não importa nada, porque não 
o· m'f · · 

era necessario. 
O Sn.SrtVEIRA.l\iAnTINS insiste e pergunta nova

mente porque só agora julgou o g·overno isso 
necessario. 

O Sn.FnANCtsc_o Sonn.É (mi?~istro do i'lnpe!·io):-

não era possível que tivesse a audacia de o 
fazer. 

O Sn.- FrLU\crsco SonnÉ (1ninist1·o do imperio) : 
-Pois não foi senão do miuisterio. . 

O Sn. GALDINO ~As NEvEs diz qúe nit"so· nin-
"' e 1 acre 1 a. 
• O Sn. HoRTA DE ARAUJO:- O Sr. Visconde do 
Rio Branco foi a victima. · 

·o Sn. SIL'i'EIRA :MARTINS observa que o Sr. Vis
conde do Rio Brttnco não está- constitui do em 
victimapor nma demissão injusta. s: Ex. é um 
homem superior pelo seu talento ..• 

(Ha u1naparte.) 

Pergunte V. Ex. isso ao nobre presidente elo 
O Sn. SILVEIRA llrhnTINS diz que o director in- consélllo que foi quem declarou que era uma 
- , o , • • ' · - ·• 1 i i o r epu a o 

interino. 

si mesmo, pela sua alta cap~c.idade,pélo seu pro- pela Bahia, que lhe deu um ap:U'te, que lhe .di~a: 
· ... cedimento irreprehellsivel, porque é uma das si o Sr. Visconde ·do Rio Brauco tivesse sido ae

glorins daquella escola, e que podia ffgurar no mittido · sh:nplesmehte, não per~untava ao go
ronselho de estado, porque,como quartel-mes- verno os rnotivQs. que teve par.1 demitttl-o_; mas 

______!@_general, os seus pareceres são verdadeiros como existe pendente a questão da esc~la poly-
modelos (Apoiados). - --- ----- · eehnica e a -go:verno se acll_op, metttdo n'um 
· O- Sn. FnÃNcrsco Sonn:E: (minist1·o do i1npm·io): becco sem sahicla e ii·rompe agora pela denussao -

-'Era _preciso . distin
0
o·uil-o mais. ainda com a do Sr. Visconde do lUo Branco, é que o orador 

- ero-unta : unes ã m ti os · 

O Sr. FRANCisco SoDRÉ (ministl'o do imperio):-. ordem primitiva, porque o governo reconheceu 
Não consta que fossem demitlidos. que tinham direito de opposição. _ 

O S S '~~I · d" · s E - Entretanto, quando assegura ao nobre mi-
R. ILVEIRA .1.1 ARTINS IZ que Sl · x. nao nistro, que os lentes vã_o sêr demittidos, diz 

-sabe, vai dizel-o (Riso). aquillo que não é mais segredo. Têm sido con-
0 SR. HonrA. DE ARAUJO :-Têm sido convida- vidados c.idndãos distinctos para. occuparem 

das dini·sas. pessoas para OCCUllarem as cadeiras aquelles Jogares, porque não ha muitas pessons 
vagas. que estejnm no caso de leccionar na escola }lO

. -o SR. SILVEIRA M.-UlTINs asseo-ura ue tinha lytechnica. Portanto não· é difficil saber-se ue 
razao o nobre deput:1do por I\IiiWs, quando pedia (,Hll s1 o convt a os c1 a ãos; e que se ac am 
ao Sr-. ministro do imperio que declarasse o que mesmo alguns nomeados para leccionar certas 
fez ou o que tenciona fazer em relação a este ma terias quando se abrir novamente a _escola. 
caso, porque, como não estão publicad<lS as de- Não é, pois, segredo, sJlvo si o é para o Sr. 
missões, é tem·po de reparar uma gravissima ministro da imperio. · 

· injustiça. De_po~s do acto ~ú nobre ministro, O Sn. FnANcrsco SonnÉ (1ninisti·o do impel'io):-
exonerando o dmctor effectivo, c nomeando o v~- Ex. está discorrendo á vontade 
interino effeetivo, ficou reconhecido o direito, . r _, • -• ~ , 
que tinha a eseola, de não aceitar 0 neto pri _ . O Sn. Sn EIRA l'I'IAnTIN:. d1z que e. pelo~ d~dos 
nmivo do "OVerno (:Apoiados). . I que o govcr~o lhe ror~ece. E de:mms S. Ex. sabe 

,. o • . . · . . que todo o d1scurso e a vontndc. Os deputados . o_ Sn. FnANCIS~O SODRE -(mzmstro_ elo. Z1n)lf1'to) : e:·GlillÍRarn os factos, c depois a intelligcncia de 
-:-S.' 5! governo. tmha ambos os meiOs a sua d1s- cada um é que fornece os commentarios c a à re-

Ciaçao. • m to o caso os tscursos suo sempre a 
vontade. . 

O Sn. SILVEIRA liARTINS 1z que e porq I n , " 1· 

governo achou-se em duvidas; e .si a medida foi nistí:os ·(Riso). -· 
efficaz, segundo affirma um nobre deputado -· . · 
pela Bahia, é porque são effic.azes todas ~1s me- O Sn. _GAJ,DINO ~DAs NEVEs diz, quo _os dos 
didas qnc emanam do Cré~l(lor. nctuacs mm1stros sao sempre arrancados a. forra. 

- ·Pelo D1(1nos não foi.da parte do Sr. presidente O Sn. SILVEIRA I\IAUTINS diz a S. Ex., para que o 
· do conselho que ella emanou, porque S. Ex. repita a seus collcgas, que o ~overno não resolvcq. 
de ·I · · · · · • · · - · -- · 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/201510:55- PÃigina 23 de 25 

Sessão em 4 de Julho de i879. 

e pe~o contr:mo a aggrava com a mJUStlÇ'll mms 
extensa, visto que alcança maior numero de pes
soas, demittindo os lentes. 

Si o governo tivesse tido a coragem de manter 
._ a nomeação do director interino e de demittir os 

le:,!ltes _que se oppuzessem_ ao acto do governo, 

cidadão (.Apoiados). 
Pede aõ nobre ministro doimperio que reflicta, 

que não aggrave o erro que. commetteu com a 
demissão do Sr. Visconde do Rio Bra~co, que 
nãp aggrave c~~ a'demissão dos lentes, cujo di~ 

o Sr. Zama observa que podia deixar de 
acrescentar alguma. causa ao debate, depois do. 
discurso do nobre deputado pelo .ttio Grande do 
Sul, porque é es·se discurso a justificação _dos 
actos do_governo, demittindo o Sr. Visconde do 
Rio Br~nco e nomeando o Sr. cons~lheiro RaposQ 

lheiros de· estado. Neste ponto, portanto, o· go
verno teve o maior·criterio em não fazer decahir 
a di'"nidade ue exe cic. - · · · 
Branco. 

· Admira-se do modo porque procede a oppo
siçã_o, que não poupa censuras aos collegas que 
apomm o governo-: - · 

Não comprehende esse liberalismo. A maioria 
não nega aos nobres deputados o direito de fazer 

· - i os .no governo, en en-
dendo que são nobres os motivos que determinam 
o pr?ceaimento de SS. ~Exs. Não pode~, porém, 
. , o 

por sentimentos nobres, e são tão bol).s liberaes 
como os nobres deputados da opposição. . 

Já foi opposição tambem, Irias nunca aprendeu 
o methodo que segue ~ actual oppos1ção .. 

Esta dirige-se ás pessoas dos nobres ·ministros 
e es ecialm nt · o · 
selho. Não ha injuria que não lhe tenha sido ati-

. • • ~~~-~~ 
sido analysados e discutidos. · 
-~ Ü!Jposição não e declamação; ella -demanda es

tudo, espírito de justiça, si pretende nullificar 
homens que investidos da confiança do seu par
tido, sentam-se nas--cadeiras de ministros. 
. Quando pres!de o gabinéte o cidadão que o par
tido inteiro em o osi ão roclama s 
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confiança da camara ~ 
(Cruzam-se rnuitus apa1·tes.) 
O SIL ZAM:.A. acredita que, ainda quando a sua 

irprcciaç'iio · pudesse--.ser-- injusta,_ tinha_ o direito __ 
de fazel-n, afim de que o Sr. presidente com os 
actos e provasse estar em erro~ 

0 SR. PRESIDENTE:- A presidencia não póde 
. discutir. · · 

O Sn •. Ú.MA viu nesta discussão sobre nego
cios da escola polytcchnica o nobre deputado 
por Minas tratar da eleição. directa e dos decretos 
do -nobre ministro da justiça ... 

O Sn. rnEsu~ENTE : -Peço licenoa ~o n?lJre de-

ligionnrios em divergencia é tanta que lhes 
. deixa a mais ampla liberdade de tribuna, á custD. 
muitas vezes de disposições do regimento. Em 
taes condições, a opposição devia guardar ao 
menos alguma delicadeza, não só para com os que 
g•Jv:er~am?_ mas ainda para com os membros da 

Ouve o nobre deputado pelo Rio Grande do 
Sul, a quem está acostumado a res citar, dizer 

. que se az um governo e c:uxetros. Pó de por
ventura· levar a bem que se diga que membros 
do partido liberal bahiano, creados na boa escola 
liberal, sentam-se na cadeira de ministros para 
sm~em caixeiros de quem quer que seja? Póde 
porven~~ra levar a hem qu~ ~e queira dar a res-

não faz parte do governo? 
Os dous b::tbianos que se sentam nos conselhos 

da Corõa são ministros por conta proprin, são 
commissarios du camm·a. Os actos que pr:•tienm 
cm·rem com a sua responsnbilidade propl'ia, e 
por elles. respondem ú camarn: Não dão direito 
a nin..:.guem de suppôr que os praticam por inter-
''n. . - . . . ' ' . .. 

:, o s 
conhecimeiitos. 

Desejava que os nobres dep.utados membros da 
oppo.sição, entre os quaes ha algumas notabili
dades políticas do partido liberal, viessem dia 
por dia apontar as doutrinas· liberacs qu~ o go
verno tem ferido; viessem dizer em que é que 
n maioria teni faltado ao seu programma ; vies
sem dcmon~trm:~s actos praticado~ pelos minis-

deiros li l.leraes. 
0 

Mas, o proprio ex-ministro da fazenda disse que 
o prograrnma de um gabinete não era progr:unma 
de um partldo; era o programmade uma sessão 
e este re~uz~a á ele!çiio directa ; o govet:no e a 

l t. t> t. ( , 

é isto devido ás condições excepcionnes em que 
está a camura e o partido liberal no paiz, porque, 
com um senado constituído como- está o do 
Bra.zil, não era possível que a camara deixasse 
de ter considerações afim de que a medida não 
fosse alli embar a . ;: · · 

O nobre deputado que foi ministro deste ga
binete em que ponto de dh:ergeJ!cia unicQ ~e 

da elegibibilidade dos ?Catholicos. 
Não ha nenhum liberal que não tenha no seu 

codigo o artigo da liberdade de consciencia, não 
ha na camara e póde-se até adiantnr que entre os 
conserxadores me.smo, bem poucos haverá qúe 

";" . . . . .. ' 

J"ão se cuufanda a li!aerihd•, de cm1s.c.lencia: 
com a elegibilidade dos acatho1icos. · 

A elegibilidnde dos acatholicos não resolve a 
quest~o de liberdade de consciencia, é uma parte 
dessa quest~o. Nas condições em que se acha o 
}Jaiz, não se prejudica cousa -alguma com o adia

. mcnto por dous ~u tres anuos da resolt:J.Ção de 
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0 Sn. ]\fOREIRA. ·nE BARROS (minist1'0 de estran
geiros) não apresentará nem ao seu partido c 
nem á camara titulas que justifi'quem a sua en
trada para o governo, não só porque este facto ó 
consequencia do modo por que ambos. têm en
carecido ~eu~ ~crviços como porque se igualaria 

5. de Janeiro, pudesse têr vi;ido- t:mtos mezes appella para a memoria do nobre deputado e 
com homens que renegaram inteiramente os para o outro a memoria da camara. - . 
princípios liberaes, como S. Ex. -hoje reconhece, No principio da proscripção do partido liberal, 
seja S. Ex.. quem hoje queira ntirar ás furi~s ha H annos, o orador organizava com o nobre 
infernaes aquelles com quem contava chegar ao deputado pelo Rio Grande um club e fundava 
ca itolio. . um ;ornal a Re orma ; eram dos 20 · muitas 

E' preciso ser justo antes de tudo .. No dia em vezes c durante não poucas semanas viu o pu·_ 
que a opposição desenrolar uma bandeira capaz blico na mesma pagina do jornal artigos assigna
d~ crear um partido; no dia em que a opposição dos por S. Ex. seguido de artigos assignados pelo 
1sser o que quer, o que pre en e; no ta em ora or poza os . . 

que ella convencei-o de que está nas suas mãos O orador acnbava uma administraç~q, t.endo 
a salvação deste paiz; no·dia em--qlie--encontrar nella prestado alguns serviÇos ·a.o··-seu paiz, na 
a opposição unida nas suas vistas, não mostrando opinião dos chefes. E depois de entrar .nesta ca· 
essa divergencia constante, que se nota em seus mara, si a S.Ex. passaram completamente desaper
me~~OSi._J?:9 i':!~-~SL~~-$~_,_ EEx,_d_eJro_ oo·Slrl~o:L( . ..c.ebidos-<?S--poucos serviços,. que pode prestar aô--

l:> ' ' alistar.-se-ha no meio dos nob.:-es deputados. tiveram algum va.lor (Muitos apoiados). 
Mas. emquanto SS. EEx. seguirem esse ca- Manifesta a sua admiração pelo juizo acrimo-

minho, emquanto a opposição fôr o que é hoje, nioso que hoje ennuncia o nobre deputado, 
sacrificaria os seus fóros de liberal. sacrificnria quando não ha muitos dias e nesta mesma ca
os seus deveres e patriGtismo, etudó quanto deve mara S. Ex. com o nobre deputado, o .Sr. Mar
ao paiz e ao povo que o elegeu, si fosse cncor- tinho Campos, fazendo censuras ao governo por 
parar-se aos nobres deputados, si concorresse não vêr um dós ministros dirigindo a maioria, 
para demolir o que tantos sacrificios custou aos dizium que a posi(;ão de chefe era. honrosa para 
llberaes para poderem chegar ao ponto a que o orador, mas quo a devia éxercer quando -mi-
em c ega o. n1s ro, acrescen an o o no re epu a o por 
O Sn. PRESIDENTE: -Não havendo nenhum Mina~, sem contestação do nobre deputado pelo 

deputado inscripto, fica encerra~a a discussão. Rio-GI'ande de Sul, senão com o seu apoio, que 
o SR. MARTrtmo CAl\rPos :-0 Sr. ministro de desejava vêr confirmado o boato que corria de . 

estrauzeiro·s tinhn pedido.a pnlavrn (Biso). que scr·i:r o orador chamado para a pasta de es-
~ trangeiros (Apoiados) . .., . ·. ' . 

geiros) : - Pois vou satisfazer 
palavra. 

... .. ' ' depuludo pelo Hio Grande do Sul, como do nohre 
deputado por 'Mina~, tulvez in~uisse para ven~er 
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acha aquelle estabelecimento de 1nstrucção será 
mais conveniente pôr á sua frente um director 
com o prestigio da posição effectiva ·(apoiados), e 
removar todos os motivos de censura, a usar de 
rigor ou força para fazer vingur a sua }Jrimeira. 
deliberação. 

Não se póde qualificar este acto de incol1e
rencia; todos modiücam o seu procedimento pu
blico_ e particular conforme as circumstancias 

• I "' . eve ·fazel-o principalmente um governo que, 
sem odios on paixões, procura antes de tudo 
pautar os seus netos pela raz1ío c pela justiça. 

Ninguem mnis pedindo a palavra, llca a dis
cussão encerràda. 

n. PRESIDENTE ec ara que a intcrpcl
lacão do Sr; deputado Horta de At-aujo ao 
sr·. presidente do conselho, lida em 30 de 
un i , erú ogar no til o coe-

rente, á i hora da tarde. 
A ordem do dia para o é a seguinte : 
Apresentação de projectos, requerimentos e in-

dicações. ·. -

ordem em que o foram. 

Acm do dia~ de Julho de :&.8.,-9 

Janior, Theodoreto Souto, Affonso Penna, Costa 
Hiheiro, Costa Azevedo, MartiJi1 Fr~ilcisco, D:min, 
Fidelis Botelho, Freitas Coutinho, Souza Andra
de, C:1margo, Fernando Osorio; Pompeu, Ameri
co, Lima .Duarte,MeUo e Alvim,Souto e M::trianno· 
da Silva. - . 

tos, Florencio de A6reu, Hygino Silva, Ilclefonso 
de Araujo, Joaquim Bre,'eS, Joaquim Ta.-var.es, 
Joaquim Nabuco, José Bonifacio, José Caetano, 
Lourenço de Albuquerque, Marlinho Campos, 
I\Iello Franco, Manoel Eustaquio, Monte, Macedo, 
:Marcolino .Moura, M:moel_ Carlos, l\íanoel Pedro, 
:Meira de Vasconcellos, Pi·:1do Pimentel, Paula 
Pessna, Pris.co I.>araiso, Pedro Luiz, Ruy Barboza, 
Rihc!ro de Menezcs,_Sinv~l, Saldanha Unrinho, 
~ o . ., ' ,-
Sigismundo, Seraphico, Silveira de. Souza, Soares 
B·ranàà"o, Silveira .Mnrtins e Zama: 

. Ao meio dia o Sr. presidente declara não haver 
wssüo por falta de numero. 

O Sn. :1.. 0 SECRETARIO dá··conta do secruinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do ministro da· marinha, de 3 do commtc, 

commun~cando que Suá .Magest~de o Imperador 
consl!llte m lei da as_sembléa geral fixando a 
força naval para o anno·financeiro de :1.879-:1.880, 
da qual remette um àutographo.-A. archiv::lr, 
offi.ciando-se ao s nado. . . 

Do mesmo, de ig_ual data, devolvendo_. infor
mado, o requerime·nto em qt.e D. Gertrudes Per-,. .. , . . 
pedem se decrete que as irmãs dos officiaes de 
marinha· continuarão a perceber o _monte- pio, 
embora se casem.-A quem fez a requisição. 

Do secretario do senado, de 3 do corrente, 
partic}pando que constou_ ao senado ter~m sido 

:1. u .:viCE-PRESlDENTE. ·' que autorizam o governo a jubilar o arcediago 
---::-:-::=~=-==~-:~~~=~~~~~D~r~.~~~~~an~o~e~l z;Tavar~s da Silva, professor de theo-

A's H. horas do manhã, feita a chamada, acham-. o "' . a-00--.~mi uni o do Maranhão e frei 
se presente os·srs. Frederico de Almeida, Ces..'lrio João da Natividad.e, professor de philosoplua âo 
J\lvim, Alves de Araujo, Gavião Peixoto, Olega- .seminario da Bahin, nssim como a mandar. ma
rio Horta de Ar · v· · t d l\f d · B - tricular Lydio Pereirn de l\'Iesquita no 3. o- anno 

· ' . . ~UJO, ma 0 e e en·os, arao da faculdade de medicina desta Cõrte.-Tnteirada. da_ EstnJ?.CW., Ltb~rato Barroso, Joaquim Serra, :1 

Lmz Fehppe, Espmdola, Franklil'l Doria. Tava- · Requerimento do Dr. Graccho de Sá Valle, 
res Belfort, Barão Homem de Mdio o· ri doutor in utra ue ·ure ela ircrsil.ade de 
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1S79- :PL 81 A. 

A's commi~sões re~nidas de justiça civil e de 
constituição {oi prese1lte o incluso projecto sob 
n. 81, apresentado em sessão de-19 de Fevereiro 
pelo Sr. deputado conselheiro Saldanha Marinho, 
npprov o ' · 
decreto n. ~60~ de 25 de Abril de !874 para exe
cução do art. 2.0 da lei n. 1829 de 9 de Setembro 
de i87 . a . rr" - • 

gulame1lto, cuja approvação o prDjecto propõe, 
·adduzindo consideracões e pondo em relevo a 
urn·ente necessidad · · · · 7 

trata. ãesde que, adaptada nos paizGs cultos, 
entré nós ha quasi no-ve annos acha-se creada 
por lei. · 

57 

Tambem ::~hstêni-se· as commissões de apreciar r. •• , • • ~ ,,. • _ 
e procurar rei.Q.ediar as causas pela.s q:uaes, pu- Q)le StJa ad~ptado o proJecto com o_, .e-:o<uute., 
blicndo o recrulamento x . ,·, addrtamentos . 
do Maio de !875, recommendando execuçuo na 1. o A prisão correccional de q uc trala o 
parte não dependente de approvnçüo do poder art. 42 do mesmo n·gulamento ser<1 p~lr cinco 
1egislath·o, até hoje tal execLlt:ão tem deixado ele até vinte di<~s. 
ser uma realidade : não só isso estaria fóra ele 2. o A certidão extrahida do reg-istro e meio 
sua incumbencia, Iimiiada_. ao exame do projecto authentico de pro,·a do nascimento, ca~amento 
sujeito â sua consideraçuo; ou antes ás do re~n- · ou obilo. 
lamento, que elle appt·ova nn parte em qne de 
approvaç~o carece, como acreditnm que a causa Sala das commissões, 23 de Junho de 18i9 :
principal está na falta dessa apprgvac?io, sem a Costçz- Ribf'iro. -Au~usl? Fr(tn!:C~.- Dr.- _'.[. B. 
qual àe l'igar preeh·am, n?. au~ : ~ · ~-

1879- N. 8:1.. 

A asserublêa geral resolve : 

penal, as obrigações imposta~ ao~ empregados en
carregados do serviço, e ás partes a quem in
cumbe fazer as declaraçges necessarias para o 
registro, sendo ainda certo que sô com a · pra
tica, tornado o registro obrigatorio para todes 
pelos seus eft"t~itos e pelá sanc~~ão penal, podei'- ,' Art. :l. o Fica approvadó o regulamento que· 
se-ha melhor conhecer qunesquer desacertos ou baixoa com o deci:eto n. 560~ de 25 de Abril 
lacunas do.regulamento. e fazer-lhe as correcções de :187(1, para execução do art. 2.0 da lei u. :1829 
necessarias. · de. 9 de S~tembro de :1870, estabelecendo o 

No.regulamento não se encontram outras dis- re~is~ro civil dos nascimentos, cas;:nne.ntos e 
posições pcnaes senão as do~ arts. ~2, 4,6 e lJ:7. obJto~>. 

contra o empregado do registro que !\Clll motivo . 
justificado recusar fazer ou demorar qualquer 
registro,a-verhttmento, aunotações . oa ceai " ; 
devendo o i uiz ordenar, sob pena do prisão corl'ec~ 

, cíonal, que no prazo hnprorogave1 de 24. horas 
seja. feito o acto. . . · 

O segundo a de 5~ a 20J, elevttda ao dobro no 
·caso de reincidencia, conb·a to(la pessoa, nacio-
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Sessão em 7' de Jul!.ho de 1§~9. 

PRESIDEXCIA. DO SR. YISCO:XDE DE PRADOS. 

S!J1113!ARl0.- O!JscJ'rações do Sr. Costa Azc..-cdo.- OnDE!\! 
DO nu.-.\nprolYaçiTo do parecer n. 23 A de i8i9.-Encerra
menlo da • tliscuss5o do uo· e c to de rcs Josta á falia do 
tbrono.- Continuação da discus~ão sohrc socic ades ano
llvmas.-Dbcur.;os rlos Srs. Cosia Ribeiro e Ga1iiio Peixoto. 
E"nccrramcnto c Yota•~ão.- Discuss:ío do parecer n. ~:l 
de I8i9.-Discu.l·so do" "Sr. Sergio de Castro.-Votaçiío e 

la. a .- · .. ~ã a t.: ~ 1 :s. ~·..,, 
!6i, !96, 2\l3, 22:l, :230, Si A, 1.26, 211 A, 212, 180 e #íO. 

Ccsario .Alviru, Fr:mklin Dori:t, Galdino das Neves, 
Esp~d.oln,.Sc~::l})l~ico, Azan}buja Me~_relle~, Souto, 
Danm, Amenco, 11Ianoel Pedro, Fahw R~Sts, Souza· 
.Carvalho, Theodomiro, 1\Iartim Francisco, ·ca-

! 
Em virtude desse . acto da camara o governo 
mnndou proceder á nova eleição, que effectiva
mente se fez. Os eleitores mandaram a authentica 
da eleit;ão c pedirain-me e ao meu collega de de-
putação ]wra que a fizessemos presente a ca.
n:ara par:~ ser approva~a em tempo, afim de que, 

sl<lncia de não chegar a tempo. Eu, pois, remetto 
a authentica á mesa, peclinuo :i commissão él.e in
querilo que de o seu parecer com brevidade 
pnra se re;llizarem as esperançt~s dos eleitores d~ 
cidade de Itncoatiara. 

T 

J)Odcres um officio do directorio do p::tl'Udo Ii-
1.Jeral em Itacontiara, provincia do Amazonas, 
remettenclo as autl1enticus d s eleicões rimarias 
procedidas naquella parochia em õ de Agosto do 
anno passado. . ' 

· --··--· -- ·ormE:.r no mA.--

·margo, ~r~ da E~.tancia, José Ba.sson, Mel~o e E' lido, l)Osto em discussão e ·approvado sem 
AlYlm, arao de· VlllaBella, Rodngues· Jttmor, H ·dcbate-o-parecer--n.-2a-Ade-18.7.9, ·da.co.nltlÜS.§l:i9 ___ _ 
PaulaPesson, Ildefonso de Araujo. França Carva- de constituição e poderes, relativo ás duplicatas 
lho, Lt~fayette, Bnrros Pilpentel, Huy Barboza e das eleições das parochias de Santa Anna, de 
Pom eu. · ,· .·. . . -

Compurecer::~m depois dn chamada os Srs. Sin
vul, .Freitas, Rodolpho Dan!a~, Tlreopllilo Ottoni, . 
José Caetano. í\Ianoel de:Man·nlhi:íes. Aureliano de 
Magalhães, Franco de Sá, Monte, Horta de Arau
jo, Manoel Eustaquío, Bu!cão, Antonio de Si
queir[t, Soares Brandão, José Marianno~ Silveira 
de Souza. Ferreira de :Moura, Ficlclis Botelho, 
Segismun.do, Almeida Couto, Ignncío Martins, 
Fernap.do Osorio, Olc~arlo, I\Iorelra Brandão e 

Compareceram depois de nberta a sessão os 
Srs. Prndo Pimentel. Bezerra de :Menezes, Souza 
Andrade, l\I:1rtinlw éampos, l\Iarianno da Silva, 
1\lacello, Espcridiiio, Freitns Continhü , Corrêa 
Rabello , S<lld:mha :Marinho, Joaquim ~erra, 
Augusto França, Tileodoreto Souto, ~Ieira de 
Vasconcellos, Bnarque de l\Iaceclo, Souza Limrt, 
Felicio dos Santos, Florencio de Abreu, Sergio 

a , 

O Sn. IGNACW 1\lumxs requer e a camara con
cede o encerramento da discussão. Posto a votos, 
é approvado o projecto. 

Continúa a discussão do projecto n. 108 A 
de 18i9, sobre sociedades anouyuw.s. 

O Sr. Costa Ribeiro reconhece que o 
projecto em discussão tem sido cnh(t{mente de
fendido por alguns dos uub1 cs depntttdtls que 
Lomar<lm parte no debate .e especialmente 1)elo 
illustrado Sr. ministro dn justiçn, cuja proü
ciencia em direito e em jurisprudencia não 
é de hoje que o paiz nprecia c admiro. 

Reconhece ~~rnbem t!_ sua _insufficiencin 

Bezerra Cavalc:mti, Pedro Luiz, Joaquim Nnbuco~ tario do projecto, um dos seus cóllaboradores, 
Epaminondas de :Mello, l:Iygino Silva, Silveira não póde presencior indifferente aarguição, tan-
1\lartins, Antonio Carlos, Diana, Cnndido de Oli- tas vezes r~petida, de que a lei que se trata de 
veira, Jeronymo Sodré e Carlos Affonso. confec~ionar é um rerrresso em vez de um adian-

Faltaram com participaÇ<1o os Srs. Aragão e tamento, não consulta: mas sacrifica os principies 
Mello, Barão Homem de Mello, Beltrão, Franco da escola política a qu~ pertencem os seus sig
de .Almeida , Flores, João Brígida e ·Tavares natarios. 
Belfort ; e sem ella. os Srs. Belfort Duarte, Ba- A adllesão que o prende· a taes princípios, o 
ptista Pereira; Carrão, Couto Magalhães, Joa- apreç;o em que tem o conceito desses seus col
quim Breves, José Bonifacio, Leoncio de Carvalho legas que têm impugnado o projecto, estimula-
e Lourenço de Albuquerque. ram-o a subir a esta tribuna, obrigando-o a 

Ao meio dia abre-se a sessão. quebra1~ o silencio; vem fallar, não C<?ID a 
(. l' l 

São lidas e a.pproradas [<S duas ilctas antece- bedoriã. àesapparec(3m as suas apoucadas habHi-
dente~. · tações (ncio a)Joiados), mas pelo desejo de justi .. 
-o""SR-:-1~-sEc~1·a-não-hava~x,ne-_fi~_Q.J an~e.~sses !lon~~~_os_collegas o seu voto, as 

diente l' suas opmwes nesta materm.--·- -- · ·-·-- ·----···-------
. ~ Deseja a seu modo e na medida da sua fl'a-

0 Sr. Cosl:a. Azevedo (pela orde1n) :- queza manifestar aos seus illustres companhei
A camara deve recordar-se de que na :verificação ros impugnadores do projecto quaes a~ ra_:õe~ 
de poderes das eleições da provincia do Amazonas que tem para sustentar que o mesmo, SI nao e 
arumllou-sc a eleição da cidade de Itacoatiara. um t · o de erfei ão ,trará certamente vanta-
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gens Importantes, melhoramentos incontestaveis, 
e merece ser adaptado por esta camara de pre-. 
ferencia ao substitutivo offerecido por tantos 
dos illustres collegas, substitutivo esse c1ue antes 
compromette do que acautela e ampara os prin
Ci,l)ios .Pelos quaes elles un1:to estrem~cem .. 

o < 

projecto desde as primeil'as objecç;ões aqui levan
tadas por um dos deputados pelo !faranlüio; mas . - . 

observacão geral. 
Não h~\ principio verdadeiro que levado ás 

suas extremas consequencias, não se preste a 
corollarios absurdos. · 

Pó de reduzir as o])jecç:ões formuladas contra o 
projecto :1 esta proposição : cad:1 um é o m~II~or 
juiz dos seus interesses_ 1\Ias esta -propos1çao, 
levnda <1s suas ultimas consequencias, poderia 
legitimar :1 conclusão de que é ~amhem ÍJ?.Ul~l,_ é 

a consLiLuiram..não chegam para remir os com
promissos, os tereeiros necessariamente serão 
prejudicados, não lw ahi nenhum responsavel. 

Portanto, já se vê a grande differença queha; 
e é bem sabido que ao principio da liberdade é 
correlativo o rinci io dares onsnhilidade. Esse 
rrerto, essa acu dade de constituir ~ociedades 

para a exploração de uma industria ou com..: 
mercio, com a condição preestabelecida de não 

_ o negocr senao cer os e e er-
minaâos capit!les, c de não remir de todo os com
promissos, dada a hypothese de que os capitaes 
não cheguem para isso; essa faculdade, esse di
reito, não ha níng-uem que o tenha, porque 
elle J?-ãO encontra apoio na razão, _é facu_Ida~e q~e 

' -autorização do governo. E o que justificou isto 
até certo ponto foi a sua naturaza espedalissima, 
qiw aca1Jtl de assignalar ; e foi tambem por outro 
lado a natureza dos serviços,· das obras a que 
essas associa~ões ~m regra se ·dedi~twam. Elias 
foram creadas para a navegação, para 11 explo
ra({ão de minns, para o estahelcci.mcnto de 
grandes fabricas, obras _estas, serv1ços estes, 
que pela sua importancia, pela sua extensão, 
< s r iam um caracter e m eresse gera : e 

dual tudo qu~~to alei civil dispõe em geral sobre ainda esta era a razão que justifica-ra a necessi
os contratos. Porque não deixar tudo it discrição, dade de autorização do governo, para que pu
ao arhitrlo das partes? Poder-se-ha negar que dessem fnnccionar. 
em. mateda de contratos não ha nada mais Não é,porventuru,g povQ__Ülg'lez_um povo-ci\Li-

.2ill1Ple:)_d~_q:U-º-.UJU contrai-orle comp1;a-e .vcnda-?--lisa:do_e_ que, desde muito tempo. adoptou a li-
r- ~ "' ... . . ~ .c: • • : 

contrato pela auan!ia CIUC lhe serve de preço. :Mas póde-se dizer que é de ho.ie a modiacação que a 
quantas dispósições ela legislação civil, quantos Inglaterra fez na-sua legislação relatint a estas 
arti.-ros do codirro commercial re.-rem esses con- ~ · - . '"i' · , ·r· · 
tratos, e ainda assim na pr<rtica quantas cliill.cul- lei ingleza, dispensando a :mtorizat.;ão do go·
dades so encontram? ' verno para que as sociedades anonymas pudes,. 
. J:i se vê, portanto, que a proposição, o principio sem se constituir e funccioMr. Foi depois da 

de que cada um é o juiz mais competente de seus Ing-laterra que outras nações têm reformado a 
proprios interesses não póde ser levado ao seu sua·lêgislaçiio. - .. . 
ultimo rigor. • • 

-~ o assanc o agora a. exammar e a assigna,ar .. a lação o preceito de que a autorização do governo 
natur·eza peculiar .das associações anonymas, - não é necessaria pnra as sociedades anonymas,tem-
deve dizer que assiste, é verdade, a cada um o se cert:tment dn o m .-r an ~ 

fizer, responsabilidade plen:r, completa 
grnl. 

e intc- vexatorw~ quanto o nosso paiz é de grande ex .. 
tensão (Apoiados). 

---Si· o ··fundo-social-nuo·-chega-pari:Crcnür· tódC:is 
os colll}lromissos que a sociedade tomou sobro 
si, 'esse tem de entrar com o que fõr preciso 
para r. s:1tisfaçfio completa dos compromissos, 
com aqui!lo que possuir de presente ou aquillo 
que possa possuir de futuro. l\Ias, na~ sociedades 
anonymas, isso não acontece. Si os capitaes que 

- --osn:··soAllEs BnANnÃo-diz-~úe é um meio-·iio-· 
ceutr::üisaçi•o. " · 

O Sn. CoSTA RmEmo:-OIJI·ig:rç-a a todos os com
mereiantes c industriaes das diYers~1s ·províncias 
virem ou mandnrem um t~g:ente :w Rio de Ja
neiro promover a concessão aa licença e appro
vações dos respectivos e.;:t:Jtutos, o que lr•vl.lva 
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~ntre n{,g têm c1~egado a es~e pontÕ, não se pôde 
deixar de reconhecer quanto é vantajoso revogar o 
principio da nossa legjslação, pelo qual taes a5SO· 
ciações não se podem constituir e funccionàr sem 
licença (lO governo. 

Passando agora a considernr algumas. das 
emendas offerecidas em 3: discussão, não póde 
prestar seu voto a uma dellas, apresentada pelo 
nobr~ deputndo por S. Paulo, prohibindo que 
certos funccionarios publicas occupem os la-
gares de airectores e rrererite - . ' 

no re numstro da justiÇa, combatendo esta 
emenda, jtl. fez ver que, ao passo que alguns im
pugnam o projecto como restrictivo demais o· 

o r . au o orocura estabelecer 
mais uma restricção. · . 

O nobre ministro recordou factos e exemplos 
que mostram que alguns Jogares podem ser per
feitamente. occupados e desempenhados por esta 
classe de cidadãos. · · - . 

Bem Ye (jJ1e os llohres iPlpugnado· · , · 
cto têm dito que deve-se revogar o princi1Jio, é que, si até ho.ie taes individuas nãÕ têni sido 
mas não se deve procur:1r estabelecer novas con- privados de occupar nas companhias o lagar de 
dicões. deixando as co usas cntre!Tues · • ct· · O'erentes e dire I · -
cões .fn existentes, aos preceitos do codigo do . tornava necessaria, indispensavel, a autorizacão
éommercio. Esta obsernlçao, porém, já foi com- do goTerno, agora que se vai acabar com essa 
pletamente refutada pelo nobre ministro da jus.,. . . autorização, menos razão ha para estabelecer-se 
tiçt., qtlDndo descendo á ::uwlysr. das disposi:_:ões essa restríéÇão, no sen:tido da emend-a a que se 
do projeeto e dns do codigo commercial, indicou refere. . · · 
quantas-(~simportantes_ se_ p_ó_(l~m __ çlª-r sobre Ha uma outra emenda nssignaàa por um nobre 
esse negocio, que não podem ser resolvidas pelo -ude:putndQ'l'elo Rio -de-Janeir.{}-e .. nelouillu.s.tre._de
Cúdigo. Esta confrontação do codigo commcrcial putado peta província de S. Pa-ulo, (o Sr. Ole:
conl o projec!o niio era necessaria ; bast<Jria que os p;ario), e que se refere ao art~ 9. ~ ~o projecto. 

do codigo é fundado em um principio que se vai 
revogar ( A.poiados ). Desde que o codigo do com
mercio determinava quo n~o so pod' rr • • 

• 

4 

t tr .. • 

• • < , \l, , - . nçu con o r me os estatutos. 
ou modillc:mdo·os~ _ Çls nobres collegas devem ter 
conhecimcato de que o-· conselho de 'Estado era 
sempre ouvido sobre os e;;tatutos, que analy
sava·O$ e os approvava com certas e determinadas 
modifiea!:ões. · 

wes assodações sem licença do governo, o codigo 
não tinha necessidade de es-tabelecer muitas dis~ 
posições; bnstnvnm preceitos muito geraes, por
que o goYc:·no, com plena faculdade de exami
nar ó negocio que taes associações tinham por fim 
ex:plornr e nnalysar, os estatutos, dar ou neo·ar 

O Sr. . Bu.mQUE DE :fi'L\CEoo diz que melhores 
ãispo:-ições tinha o codigo fraucez, entretanto 
foi modificado quanto ás sociedades anonymas. 

, I EIIW 1z que a critiCa, portanto, 
neste poato não procede, uesde que se pretende 
revogar o principio fundamental do codig-o. não 
se póde deixar de modificar e ampliar'as dis
l)Osições relativas ao assumpto (A.poiado.s). 

Não duvida conéeder aos impugnadoi'es do 
projecto que elle contem alguma cousa de·:-erru
lamentar, mas onde está o inconveniente f:.-tcha 
nisto uma v.mtag~m. Quando se pretende esta
belecer nmnovo regimen, destruir este principio 
quo teve sempre tantos sustentadores. por amor 
mesmo do principio liberttl que va·mos esta-
belecer. cumu · · · · 
condições .que !_lão possa ser. desmornlisndo, por

.9~SL _~sim nao se fizar o resultado poderá ser 
que mulriF!il:eve-s-e-renha-deTéTo-g-ai-o entre
tanto q :le si alguns mconvenientes l)Od(nll haver 
ne sc~tHlo da rcs!z:ieção, dentro de pouco tl}mpo 
poder;lO :"e r rn.od1hcndos. 

Parece-lhe que tl!m assim defendido o projecto 
contra a argui~i:io.de pouco liberal; principai fim 
que o trouxe a tr1bnna. 

realizado, entretanto que a emenda diz que, rea
lizado o valor, as companhias poderão emprestar 
sob o penhor de suas acÇões. · 

Ora, esta differença na fórma imporLa diffe
rença no pensamento .... 

,; r • .\UIO diz: 'fllS tGfllc 
effectiva, muito mais effectiv~. 

0_ SR. ~OSTA RIBEIUO ••• segundo O }lrojecto, as 
ncçoes so podem ser dadas em penhor pelo seu 
valor real, pelo valor realizndo, entretanto que .. 
segundo a emend:~, .as acções podem ser dadas 
em p:mhor pelo .valor do mercado, levando-se ·. 
em conta o .agio que_possam ter na praça, o que 
lhe parece mconvemente. 

. .. ' .. o 
acções não podem set· dadas em penhor senão 
de~ois· de rea~izndo o ~cu V51lor, mns o projecto é 
ma1s claro, <l:z - sertto dadas pelo valor reali-
zado. · 

Esta dil'Terença resulta das palavras da emenda, 
~onfrontadas com as palavras do artigo do pro
Jecto. 

D.epois · .npta ainda esta outra differença·: o 
proJecto dtz que as acções dadas em penhot' serão 
executadas segundo a legislação vigente, entre
tanto que a emenda determina precisamente que 
a execnçi.'ío corra seO'undo o act 
mercw . 

Não vB razão alguma, não vê conveniencià eni 
_s_e_<le_t_e_rminar a fó~ma do _processo. 

o Sa. OLEGARIO diz que a fórma do processõ_e_ 
a da liquidação commercial do codigo. , . 
· ·o SR. CosTA RmEmo observa que é a do codigo, 
mas o seu desti:ilcto collega sabe que se póde ce
lebrar o contrato de modo que a sua natureza de 

) • . . 
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curava descentralisar, passando para os pre
sidentes de província a. atg"ibuição dad~ ~o 

rem-se companhias e sociedades anonymas; mas 
isso mesmo prova que, no animo dos adversarios 
mais extremados, mais caracterisados, como foi 
sem duvida o deputado, aliás muito distinc1o, que 
iniciou esta reforn~a, está a necessidade de ser 
modificada, de ser substituída a legislação que 
rege ac ua meu e a ma ena. 

Pede á camara que o desculpe por ter abusado da 
_sul!JlQ.n-Lade. (Mui_to b.e.tn_;J1lUito_bem.-0--omMr-é 

filtcttado.) ·· ' 

O Sr. Gavião Peixoto:-Sr. presi
dente, o projecto de lei que se discute, apezar do 

. largo debate a que, tão cheio de si, alludiu o nobre 
ministro da justiça! em resposta ao digno depn
tado pelo Amazonas, sahirá, -4efectivo e incom-

pleto, e· entre as causas assignaladas para seme
lhante resultado sem duvida·coneorreram os re- · 
mendos de 3. Ex., chegando tarde e a más horas_, 
quando poderia ter concorrido para dar opportu- . 
na mente unidade ao novo systema, auxiliando a 
co~miss?o com a preconisada lucidez da sua in-

s."' Ex. ·preferiu, talvez por estar de mão 
humor,_ que lhe_fossem pouco a pouco ap~ntando 

conduzido pelo braço de um illustre collega do . 
Maranhão, ora npoiando-se no c~ridoso encosto 
da propria ·maioria. · 

Com este processo especial, que não é de 
rabbino, mas de um politieo scismatico, a obra 
monumental da liberdade, na ordem economica 
corre o per1go e nao o erecer uma are 1tectura 
regular, chocando a vista dos entendidos pela 
deproporção das partes. • 

a e pessoa . 
0 SR. GA YJÃO PEIXOTO : - Quererão porven

tura decl~tra~ o nobre ministro da justiça tão sa
grado. e mvwhvel a ponto de um deputado não 
poder fazer referencias· ás suas opiniões~ Creio 
que é exigir demais. 

O Sa. ÜLEGARIO : -O rabbino de Granada não 
deu opinião sobre a questão J.as sociedades ano
nymas. 

O SR. GAVIÃo PEIXOTO:- Esse· rabbino de 
Granada corre por conta do nobre n'l.inistro da 
justiça, que o trouxe para esta. casa, e até affir, 
m~m que não passa. de imaginação sua··----'-· __ _ 

O Sa. OtEGARIO :-~Ias deixemos isto de parte'. 
~ • • • • r '· • ~ 

rabbino (Risadets). · . 
O ultimo discurso do honrado Sr. ministro é 

mai:; uma prova d.:: que todo o esforço· para con
struir o novo_ edificio consistiu principalmente 
em catar sem exame algumas providencias de 
leO'islacões estranhas. do c ue estudar antes de 
tudo os efeitos da lei e :1.860, propor~ionando 
a reforma ás circumstancias do paiz. 

Não entrarei nesse exame, parecendo-me que 
es u o compara o os 1scursos os e ensores 

do projecto é documento authentico _do que 
avanço. · 

Si o fizesse, perguntaria ao nobre ministro da 
justiça porque a sua reforma lim'itou~se ás com
panhias anonymas, e não consfderou em seu 

o o • 

imiiando algumas dessas legislações estrangeiras: 
nas quaes a capricho respig.ou G JilFajeete, e apw
veitando-se dos aperfeiçoamentos conhecidos. 

Si o· fizesse, perguntaria tambem ao .nobre mi
nistro porque, no que toca à penalidade. ~per
deu-se entre as referencias genericas ao i:odirr-o 
penal e_á autorização ptlra multas no respectivo 

· re~ulamento, quando os abusos nesta materia 
exig-em punição especial ; nem todos os factos 
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puniveis podem ser encabeçados no codigo cri
minal, e· muitos dos conhecidos entre nós são 
considerados especinlmente na legislação belga e 
franceza. 

Si o fizesse, poderia p&rguntar a S. Ex.. por
que, sendo as acções divisivjlis para a subscripção, 
nao o sao para o ex.ercrero e reei os, quan o os 
ce-proprietarios conferirem a um só poderes 
}Sar~ esse fim. 

' do governo? 
:Mns, Sr. presidente, quero limitar-me á defesa 

do meu additivo, ueixaado aos que têm analysado 
o projecto a tarefa brilhante de continuarem em 
seu posto de honra. 

lii<'ll pensava eu que o meu additivo, offerecido 
pura g<lrantia ele vastos interesses de ordem 
publica c de ordem privada, c qu:~nuo se pre
tende entrar no rcrrimen da libm·da c. ue dev. 
ser o re~imen da moralidalle industrial e admi
nistral!va (apoiados), se levantasse um grito de 
guerra nos bancos da maioria, e que esse grit0 
partisse dos lnbios de um distincto magistrado, 
representante pela província de S. P~ulo. 

Devia crescer o meu espanto, porque, si a todos 
assiste o direite de julgar meus 2ctos e minhas 
opiniões, a ning-uem pertence o de entn1r na 
conscicncia alheia e devnssflr as inténcões deste 
ou daquelle deputado (Apoicu~os). • 

Occorre ainda que muito de proposito, e já 
prevendo um ar~umento ad ltominem, quando 

mesmo seu procedimento autoriza-me a crer e a 
proclamar que diz o que não sente, para f:~zer um 
serviço ao gabinete. 

O que tem o governo e o Sr. presidente do 
conselho com o pobre additivo, a excitar as 
iras do meu honrado collega?! Pois o Sr. pre· 
sr en e o canse o e o untco sen::t or que em 
sido tJresidente ou director de companhias ? Não 
se vê que semell:ap.tes .e~lb~rgos collocam a S. • 

como devo a conselheiros de estado, senadores, 
deputados e mais excluídos, poderia oppor uma 
im les int rrorraeão:- de ue tem servido entr 

nós u flscalizaç~o conspícua? Talvez pudesse 
invocar o teslemunbo.insuspeito do nobre depu
tado, aue, como juiz, deve ter descoberto em 
processos irreg-ularidades cc adniinistração, sem 
offensa de qualquer conspicuidade (Riso). 

O interesse é sem duvida um exccllen!c fiscal, 
:; i s ~ . ~ : . 

por outros interesses, e por isso deve ser collo
cado em sun posicão natural, para que não soffra 
choques estranhÕs, ou desvie-se do seu verda
deiro destino. 

Comprehende-se que o nobre deputado pelo 
A.mazon:1s, partidurio da 1iberà11do ampla, 
n:h quizesse as incapacidades que o adclitivo 
encerra; mas o nobre deputado, apoiador do 
ro·, t ·rr ·oncie..,.es e rrar:mtia )nra 

organizaQ5o das sociedades anonymas e para que 
estas possam funccionar, porque não se fia em 
tudo na fi:'calisação dos interessados"! Porque 
juswmente a inYoca, qu:~ndo é possivel que e11a 
não possa exercer-se convenientemente? 

A liberdade suppõe, como condição essencial, a 
publicidade ampla, e esta exige, como garantia, 
administra~ões, que pela sua constituição asse
gurem o pleno conheeimento de factos e a inde
pendencia reciproca dos membros que a com
põem. 

Suppr~mida a. autorização prévi~ do governo, 
t (. ' • 

Slüculid~)à~~lffiffiimrmiét:i~~~~;--hq~u~e~é~n~e~c~e~s~sa~l·~i o~q~u~e~o;accionista possa eon h ccer 
l, ,_;- rre.ridos seus interesses. . 

Ora, ó~ excluidos pelo additivo, ou pela natu
reza das funcções que- exercem, ou pela posição 
elevada que occupam, não são os mais apto~ pa~a 
dirigir associações :monymas; pelo contran0 
devem ser uns :1rrastados pela sua boa fé, outros 
compromett~dos ~ela im~ossibi!idade ·do trabalho 
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nobre deputado, alguns dos excluídos no meu 
additivc, pura encobi'ir íntanções que o ministe
rialismo de S. Ex. desvendou·. Sustentei uma 
boa doutrina, e: si -o quizesse, demonstraria com 
factos innumeros que em nosso paiz ella é ncces-
saria e moralisadora. · 

Limito-me, porém, simplesmente á exposir,ão 
de motivos. e tratarei de cada um dos eliminados 
em minha 'emenda. 

o1s o scna or o mperio,na posiçao e eva 1s- · 
sima em que o collocou a constituiç:;to do seu 
paiz, mandatario viliilicio, que tem de votar per
petuamente p1:ó .ou contr~ as pretenções das com-

- panhius; é proprio para ser director de compa
nhias anonymas, preso entre a suspeita do voto 
por interesse ou a retirada para n3o ser s_uspei

·- --t~-Em-crmJ]JOsiç-ão ··1rcam mesmo os outros 
· seus-co !legas" de directoria; até certo ponte receio-

" " -
resses de terceiro ? 

Pois o deputado geral, que tem a iniciativa 
sobre im lostos e ue autoriza Jrivilerrios fica 

63. 

Não tem o interesse, tão apregoado corno bom 
fiscnlisador, ninrgem amplíssima pmt suas es
colhas"! Como se explica, portanto, essa. persis
tencia em querer fuzer os representantes da 
nação e os conselheiros de estado, chefes auto
rizados das explorações industriaes ? Para 
1gar, em um pa1z novo como o nosso, quando 

· o desenvolvimento material tenta exceder os 
seus limites razoaveis. os interesses immediatos 

· ':s - • · co 1 os m cresses as 
associações anÕnymas ? 

O nobre deputado por S. Paulo espantou-se de 
que eu procutasse apoiar tambem a minha emên· 
da no codigo do commercio; mas não compre
hendeu o alcance da minha arg-umentação. 

... 9 o "'rr .. • :... .. • • -

· eslatuind() que não podem commerciar os !i e que 
faz menção. . 

No art. 3. o. declarando ue nã !:: 

naJ)rDhibição o dar dinheiro a juro, quando acci
deuta.lmente, e o ser accionista de qualquer com
panhia mercantil,__ acr~sce.nta:- umcl vez que· 
ni:ío tomem pafte na g-erenda administr:...tiva. 

Na prohibição da lei identificou-se o acto de 
commercio e a p~rticipagão na gel:_~ªº-i<l __ dR..CliJ:e_,___ 
ctor-i-a-à-as-fu>-soeiaçõe:, auonynfãs: · · 

Digam,pois, porque um presid~nte de provin
c~a o um commandant~ de armas não podem ser 

em posição con igna, dirigindo interess_es que exercem suas funcções, e devem ser os chefes 
de momento pódem contrariar os seus deveres das secretarias de Estado onde quizerem ? 
em proveito das compànhias, cono~o si o seu mau- Todas as prohibições fundam-se no interesse 
dato fosse 1ambem anonymo e o seu snbsidiQ uma publico, e o legislador não descobriu em que 
acção sobre a fortuna política ? · pudesse com ellas prejudicar as liberdades do 

Pçis o conselheiro de estado, que ~ra at~ l~oje commercio, _como o nobre deputado descobriu na 

peza publica, autorizando emprestimos, appro- u ro li a i s rw a commercro; mas essa 
vando orcamentos municipaes; juiz das pretenções lei nunca existiu ou nunca teve execução; princi
levantadâs pelas emprezas, está perfeitamente á piou pelo b:n1.co do Brazil e acabou pelas outras 

_vontade, dirigindo-as e até percebendo venci- associa,cões. Si alguma vez clla. fez proezas, foi 
mentos pelo seu trabalho, como representante· quando s~ tratou de algum theatrinho de aldêa, 
qualificado da industria? - ou de alguma sociedade de ))eneficencia. 

Pois os chefes de repartição, auxiliares dos mi- Querem provas? Pelo codigo dJ commercio, em 
nistros e dos presidentes, e que são ouYidos e seu texto ex1,3resso_ ; pelo decreto de 1.9 de Dezem
afinal informam, dando corpo e unidade ao que bro de 1860, desenvolvendo os princípios da lei, 
consta na repartição e ao que dizem os séus in- a acção de uma. compD.nhia é fracçJo de C,ilpital; 
feriores, entre o dever do emprego e a dever da está sujeita a regras para suas entradas; crêa di
direcção não encontram em caso algum obsta- reitos e impõe obrigações. 

'I 

Pois o lente de direito, no desempenho do seu· 
elevado ensino, e o de medicina, no exercido 

· • o , - · .:s pro-
prias para dirigir associações anonymas? 

Senhores, as excepções não destró~Il'! por .c~rto 
a doutrina que sustento, e, quando e 1mposs1vel 
negar habilitações a tudo que resta _fóru os .ex
cluídos, para que correr sem necesstdado o rtsco 

'I 

pellcm ;·no. em tanto, Gomo era preciso facilitar a 
transferencia dos . . rr' • 

e _o as. as 1berdades, inventaram:- se as acções 
beneficiarias, creando um ca:pital ficticio e a~
ções privilegiadas. 

O accionista destas acções não faz entradas,· 
não está adstricto ás regras do decreto de !860 ; 
pó de te~ mais ou meno:;, cónfórme lhe pagarem 

r ·• 
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Os tribunaes sabem das acções beneficiarias, e 
acham que é de uma innocencia p~rad!-Ziaca ;_o 
conselho de Estado entende que, SI a mvençao 
não é americana, com toda certeza deve ser bra
zileirj., apezar do codigo do commercio e. da tal 
mald1ta lei de ~2 de Agosto de 1860, que _e natu-

· -zar de não ser beneiiciari<•. · 
A lei citada de 22 de Agosto 

o & ... 

sociedàdes anonymas, só os l~cros líquidos pr~
venientes de operações cffectivamente conc!u~
das nos semestres podem fazer parte dos diVL· 
clendos c todos os dias se estão publicando esta
tutos ém que ·se manda tirar dividendos d0 
capital! 

ecreto n. ,.., · e unpoe ao canse 10 
. à.e Estado o principal exame sobre ~sses e_ ou
tros pontos, e as consultas em regra nao cogttam 

· E ~ nobre dBpulado falia em fisc::tliz_n,çõ_es, 
-~~~1do aliás nos proprios paize~ estran~os ~~tive 

OCC::ISiaO 'tl:em~ost-rm--o--qtte-v:&lHffil-t!S-fk"Cae:L
Como os nobres deputados, quer a llber

d::tde para as associnções; mas tambe11:1 quero, 

2.0 Por insolvalibilidade ou cessação de paga
mentos; 

3.0 Pela terminação do seu prazo; 
~-o :Mostrando-se que lhes é impossível pre-

encher o fim social. » · 

se acha. redi-

H. de .Aquino e 

Emendas 

Ao art. 15, § i. 0-Em vez de curador fiscal, 
diga-se : « dos fiscaes •. 

Ao art. 17, § i.0 -SUpprima-se a palavra: 
curadores. - · 

o ar ....... , paragrap o 
pelo seguinte : 

A delibera cão ara ser valida d •v : r t - · 
mada J)OS mesmos termos prescriptos pela lei 
para validade das concordatas aprese.: t:'l.das no 
processo de fallencia.. 
-Ao-a.·rk-2~eJilois--&--pal-avra-co.ncedida-= 
diga-se: • na fórma do paragrapho unico do 
art. 22. » --si:--nte-pe-Fmittm:n-a...tor.m.ul.a ue a llberdnde 

pos~a ser livre, e_ para qu~e~-'""_::'o~se~J~a=;fe~_ni'õ_e~?eiii~i-:-+---:.tti;-;--S~:-Aert~eftt~5e-;:-----------
sarl0 ao lado da mdependenCia e halnhtaça:o •Não comprehendem as sociedades de soccorros 
da éÍirectoria a inteira mblicidade o-arantHla m r · · · · · 
:.\Os accionistas ; e esta não póde ter og~r s~m iicentes, que se JilOdem instituir sem autorização 
a con-veniente org:mizaoão dos mandatarros m-- do governo, e são regidas pela legislação 
cumbidos de gerir sociedades.. . commum. • 

mms, r. presi en , e P nn as~1~gon,' Em 30 de Junho de i8i9.-0. Ii. de Aquino e 
só póde illad_ir os incaut~s, 02 de JUIZO pr~:e- Castro. 
nido, os copistas de legislaçao estranha, para 
não fallar nos que acham que a ~elho~· de todas 
as justiças é a que não contraria os lJ?,teresses 
CI'eados por suecessivos abusos. (Mwto bem; . . , . . . 

___ , O Sr . ...:Theophilo_QUQJli requer e a camara 
concede o encan·amento da discussao. Fos o a 
yotos o projecto foi ::tpprovado com ns seguintes 

E?.rENDAS 

Emendas ao p!'ojecto n. 108 a de :!8i9 : 

Ao art .. i6. Depois da palavra « • estatut9s • 

dias antes pelá imprensa. » 

Ao § ~- • da dito artigo acrescente-se: 
• As deliberncões da assembléa geral tanto no 

caso deste p~ragrapho como no do 2.o·serão to
madas pela maioria absoluta t'os socios pre-
sentes .. » · 

Emendas 

Art. 9. o_ Substitua-s9 pelo seguinte: 

penhor de suas proprias acções, realizil~do o 
· · .o-· , • " uaes no cnso de 11uo ser 

_paga a divida, serão executadas na fórmà-dÕ are· 
:-:!82 da regcdamento n. 737, de 25 de Novembro 
de 1850. • 

S. R. JoséCaetano.-0. H. de Aquino e Castto. 
São rejeitadàs ·todas as mais emendas e bem 

assim o suúsLitutivo apresentado, pelo Sr.- Salt.l.a.-· 
,I ~ • , -.;"'" ' 

de Junho, e pnblicad.o no Diario Official de i de 
Julho. 
' Continúa a discussão .do pareeer n. 4:2 de 18i9. 
sobre leis dtt assembléa provincial de S. Pedro 
do Rio,Grande do Sul, com. a emenda apresentada 
pelo Sr. Fernando Osorio. 

·o § :l." do art. !7 seja substituída pelo se- O §r. §ergio de Castro~ susten-
guinte : tando a opinião que em aparte:- emittiu quando 

discutiu a ma teria o nobre deputado Sr. Fio
• § 1. o No mesmo prazo serão publicadas pel~ rencio de Abreu, vem soment~ cumprir o seu 

imprensa as transrerencias das acções realizadas dever, com 0 espí-rito calmo e sem _paixão. 
no etnno o balan o mostrando em resumo a si- - , · · 

0 tuação da sociedade ~proceder dos flscaes:• · parÕcei:não tinha sido impugnado. 
Em 30 de Junho de 1879. O. li. de Aquino·e 1- 0 SR. Full:Í.E>'GIO DE Annm- Dis~e o contra-

Castro. \ rio. · _ _ 

Emendct additiva ao art. ~is. \ O Sn. SERGIO DR CASTRO nota que S •. Ex. 
· , disse que, não tundo sido inpugnado o parecer, 

• As sociedades ou companhias ánonvmas se \' extr~mhava .. que tivesse a pa_lavra em prim~iro 
dissolvem : · Jogar seu Illustre companheiro de deputaçao o 
· 1. o Pelo consenso de todos os accioni$tas ; 1 Sr. Fernando Osorio. 
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R. •LORENCIO DE.;. BREU:-_ LiO 
o nobre deputado entendeu mal. 

0 SR. SERGIO DE CASTil.O diz que isto está no. 
discurso. 

0 SR. FLORENCIO DE ABREU:- 0 contrario do 
· ·,; ·t· ) r d T;"" 

me referi a nenhum deputado; disse npenas que 
o facto de ter eu pedido a palavra me inij·istecia, 

ore ue mostrava ue o arecer tinha. sido in-
pugna o. 

0 SR. SERGIO DE CASTRO, continu:n;do, diz que 
o parecer não fo1. impugnado, mas su:~s disposi
ções foram convertidas em projecto do lei, que 
a com-missão aceitou, e sobre clle podia ter a pa
lavra o seu illustre autor, elo conformidade com 
as Ispos1çoes o regimento a casa. 

O. nobre deputado a CJUem responde sem du
vi~a. _foi o pr9motor activo do pnrecer da com-

.. . .:; . . ,; . 

seus distinctos comprovincinnos, e o seu illustre 
collega de deputação não pretende imp~uar o . 

. _brilho das glorias·· de S. Ex.. 

publicàl-às, a pretexto de' serem o!Tcnsivns á 
constituição do Imperio, ou ferirem interesses de 
outras províncias. 

0 Sn. FLORENÇO DE· ABREU :-Note que não ha 
regra sem ~xcepção. 

0 Sn .. SERGIO DE CASTRO atha preciso gue 
_semelha.nte--propos~que hem 11CJU1d~'lda, 
pondo-se os pontos nos ii. A que presidente 
referiu-se o nobre deputndo? 

Ao ex-presidente da provincia de S. Paulo, no 
actual.Presidente da mesma previncia, ou no dis
tincto ex-presidente da província do Paraná? 

0 SR. FLORENCIO DE ABREU:- 0 nobre deputndo 
não preza mais o ex-presidente da provincia do 

arana o que eu. 
0 SR. SERGIO DE CASTRO não tomará a defesa 

do honrado ex-presidente da ;província de S. 
Paulo, quando negou san·cção ás duas lei~ an
nuas que a assembléa provincial lhe · ret:,.;tteu, 
porque S. Ex. dispõe de armas de fina tempera, 
;póde dispensar perfeitamente-o seu auxilio. 

Não tratará tambem de explicar. os a c tos da 
administração do actual"'honrado presidente da 
mesma província, porque está convencido de que 
·em cada um dos membros da brilhante deputação 
de S. Paulo S. Ex. encontra um defensor dis-

Dá-se pressa entretanto de correr em defesa 
· · · · x-pres1 ente da 

provincia do Parmá. 
o Sn. · FionExcro DE ABnETJ: .:;__Pois, ~enhores, 

faz-se uma defesa quando não houve accusação. 
l) SR. SERGIO DE CA~ino pergunta então a quem 

se dirigiu o nobre deputado pelo Rio Grande do 
Sul. 

A~ 9.-TO:YO UI. 

R. LORENCIO DE BREU :- 'a e1 0 6· 
ral, não me dirigi a pessoa alguma. 

O Sn. SEnGro DE CAsTRb observa . que, esse 
geral tem um limite; ou a proposição do nobre 
deputado tem significação ou não tem. Ella deve 
compre~ender um do~ tres presidentes a q~em 

que na situação liberal negaram ~ancção a leis 
provinciaes. 
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nanternente conferida aos presidentes de pro-~ ao g.overno, na ausencia do parlamento, e á ca
Tincia a faculdade de negar sancção ás leis das mara dos deputados, quando está funccionando 
~ssembléas provincia.es que offendem os interes- o parlamento. 
ses de OU;tras provincia~ ~u fere~1 a constituição j O processo é o seguinte: vai a lei a respectiva 
do Impeno, ~o!ll- a condiy<lO, porem, de rametter 

1 
com missão de assembléas provinciaes, que dá 

·is mesroaslets a assemblea geral, para revogavas arecer · este tem uma uni i ã em 
ou approva -as. ._ • . amb~s as camaras. Já vê o nobre deputado que 

E' verdad~ que o art.:, 2.o · nao se refere part1- a hypothese está perfeitamente na constituição 
cularme~te a approvaça~, mas r~fere-se entre- do Imperio. . 

, ' ' . · "'.,. '- - t ~ 6 . • Agradeçe ao nobre deputado pelo Rio Grande 
. Ma;:) o art: i6/efeie-se .a revo"'açao, ~ 0 ar · n do Sul a occasiã'o que proporcionou-lhe de justi
e _un:a_ conclusao 1_mmedmta do. art., 8;) .da ;o • ficar o voto que deu nesta camara sobre o pare
stltmçao do Impeno, pelo qual a .:~ssemblea .o era! cer da com missão especial . com relacão á fallencia 
era conferido o poder . de_ 3J?provar as leiS dos do banco nacional, na parte que <:~ft'e~ta o honrad~ 
conselhos g~racs das provmcws em todos 05 casos presidente do conselho. S. Ex. foi nimiamente 

• rr • • 

0 SR. SERGIO DE CASTRO. reconhece a neces
sidade que ha de approvar-so para a sua res
pectiva execução a lei da assembléa provincial 
do JUo-Grande do Sul, que approvou os est<Jtutos 
da communidade evang-elica de S. Leopoldo, 
mas sente, e sente profundamente, não poder 
acompanhar o nobre deputado pela mesma pro
víncia no alvitre, que creou a seu uso e que 
suggeriu á camara dos deputados. 

0 SR. FLORENClO DE ABREU:- N~o fui eu; foi 
a commissão de que o nobre deputado fazia pnrte. 

ção do Imperio, não teria duvida alguma em 
aceitar esse alvitre; roas, como disse, a hypothese 
está perfeitamente prevista no <~rt. 85 da consti
tuição, e nté o modo por que se discute o pro
cesso da discussão em ambas as camaras. Quando 
os presidentes de província. negam saucção, ou. 
não oxe.cutam,. Oll; nã~ pub_lica.m uma lei da 

• ' rr 

e-

Não, se-

' p utado e.;tú' engnnado. 
0 SR. SERGIO DE CASTRO entende que tem- se O 

dever de sustentar nesta casa as idéas pelas quaes 
propugnaram os liberaes, quando em opposição· 

Ninguem neste paiz, por mais avesso que 
seja á política dominante, póde desconhecer que 
a sentença do poder judicial, com relação ao 

.banco nacional foi d1ctada pelo sentimento par-
tidarío. 

0 SR. FLORENCIO DE ÁBREU :-Isto é outra 
questão, em queo não entrei ainda, em ue hei de 
en rar-em occas1ao opportuna. 

· o DE ·CASTRO desejavl que todos os 
mernl.Jros reunidos a 1 us re mmorm s.a -
m:Jra, com a mão soLre a consciencia mo disses
sem si podem duvidar um só momento da pro
bidade da honra, do Sr. presidente do conselho. 

O Sn. 1\IAncoLzNo 1\founA: -Isto acha-se na 
consciencia do paiz inteiro. 
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0 SR. SERGIO DE CASTUO diz que infelizmente; 
para o nobre deputado, o promotor da sentenca, 
que julgtm culposa a fallcncia do banco nacio
nal, é o Sr. desembargador Araripe, de quem 
S. Ex. occupou~se nesta cam:)r~, apontando; os 
seus erros, os seus desacertos, as suas iniquida-

i a os na. provmcia o w ran e. 
O SR •. FLORENCio DE ABREU:- Vou adiante do 

nobre deputado: e, com efff~to, elle procedeu 
O i IC.amen e COmO JUIZ. as esta nao "e a 

questão para mim ; a questão é de fóru:a, de 
moda. 

0 SR. SERGIO DE CASTRO nota que O art. 28 da 
constituição do Imperio está concebido em termos· 
muito claros, muito explicitas . 

. · • . • " i a i . ci 
da camara dos deputados decretar ·a accmação 
dos ministros de Estado e dos conselheiros de 

. -
Logo, o parecer da commissão especial não foi 

outra cousa mais do· que a declara.ção da com
·pef:enci<rdtcc:rm:rrã d·o·s- ·deputados para tomilr 
conhecimento do yrocesso do banco naeional, 
com relação 5 pessoa do illustre presidente do 
conselho. -

O Sn. PRESIDENTE:- Parece-me que o nobre 
deputado está equivocado. O que está em dis
cussão é o arccer da commb:ã de a sem léas 
provmciaes; relativamente aos estatutos da com
munidade evangelica de S. Pedro (apoiculos). e 
não o parecer da commissão·es ecial sobre a fal-
enCia o anco nac10na . 

O Sn. SERGIO DE CASTRO vai responder ao Sr. 
presidente. Na discussão do parecer da commissão 
do a.ssemblêas provinciaes, de que se occupa, o 
nobre deputado pelo Rio Grande do Sul, quando 
orou, referiu-se ao voto que deu o orador sobre 

< issã especia . or conse7 
quencia, está--llle-dan:do--resposta-; -é <~.penas ·úm· 
incidente. 

0 Sn.. FLORENCIODE ABREU dá um aparte. 
O Sn. S.EnGro ·DE CASTRO pergunta como não ba 

de justificar-se, si S. Ex. trutoi.l-o desse modo? 
Está acostumado a discutir todos os seus a c tos; 

es discute em qualquer parte, e não tem medo 
de diseutil-o~ nesta camara. . 

0 Sn. FLORENCIO DE Am:.EU:-l!as eu não O a<l· 
cusei. 

0 Sn. SERGIO DE CASTRO responde· que es
tranhou pelo menos. 

0 Sn. · FLORENCIO DE Anruw: -Comparei. 
O Sn. SERGIO DE Castro diz que, quando esta

vam os liberaes em opposição; na imprensn, na 
tribuna e nos . comicios populares, procuravn
se fazer prop:~ganda, pe idéas. e princípios ; nessa 
propaganda incluía-se o" respeito e a mantença 
das prerogativas das camaras dos deputàdo.;, prin-

• < • ncia , sen o o os 

mmon:~, e nenhum póde partir uma voz 
para negar, um só momento sequer a força de 
convicçuo daquelles que votam para que essa 
propaganda traduza-se_ em factos, agora que 
está-se no governo, que se é o poder. Entre 
essas prerogati-vas, todos os liberaes reconhecem 
a de julgar os ministros de estado, a de tomur 
a camar -

A illustrada e honrada minoria, a cujos senti
mentos de patriotismo rendepreito, acha-se em 
urna situação, que neste momento se a:ffigura ao 
orador a difficil posição de um naTio em alto 
mar, em dias de cerração: o commandante ap
proxima-se do leme eo-a e larrra-o ao mesmo 
tempo, nai ousa manejai-o, e retira-se ao seu ca
marim, onde cruza os braços diante do destino: 
os corajosos marinheiros reunem-se sobre o 

· o, o s a am, mas nmguem se en-
tende ... 

O Sn. 1\L\.RcOLINo Mouni: ··;.;;;... Elks não 'têm 
commandanLes. 

. ' natureza, envolvendo--se em seu manto 4~ mys:... 
-terio,--a.pt>nta -lhes n- grande incog'hita·, com todos 
os perigos nos dias de aman·hã. · · 

Não desejava occupar-se de modo algum da 
ma,t:leira JtO_r_que dirige~se--a minoria- nas·suas-
liostilidades ao ministerio e ao mesmo tempo 
nas suas constantes guerrilhas á maioria; 
mas o nobre deputado pelo Rio Grande do Sul 
obrirrou o orador a uma dio·ressão ue bem de-
seJava evitar. • 

O Sn. FLORENCIO DE A.nnEu :.-Não fui eu quem 
o obrio-o · o· o · · · 
tenha paciencia. 

O Sn. SERGIO DE CASTRO sustenta que o parecer 
da commissão de assembléas provinciaes, com 
relação a lei da. assembléa provineial_. do Rio 
Grande do Sul, que não foi executada, relativa-
mente aos estat tos · a · 
_de S. Leopoldo; foi;-ditado 11elo estudo do act()
addicional e ao mesmo tempo pelo desej~ de 
acertarmos. 

Acha, entretanto, que si o nobre deputado, 
entende que o projecto apresentado pelo seu 
illusLl'e colle.ga de deputat;ão não se acha de con
formidade com .o que dispõe o mesmo a c to addi
cional, e que outro é o processo a seguir-se 
quanto á_ d.iscussã? ~o- parecer, p~de,a S. Ex:. 

. ' deve ser e é realmente versado, e ahi encontrará, 
como disse no principio -do seu discurso, a fórma 
de discussão, que é a seguinte : o p~ojecto· não 
póde ter maís do que uma discussão, e por con
sequencia a segunda. discussão ·para que foi dado 
deve ser encerrada; procedendo-se immediata· 
mente a sua votação. ·· 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a discussão. · 

Proaede-se á votação, e reconhecendo se não 
haver numero, o Sr. presidente manda fazer a 
c ama a, o que e1to, recon ece~se terem-se 

• seguintes 5b. : Prado l!Imentel, 
Bezerra de Menezes, Souza Andrade, Martinho 
Campos, :M:arianno da Silva, Macedo, Freitas 
Coutinho, Corrêa Rabello; Saidinha llarinho, 
Andrade Pinto_, Pedro Luiz, Hygino Silva, Sil
veira Martins, Antonio Carlos; Rodolpho Dantas, 
Theophilo Ottoni, Manoel de Magalhãe~, Aure
liano Magalh~es, Mon~e, Horta d~ ArauJo, ~a-
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Sonres, Bnmdiio; Silveira de Souza, Moreira 
Brandão, Joaquim Tavares, 1\íello Franco, Al
meida Darboza, Ail'onso Penna, Lniz .Felippe, 
Liberato Banozo, Espinuola, Seraphico, Azam
buja Meirelles, Souto, Danin, Americo, Manoel 
Pedro, Fabio Reis, Souza Carvalho. 'l'heodomiro 
u ar tm ·ranc1sco~ José Basson, Barão de Villa 
Bell<~, Rodrigues Junior, P:.mla Pesso:1, França 
Carvalho, Pompêo e Visconde de Prado. 

Continú1 a discussão. 
Entram succcssivamentc em pi'imeit·a discus

são, que é encerrada por não haver quem p:)ça a 
pahtVl~a, os projectos ns. 54, i67, i96, 203, 222 e 
2:30; todos de :1879. 

·-·e. ....... 
estu encerradn, por não haver quem peubse a 
pal:lTra, os seguintes projectos : ns. 87 A, 126, 
:21, e 9 - ~ .r -

Entram, finn.!mentc, em terceira discussão e é 
esta encerr:1da, os projcctos ns. i80 e (!.70, de 18i3. 

Todos estes proiectos devem ser votados n! 
-----sfssãG-Seguinte. • 

1. a parte (até 1 .. hora) 

_ Votação dos projectos, cujas díscussões foram 
encerradas. 

3."discussão do projecto n. 176, sobre o regu
lamento para a pra~a do mer·c.1do. 

SS. Sacramenio da freguezia de S. Christovrro. 
i. a dita elo de 228 abrindo credito ao rniniste

rio--dn lll<lri.~n~h,....r> __ 

Diséussão unica das emendas elo s~.naclo sobre 
os projectos ns. HO abrindo credito ao minLsto1~o 

' ~· , · :::. ~· · · ... '" ~c ~ ~.:1 p t·~-
poslas de orçamento; :lül rel<~tivo á despezils 
com o presídio de Fernando de Noronha. 

2. • partt ( l hom dá tarde.) 

Inter:pellnc~ão do Sr Horta de Araujo ao Sr. pre-
sidente do conselho. .-

Levanta-se a sessuo ás 3 horas. 

Sessão e:m §de Julho de :1§.,9. 

I'!lES!DENCI.\. :00 Sit. FnEEUlCO DE ALMEIDA, 1.0 VICE· 
l'ItESJDENTE. 

SU::IDIAl.UO.-ExHDIE);TE.-P:trccer .-DeclaraciTo de voto; 
a. Õ , . llS Clln:l..-· .a 1'.\ÍITE D,\ OR!Jllll 

no·nu .. - {ots.:.di . res en.cel·ratios.-
2.a {li;cnssão do projêcto n. ::n:! de :l.Si9. Discurso c ei~Jen • 
do Sr. Cosla Azovcdo.-2.• 1'..1.1\TF.lU: o;:ne;I no ou.-Ynter
Jlellacito do Sr. llorl:.t de Araujo a':\ Sr. \lr>!siJ.cnte <lo r.on
scHw:-Discursos dvs Srs. Horta de Araujo, presidente 

. do conselho, Azambuja ~leirclle$ e Horta de Araujo. 

·A·s H 110ras da manl1ã feit[l a chamada acham
se presentes os Srs. Frederico de Almeida. Ce
.zario Alvim, Alves de Araujo, Pompeu. Gayião . ' ... . . ~ . 

11 ~ , 1. • , 1 at e. naga 1aes, 
Joaquim Tavares, 1Ioreira Brandão, Esj)eridi5o, 
SilYeira l\I<1rtins, Guldino, Camargo, Joaqnim 
N;;Jmco, Lima Dnarte, Meira de Vasconcellos, 
Buarqnc de ni:1cedo, Souza Lima, Theophilo Ot
toni, Epaminondas de l\Iello, Jeronymo Sodré, 
Felicio dos S<mtos, Buktío, Franklin Doria, Be
zen'a de Meneze5, Souto, Frederico Re.r.w, Belfort 
Duarte, Andrade Pinto, Aurelians> . Magalhães, 
l\Ianoel Pedro Dian . d d li r • 

Carlos Affonso. 
Faltaram com participação os Srs. Antonio 

Carlos.Bar~o Homem de Me i! o. Bcltriio, Franco 
dc .. A.ltÍleida, Flores,João Brig-ii!o, José Boniracio, 
Lourenç.o de Albuquei'q"f(e-;-sil"n~tra ·de S&u-z~,---
'fuv::tres Belfo1·t c isconde ele Prt1ào · s 
ella os Srs. Baptista Pereim, Carriio, C.outo Ma
g;llh5es, Hygino SilYn, Jouquim Breves, Leoncio 
de Carvalho, Mello Franco, Pedro Luiz e Zam:~. 

Ao meio dia llbre-sc a sessão. 
E' lida e approvada a acta.da sessão antece

dente.· 
O Sn. i. o SECRET.uuo dá conta do 'seguiu te -

Officios: 
o mm1stro a agrwu ura c.~ i> e .Tn ho 

corrente remettendo informado o requerimento 
em que Antonio José Trcnch, contador da es
trada de ferro D. Pedro H, pede um anuo 
de licença com veueimentos:- A' commissão de 
pensões e ordenados. 

o mtmstro o tmperiO e t.1 e u o corrente, 
io do residente de Pernambuco e as actas 

q;_1e o acompan1am so.J e a eleit:,.ãõ tle eleitoros
que se lirocedeu llO dia :l.. o do I)lez finj.o na . 
frcguexia de Santa ~Iaria Rainha dos Anjos de 
P<!trolina.-A' commissão de poderes. 

Do secretario do s~nado de 7 do corrente p:n·
ticipando que constou M serrado ter sido sanc
cioaada a resolução da agsembléa geral, au-

. l 
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do Bom Sucesw na provinciil de :Mint~S Gemes 
remettcndo copia d3s m:tas da eleição para pre· 
encher a vaga ueixadn pelo Sr_ deputado Affonso 
Celso.-A' commissão de poderes. 

Do presidente da proyin c ia do Minas remettcnào 
t" ... 1 :\1 ... :\ 1 • ..... . {)' .. 

rciias em Mnio proximo findo, nas parochias de 
Sant'Anna do Bambuhy, do collegio da For
mjrra e Santa Ann:1 do Jecruirv da a Pont N a. 
-A' commissão de poderes_ -

E' lido e approvado sem debate o seguinte 

Julga-se, que nes!e triste acontecimento estão 
cuvoivi<l.as pessoas influend<idas por um dcs
pacho,que Iwvia dado o Dr. Tavares, como juiz, 
em questões tlc qualificações ; não cumpre ao·. 
orndor emittir juizo a este respeito, e espera que 
a jitstiç:a saberá de::;cobrir os malfeíLores e u-
111 -os com to o o rigor ua lt\i. 

O Sr. Dr. Tavares deixa na orphand<lde uma 
cría:n9a e mergulhada na mais profunda dor sua 
' ' , • • t. J c or c o um co arrimo. 

E s~o portanto circumstancias que torna-o ainda 
mak: odioso e ·funesto o attenhido commettido no 
din ~3 de Junho (Apoiados). -

O Sn. 11Ionr::mA -DE BAnnos (ministro de er.tmn
geiros) :-Vou s~tisfnzer em poucas palavras ao 
• • • · 1 ,, • · . ., ·e ' m a no 
mais ~levado. conceito o distincto magistrado que 
foi nssassin:tdo_ Lastim<i' profundí1mente esse . . .. .. ·-- . -
~as leis para que ;cmelha~te 'attentauo não fiCJU~ 
Impune. · . 

l?ATIECETI. . 0 Sn. AFFONSO PENNA:- Estimo muito a de-
• dMação do nobre ministro. 

A com111issãoc1e mHi~ha_e. gnerrn~para pod?~- ---··--.. PlUME ;;_~ -. --- - ···--· ·--

Ign.acio Ril~;iro Roma, tcn~ntc do ~'.o batalh:io I O Sn. PRE3IDENTE subm1Jtte á votacão os pro· 
d~ _:nfantana, que pede :1ccesso ao. po~to de ca- jectos cuja discussão ficou encerradà nQ sessão 
P!Lao, allegnnd.l _cnbe~-lhe ~or anttgmdade, pre- de 7 ào corrente, e foram successivamenteappro
crsa que a rc~pCito seja ouvido o governo. vados'e:n f. a discussão os de ns.-5~ sobre isencão 

'Sala d1>s commissí)es, 7 àe Julho de 18i'J._;... de direitos de importagãoaos materiaes pnrt~con-
Mello e Alvim.-J1fa1·colino lliow·cr,_ strue~~o de um palacio destinado a uma cxposi-

""r,,t1·,, ,:1 • l'd d d · · · ção deproductos umericanos; :1.67, apnrovando 
' ~ · mesa, e 1 n e man a a lmprmur a a pensão conceilida ao p;1dre .Manoel Corrêa de 

seguinte · 1 ., ,. ,-. -
DECLA.UAÇAO DE YOTO. 

Declaro que hontem votei a. favor do projecto 
substitutivo sobre socidades anouvmas. S3la 
d<1S sessões~_ 8 __ de Jullio-de-.i879-.__:-Rtty-:Bur·· --1Joza. --~- · _ 

O SE·. A.fi:on$0 Pennn pediu a palnvra 
1)ara chamar attenção do Sr. minist1·o da jusiiça 
para um triste 3contccimcnto de uc 1lão 11oticia 
cartas roce was e am:m ua. Heferc-sc ao as
sassinato do St'. Dr. Fr~mcisco de Assis Tavares, 
attentado quo não póde ficar impune, e p~r:~ o 
qmtl clwma muito especialmente a attcnrão do 
go-rerno. , 

Conheceu o Dr. Tavares de quem foi compa-
~ ... . .. ... 

á c~mnrnqu~ era' u~ -~1oço di~tincto pel~s suns 
qualidade ( apoiados ) e inCUllaz de offende-r a 

, .. 
O publico de T;J·m;nduá ::~cha-se indignado 

contra semelhnnte attentado, e segundo notkins 
- que recebeu o or;1dor, t~s ·autoridades vêm-se 

por assim dizer em coacção. · 
Julga portanto do seu dever chamar a attenção 

do Sr. ministro da jmtiço, par!l que tome )fQ-

; - c magis ra o como era a do Sr_ Dr. Ta
vares -(Apoiados). 

Este infeliz moço, que pebs suas qualid~des 
moraes captava a benevolcncia de todos, que o 
conheeiam (apoia.dos), que durante todo o tempo 
da academia júmais ·despertou uma sú desnffeição 
da p~rte daquelles com quem }Onvivia, f~i cair 

Posto a votos, o parecer n: 4:2, de 1879, sobre 
leis da Assembléfl do Rio Grande do Sul. é a -
pro\,~do em 1."' discu!":são, bem como .a emenda 

~. ., "I o ·_ • .•- I t :;,, • ' -

n. 222 de 1879, · euja 1.. .. discussão ficara en
cerradã, foi al)provado, e a requerimento do 
Sr. José l\rarianno entl'ou immediatamente em 
2.a discussão. 

O §li."~ Co8ta ,Azevedo (iJela m·démr :
Desejava que V. Ex. me informasse si, passnndo 

. ' 
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buco, o prujecto pas~a immediatamente ú 2.3 dis
cussão. 

0Sn. PRESIDENT.E:-Sim, senhor, foi O que O 
nobre deputado requereu. 

~)-~u. CosTA. ~zEvEno:-Nesse çaso V. Ex:. per-

b .. , ) 

vai attentar contra leis exil'tcntes. sem se saber 
ao mesmo tempo a opinião do govérno e dando
se o caso de não se haverem talvez preparado os 
que entendem, que o projecto não deve passar 
como um favor pessoal, sem algun}as alterações 
ara mais se ada tar á doutrina constitucional. 

Parece-me que estas considerações me autorizam 
a pedir á camara, que attenda a esta votação, 
porque seguramente o projecto, como está rcdi· 
gr o pe a I us re commrssao, carece e es u o. 

E' o que tinha n dizer. 

Continúa a 2. 3 discussão do projccto. 

O Sr~ ·cost:a-A:zevedo-come~.a-d~cla-

palavra, para vêr si impugnava a votação, foi 
poder trazer á casa esclarecimentos. precisos, que 
pudessem convencêl-a de que o projecto, como 
está redigido pela illustre commissão, não póde 
ser approvado, por feri_r a do\lt_rina constitucional 
e os interesses do serviÇO nuhtar. 

Os alvarás portuguezes, de cujas datas não se 
recorda no momento, mas crê que um é de l6q,6, 
at~ ~s ultimas l~is decretadas,. depois da cons~l-

como si acaso estivesse em effectivo exereicio~ 
Ninguem mais do que o orador lastima a po

.si .ão em ue se a hou este se dio·n 

va 110 governo outro official que viu indeferida 
sua l)etição. Dar a este e _negar áquclle. 

O SR. JosÉ :r,L\.UIANNO :-ó outro que reclame 
O SR. COSTA ·AzEv"EDO diz que não póde-se estar 

fazendo leis de interesse individu11l. 
O SR. JosÉ ~LUUANNO :-Não ha interesse indi-

vidu[íl. ~ 

. \ 

gue o parecer da commis~ão fa~ dispensas na O}ltro 9~000~ ; mas o abuso _qt~c o. govern9 pra
lei do contrario não havia razao para se re- t1cou nao da seguramente d1rerto a allegaeao que · 
co;r ao 1od r leo-islntivo. afim de ue o e ti- faz este olliciul no sentido em ue c • · 
cionnrio possa ter a gratificaç5o como se e ecti- cam11 rD.. 
vamente estivesse em serviço durc:mte o tempo O Sn. JosÉ MAnrA.NNO :-A allegação não é 
que foi prisi<meiro. . razão principal, é uma circumstancia que apenas 

.A.ilega ··o supplicante que actos do governo cita o supplicante. 
de 1.879 determinaram que empregados de fa- o s c Az b d 
zen da~ que foram prisioneiros em Albu uer ue ~ ·. OSTA.- EYED~ per~?nta ao n~ re e pu..: 
tivessem, a em o or ena o, gratr 1caçoes, e ate 
quotas dos generos de importa~ao. Recorreu aGs 
pape~s, que se acham na Eecretaria da camara, 

ser allegada desde que não ha lei. 
O Sr... JosÉ ~IA.tn~NN~ :-Desde que V. Ex. re-

· ràdo presidente. · O Sn. CosTA. AzEVEDO entende que póde ser de 
ó Sn. PRESIDENTE:- O que se acha sobre ~ .iusti~a dar-se algum premio a estes officiaes, que 

mesa é o parecer da commissiio.- foram violentamen~e prisioneiros na guerra do 
O SR. CosTA. AzEVEDO obsern1 que estão na P<1r<1guay, mas não estú com a commissào; não 

secretaria com o re uerimento offi.cial. E' fóra acredita que seja 0 meio _de compeasa~ os incom-
de duvida que o honrado ex-ministro da fazenda, . . . _ 

-----procede~~ooueu;:feriU:::a::le.h_O.-ham~'ldO- ·- .Q §~:-~~~E l\~An!ANN?:-Qual ~.era a repnraçao? 
ministro dessa época não podia mandar pagl.'ir a =N~nhum=-tl~w-sa.:.as-to~~s...p.r~el!lL

.csses funccionarios a gratificação dos empreo-os passou. E' pom que se regatew agoru. o premro 
de l'azenda que exerciam e a porcentagem aas desses__serVlÇOS. · ; 
merc11dorias fmportadas pela alfandega de Co- O Sn. CosTA AzEVEDO observa ao nobre depu-

. rumbá. Nenhuma lei autorizava isto. S. Ex. tado por Pernambuco que seudo S. Ex. quem 
.. · não podia dispor dos dinheiros publicas, e até torna-se advogado precioso deste oillcial, devia. 
· deu-se o facto de que o tribunal do thesouroin- ser justo pedindo o mesmo favor para qmmtos 

rormea ae g&Yerno tiHe só per eEJ:Hiàade se IJoà.eria I fOl\llft t)risioneires na guerra .. 
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O Sn. JosÉ MARIANNO :-Apresente V. Ex. para 
mostrar o seu espirito humanitario e mostrar 
que não quer fazer mal. 

O SR. CosTA AzEVEDO diz que este favor exige
se para o affi.cial que serviu .seis ou oito mezes~ 

• .c .i .L .. 

um beneficio desta ordem. 
O SR. CosTA AzEVEDO diz que é preciso fazer 

uma lei que comprehenda a todos (Apa1·tes). 
Deve notar uma circumstancia. O negocio é 

grave. · 
No Paraguay realmente a posição dos prisio

neiros de guerra foi- afilíctiva; precisa ter em 
atten ão, ue as leis ortucruezas e as bra-
zr en:as que se succe eram de 16-16 para cá, 
muito bem pensad:~mente deixaram de estabe
lecer gratificações aos militares prisioneiros de 
guerra. Está J)em certo, que os nossos otliciaes 
não se deixaram fazer prisioneiros de guerra 
para, acabada ella, usufruirenl. vantag_?ns. 

-- .. ~----------~----·---

R. OSE- RIANNO :- < um lllSU to qUQ 
atira ao patriotismo brazileiro. 

0 SR. RUY BARBOZA :-Elle não diz que sejam 
capazes disto. 

O ~n. CosTA AzEVEDO· diz que não entendeu o 
aparte do nobre deputado. 

O SR. JosÉ M.UUANNO:- Bem, m~s o nobre 
de_puta~o, apezar de fa_Ilar Um pouco· a~to, não 

O Sn. JosÉ 1\fARIA ... 'II(NO- O nobre deputado ç, 
apresente a emenda e o governo dirá. 

O SR. CosTA AzEVEDO ha de apresentar· a 
emenda para fazer exlensivo o favor; pois vê a 
camara decidid~ a conceder a este reque!ente, e 

·sario que a camara estabeleça urua. lei que re
aule. a materiat po_rque os prisioneirqs da guer~a 

(r •. ' .. -

sioneiros de guerra das nações ci~ilisadas. · 
Não póde .deixar de pedir permissão para ler o 

·parecer que deu o tribunal do thesouro relati
vamente a estes dous empregados de fazenda que 
tiveram as gratificações mandadas dar pelo ex
ministro da fazenda, porque deseja. "que fique 
cons1gna a a ac1 1 a e com que o governo IS
põe dos dinheiros publicos sem lei que o auto
rize a· isso, vindo dahi estes requ~ri~entos, fU:n-· 

legalidade (Lê). 
Não encontra nesta pàpelada uma nota, em 

que se dizia terem sido datlos 6:000$ a um des
ses empregados e 5:0001$ ao outro pelo tempo 
q_ue estiveram._prlsionei.J.~S-.--· - ·-·--·---,- -· -· ---

· a p a o 
favor que a nobre commissão propõe para ore
querente, desde que fôr esse favor extensivo a 
todos os otiiciues quantos estiveram. prisioneiros 
na guerra do Paraguay. 

O SR. 1tiAncoLrNo :MÔuRA:-Apoiad·o, entre os 
quaes ha alguns, que têm mais direito do que o 
peticionaria, e que foram presos. com as armas 
na mão. 

R. osTA EYEoo 1z que entre esses 1a 
O Sn. CosTA AzEVEDO (continua-ndo), diz que alguns que serviam ha muito tempo e que não 

a lei previdentemente determina, que o militar deve-se perder de vista esta circumstancia. 
pri~ioneiro e quando resgatado; não póde ter senão o SR. JosÉ MARIANNO :-Firmado o precedente 
o sddo e a etapa. --- -- - ------ -'elles reclamarão. 

- . - u-SR .-JOSÉ l'tiARL\NNO : -Mas o nobre depu- -

O SR. CosTA AZEVEDO, diz que ella foi muito 
previdente não dando as gratificações. 

O Sn. JosÉ 1\IARIANNO dá um aparte. 
O SR. CosTA. AzEVEDO impugna a gratificação, 

que é do eífectivo exercício do cargo. -
R. : osE AIU 'NO :- as quan o o cargo 

não foi exercido por força maior? 
O SR. CosTA AZEVEDO diz ue então não ôde 

ter a grat1 1caçao, e tanto assim é que D projecto 
da commissão é sómente a dispensa da ler. 

Si pois a camara quer dispensar na lei, seja 
entãiJ justa, faça com que todos ·quantos estão 
no mesmo caso gozem de igual bvor. 

_o ~ , . , jzque vai 
o:fferocel-a ejáhontem quiz pedir a palavra para 
o fazer; mai depois de urr;~ obeervação do-nobre 
relator da commissão deixou de usar da palavra 
na L" discussão do projecto para; f;1llar e apre
sentar agora a emenda na .2." discussão. . , 

Queria proTocar o governo de dizer si convém 
~e o3 p rq g i · 

espírito de justiça_da.camara é ·de v'. Ex. 
O SR. CosTA AzEVEDO diz que póde outra ca~ 

mara não ter a bondade da actual. · 
O SR. JosÉ M.UUANNO :-Mas desde que fôr am

pliado o favor, é preciso que cada um ue 'ul-
gar-se no caso a e1, recame e prove: 

0 Sa. CosTA AzEVEDO: -0 governo é que ha 
de receber a roTa. 

O.SR. JOSÉ MARIANNO: -Em todo O caso tn• 
- contrarão no nobre deputado o maior patro.no. 

O SR. CosTA AzEYEDo,em resposta à este aparte, 
diz ao nobre àeputado que póde S_~ Ex. ficar 
descançado_, não vol.tt~.rà á camara, p?rqu~ ainda 

. . ' ... ~(. 

de presidir ás ·novas eleiç~ eHQ não c:o.ns_eJC.___ 
- · , , :aisllao pretende mais este-lugar, 

nem diseja mais ir a uma parochia eleitoral dar 
o seu -voto ; tal é o· cónstrangimento em que se 
acha nestà camara. · 

Feita e~ta declaravão solerÍme, dirá ao nob.re o
deputado, que segaramente ha de yir aqui tantas 
Tezes quantas qu1zer. · 
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o SR. CosTA AZEVEDO diz, que vai mandar tt 
mesa a su:t emenda torn::mdo extensivo este 
favor da commissüo_ 

Ui\r Sr.. DEPUTADO :-E' melhor mandar ouvir 
uma· com missão da casa. 

0 SR. CoSTA AZEYEDO diz quo é preciso que a 
camam d0 plena prova de que n5o quer fazer 
uma dispensa na lei, no interesse individual. O 
honrado Sr. ministro da Ii1arinha; que está pre
sente, ter{t occasi:io de fallar e de dizer que ha 
inconvenientes em se alterar a lei portuo-ueza, 

- ue r ce em os, o as su scqnentes e v; que !'oram 
ac1ui dec.rctadas c.ontra esta dispensa, que a com
missão propõe. 

prisiÔneÚ·os naquella . guerra, màs não aos pri
sioneiros -das guerras que possa-se ainda ter, 
porque realmente os prisioneiros da guerra do 
Paraguay não tiveram as attenções que nos 
}Jaizes clvilisados se prestam aos prisioneiros; 

· c neste caso a dispensa da lei ódc set· de t:xl ou 
qua maneira JUSti 1ca a. 

E' assim, que ainda contra as imperiaes ro
solu .ões crê aue de 20 de Fevereiro de :1870 
declurando que não se lJoderão considerar como 

-· prüsi9I!eiros de guerra os pri~ioneiros feitos a 
])ardo do Yapot ~1atqt!ez··de0lmda •.. ··-···. 

0 SR. ALMEIDA COUTO:-Qual é essa lei? 
---- ·0 SR-.-CoS-T-A-cAZEY..ED_o diz qge as im~eriaes r e-

- • . '> ·' • • 1 -. 

que os prisioneiros feitos a bordo do Jiarquez de 
Olinc'ú:~ 11ão são prisioneiros ele g-uerra. Daqui 
vem para o orador uma difficuldade e é que; fa
zendo extensivo o favor da commissão a todos 
quantos forem prisioneiros da guerra dó Para
guay, fica fóra deste favor o Sr. coronel Car
neiro de Campos, porque foi declarado positiva
mente em refcrencia. a elle que não era prisio-
neiro de guerra. · _ 

O Sn. AuGusTo FRANçA:-Apoiado; recordo-me 
perfeitamente disto_ 

O Sn. C.Q§TA AzEVEDO neste caso perguntará i 
camara: ser;i aé}ustiça que o peticlonnrio, que 
apenas serviu ao paiz seis mezes, talvez nem 
• a • . ~ 

lei, e deixe-se de attcnder á família desse i!lustre 
e honrado scrvidor(apoiados), que tantos serviços 
prestou ucr nas ~rmas uer no cor o len·i -
ati\ro ? 
Esp~ra, pois, que a camara fique certa de que 

o fim que leve em vista o orador não é impugnar 
o favor mesquinho que a camara quer fazer a 
esse official. . · 

Antes uizera e 
quaesquer que sejam as suas difficuldades finan
ceiras; mas desde que o ex-ministro da fazenda, 
que se achava em 1870 no n·overno mandou 
a onar aos emprega os c1vis não só o ordenado. 
como a gratificação e porcentagem; o que nãó 
podia fazer, deve haver completa justiça. 

• ntretanto, pede ao Sr. presidente o favor de 
mandar-lhe papel, afim de escrever a emenda, 
que vai olferecer á camara. 
. E' li~a, apoia~a e posta conjunctamente em 

dtscussao a segumte 

E1 E1-D : 

Que igual favor se faça a todos . . ~ 
de guerra do Paraguay. 
. S. R.-Em 8 de Julho de !8i9.-Costa 
vedv.· 

A discussão fica adiada pela hora. 

Aze-

J. _ .. _____ ----

Entra em discussão a inLerpellação do Sr. Horta 
de Araujo. 

O SR. 1'1:'-ESIDENTE:-Lembro ao nobre deputado 
que é passada a hora da 1. a parte da ordem do 
dia, e ue tem de sen-uir-se a discussi:ío da inter~ 

..J?.Q!!.~apresenta a pe o nobre deputado do d!as. da maior compressão por parte· do p~der 
EspiritOSãnto. -------l--fl.i.as-:nef~"---em qne a de.sg.ra.ça_cah_i_u inteirà 

O Sn. CosTA AzEVEDO attende com-tanto mais sobre os hberaes de todo o paiz, mesmo nesses 
fa~ilidade á ordem do sr: presidente quanto não tempos em que os chefes liberaes, muilo erra
vem preparado. - damente, eu.o pensei, aconselharam a abstenção 
' Pretendia preparar-se para levar <i. evidencia IJerante as urnas. · 

; que es~e projecto não póde passar como está . J_á vedes1. se~hores, gue, c_ollocado em tal po-
;;;;concebldo. srçao, eu·n

1
ao dt1_nha se~ao Jl!Otryos para applaudir, 

como app au 1, a. s1tuaçao maugurada a õ de. 
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Infelizmente, o nobre presidente do conselho, 
com a sua política dubia... · -. 

O Sn. lGNACIO l\L\.nTINs:- Não apoiado: 
O Sn.HonTA DE An.AuJo:-... com a suapoli· 

tiea de emprei 1 a da (não apoia , 
lit~ca de c-orrillws (não apoiados) ..• 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :- Que 
snslentada 1 . · 

O Sn. HonrA DE ARAUJO:-... forçou-me a 
tomar a attitnde hostil em que me acho. 

O nobre presidente do conselhn não atlendeu 
nunca as reclamações que lhe dirigimos; não 
pedindo-lhe favores ou protecção para mim, para 

a .. 'n· 

epu a o, ass1m co~oao aparte do nobre 
presidente _do conse1ho. · .. · 

O SR. PR.ESIDE"TE no CoNsELHO :-Os candidatos 
á deputaçf<ío geral fOJ'tl!ll ap_resentados pelo dire
ctot·io quanô.li O.élle fazia parte V. Ex. 

O . ~n. AuwrBOJA 1\IEIRELLES :- Não r•poiado
O Sn. HorrÍ'A DE AnAuío ·-

momento ·em que declarei-me em opposicão . 
O Sn. laNACio }ÜnTINs :-Ahi está ... 

nisterio que apoiavamo~_p_ã.o_e_ramos_em-CWsa
a:tgunra eonsulíãélos, nem attendidos ; .. ficando . 
assim fóra de toda :1 duvida, ao menos p:~ra mim, 
que o Sr. ·· presidente do conselho tinha e tem 
entre os seus intimas quem o dirija quanto ~os 
negocias da provincia do Espirito Santo. • . 

O Sn. IIonTA-DE AnAuJo:-Durante o tempo em 
que, nós, os representantes do partido liberal da 
provincia, faziamos de · pleno ·accôrdo, em per-
,· · · ia, indiea~ães e reclamações ae mi 

6 Sn. IGNACro MARTINS :-Não apoiado. •. :"' :~: 
O-Sn. HoRTA DE An,.ww .-0~ 'facto~ de .qW 

--------~_g~~~~~?.L~~~~~~~~~~~~bl~~-~~-~~~~mill~o~n~s"tx~ru~·~a~.~p~ro~prno~~~--. --------------
sição que acabo de . eillittir ~- - · · · ':':·' 
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O Sn. !GNACIO 1\L-\.'n.TINS :- A vida política do 
p.obre presidente do conselho protesta contra 
IStO. 

0 Sn. HORTA DE ARAUJO:- Posso dizer ao 
nobre dep_ntado que tenho estudado a vida do 

teriores a l840; e o que ~vi, o que sei:, o que s~1be 
lodo o paiz, é <]Ue S. Ex. n:io se pód.e com parur 

• • • .. ll'.. ~ 

merc?~dores da denominação, que just~tmente 
adqmru·am, de ehefes do partido liberal. 

O Sn. lGNAcro 1.\iA.nTrNs:- Não apoiado. Sem
pre foi tido como nosso chefe. 

0 SR.. HOR'f"\ D!> ARAUJO:- .Estú o no9re. depu-
e. l • -. < • 

Ahi. está a nossa historia politica attestando-o se
vera e imparcialmente. 

• .. N .. , •• - ... a 
seu 1m1Ior defeito ; tem outras co usas melhores. 

. (Ililari dade.) 

tados en~'l8i6, q~ando provi~ci<1s granàescdm~ 
Rio de .Janeii'o, Pernambuco, e outras. nada po
deram fa~er <!_iante da pressão ~onscrvádora,e que 
e~s~ ~art1do tao forte na advcrs1 da de, acha-se hoje 
d1VId1do e amea~ado de profunda dissidencia 

• -' • .. 1"' • • ' 

Sr. presidente do conselho. 
0 Sn. lGNACIO MARTINS dá um aparte. 

. o. SR. Ho!lTA ~~ AU.mJo :-Nem. q~~ro ago~a _O Sn .. ~mA. Du,_mTE:- Os telegra.mmas de lá . 
--el:lti?r .nadiscus:;_a_Q _~Q§_S.~l2_~~ado, ,1ha:s con~ec~- dao notiCia do tnumpho completo do partido li-

diSSimo de todos O::> nossos homens pubhco:s-;- IJerui;--e não faliam de divergenci<~.s _________ · 
\. l (.- ( -

cernentc ã <1ctual situação política. O SR. HoRTA DE ARAUJO :-Adiantarei um facto 
Sr. presidente, na interpellação que tive a para vêt' si os nobres deputados se convencem 

honra de mandar ã mesa, pergunto ao Sr. presi- de que não têm tido informa_ções exactas a rcs
dente do conselho qones as instrucções dadas peito elo lmnentavel estado em que se acha a po
por S. Ex. a respeito da eleicão de senador pela litica na provincia elo Espirito S<mto. 
província do Espírito Santo.· · Sr. pl'esidente, assisti á eleirão ultimn. de i7 

Pergunto-o, Sr. presidente, porque S. Ex., de Junho, na parochia onde coniecei a trtibtilhar 
discutindo na camara vitalícia, inventou uma e~_polltica quando fui par~ a província doEs
doutrina ue nunca foi nem óde ser liberal e pmto Santo em i860. _Ali i, Sr. presidente, sabe 
que os proprios .conservadores não acertam. 
nobt·e presidente do conselho origíu em princi
pio desta situação (que S. Ex. chama sua e só 
sua, e que não p~de. serâe mais ninguem), que o 
governo tem o duerto e o dever de fiscalizar, de 
intervir, na eleiç~o_. n_:ão de deputados, distinguiu 

offiulmente á provincia; pretendendo assim, com 
este apparente novo triumpho, justificar a inter
venção passada, aliás comprovada pelos factos e 
documentos que foram presentes á commissão 
.§o Senado, e definitivamente julgada por essa 
~~ugusta Camara; como si houvesse meio possível. 
iÇ,~ fazer <lesmttiar essa grande mácula do seu rro
··Y~.PP.?· Sabe-se que_ S. Ex~ exige dos liber~es 
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deAraujo, para dahi se dirigirem á matriz afim 
de formarem a mesa parochial, foram avisados, 
p~las 8 horas da maD;hãJ de que já havia um 
grupo na mesma matr1~. 

• Irnmediatamente para alli se dirigiram acom
panhados por muitos outros cidadãos, e ao do-
· rarem a esquma os un os a casa o r. ou
reiro viram ftchadas as portas da frente da 
ig:ejaJ donde·concluiram que tinham sido vi-

< ' saber como nella penetraram antes dessa hora. 
«.A confusão e 'a pallidez entre os matutinos 

mesarios tornou-se ainda maior. . 
« Com uma placidez e tolerancia dignas de elo

gios; os eleitores alli mesmo ~ssignaram um te-

, 0 ramma que foi 
apresentado ás 8 :l/2 horas da manhã e expedido 
ás 8 e 45 minutos~ · 
' • A' hora competente, convidado o L o juiz de 
paz para a organização legal da mes::_, respondeu 
que' esta já se acllava formada. :Nao compare
cendo o 2. o nem o 3. o, foi a mesa constituída sob a 
presideneia do 4_ o jl?-iz de paz, e· J?-O. dia 20 f une-

primeira, duas mesas eleitoraes com geral estra
.nheza do povo. 

« Rendendo a devida homenagem ao espírito 
de ordem e de moderação que reinou em todo~o 
pleito, não obstante os boatos que circulavam e 
que de alguma fórma eram' confirmados pelas 
me 1 as o cw men e emprrga as antes, para 
dar ganho de causa ú~candidalura do Sr. Ottoni, 
não podemos comtu~o deixar de condemnar o in-

vincia, portanto _ 
• Pede a V. S. deferimento.-=-E. R. M. , 
• Itapcmirim, {8 de Junho de i879.-Joaquim 

11farcellino da Silva Lima. . 
: ~ertifico que revendo os telegrammas trans, 

m1tt1dos duraBte este mez, nelles encontrei o 
de ~- 5~, com :112 pnlavras, dirigido á.estnção 
da V1ctorw, o qual constava do teor seguinte : 

' .. 
abaixo assign"ados, éieitores desta <parochia, lévam 
ao conhecimento de V. Ex. que hoje ás 8 horas da 
numh1i, ao dirigirem-se á igreja inatriz já ahi 
encontraram formada, a portas fechadâs, a mesa 
parochial, e que á vista de tão illegal procedi
mento vão usar dos meios ue a lei lhes fa 
p~ra ~rganizarem. a mesa l~gt1l.-Assignados.-O 
VIgarJO Manoel Plres 1\Iartms, Urbano nodrigues 
Souto, Luiz Moreira da Silva Limn, Belmiro Jorrre 

e as ro, ose ernar mo e ouza, aurmdo 
Jol'é Alves, Francisco Jorge dos Santos, Esta
nisláo Borg-es de Athayde, Arcllanjo José de 
Souza, Salvador José ll'laciel,Umbcllino Goncalvcs 
Vianna, Manoel dos Santos Pereira, Joâquim 
Marcellino da Silva Lima. Nada m~tis continha . ~ . 

• Estaç.rro telegraphica de Itapemirim,- :l8 de 
Junho de 1879.-T. Lino de .4.lvarenga Costa, 
encarregado da estação. • 
- Os eleitores da liga gonrnaménLal . Ottoni 

e Cos~a P;ereira1assim . como · os _immedJ~•tos, 

contra U, e tres supplentes do terço contra 
tres liberaes, sendo assim. i4 destes contra 
1.2 dt~quelles, 'ÍStO é, OS que, conscientes da SUa 
infallivel derrota no terreno legal~ formaram a. 
mesa de madrugada, são os seguintes : · · 
i Capitão Heleodoro Meirelles (liberal.) 
2 Coronel Francisco·Meirelles (idem.) ... 
3 Alfere.s Joaquim Francis:o _Gomes (iqem.};:. 

i T • ' ~ l 
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5 Joaquim ~L da Silva Lima (idem.) 
2 A~to_n Jo l\I. da. Silva Li~1:1 (idem.) 
' VIrglliO Franc1sco d:-~ SI!Ya (idem.) 
S Janunrio R. de Oliveira (idem.) 
9 Ignacio P. de ~lmeida (idem.) 

3 Tenente Francisco D. da S. Pinheiro (idem.) 
Os nomes dos eleitores c immedi<1tos lihe

raes constam do tolegrammn, por· todos elles 
assignado e diri~ido ao presidente da proYincia. 

Para corroltor:tr a exaclidão dos f<1Ctos que 
a a , ~ · i ' ,, i la · · -
tm~te, em dnta de 18 de Junho, isto é, no dia se
gnmte ao em que teve ltlg-<.H' a orwmizntão da 
mesn . nrochinl, uma Justiflcactío rec uerida Jclo 
cap1tão. oaqmm • arce mo <a Silva Lima, um 
dos chefes libernes na pnrochin e eleitor na 
qual allegon os scgui~tes itens : - ' 

• :!.. o qne tenuo-se dirigido á igrr.ja matriz ela 
--vill<"cde .. Itaptrntiiim-ás 8 horas da manhã do dia 

i7 de Juuho, em com Janhia de 12 eleitores c 
SUJlP entes, a mu-sc nessa occ:mão a J)orta da 
11;esma matr!z ·pelo .lado de dentro, quanclo a 
e!la se apro:x.tmnyam. . . 

•2. o que entrando na nwtriz, ahi encontt-ar:.1m: 
o 1. o juiz de- paz sentado no . topo da mes:t 
ao lado esquerdo delle o escriviio, e de um é 
outro lado d<1 mesn os cidadãos F1·;mcisco M. da 
Silva Lima, Francisco Gomes Pinheiro, Frttn-
cisco D. da Silva Pinheiro, Virgílio Francisco da 

• (r • :l ,.. 'l.. ~· ) 

Silveh·r~ .Tosé·Francisco Gomes,' Antonio Moreir:1 
da Silva Lim:1, coronel F. M. de A. Meirelles e 
Arsenio ele Oliveira Cesta. 

•3. 0 que immedlatamente dcclarotl o dito juiz de 
pnz, quo n mesa parochi<1! já estaYu organizada. 

•4,. o ue os eleitores e sul )]entes liberaes tcs-
temun wr<:~m com iversos dd<1d&os pi·esentes 
que crum apenns S hor<IS da manhã, assim tnm: 
bem que ao chegarem il porta da matriz ::dnd<J 
c.,achY<·S· ccnu.a. 
. • 5.", que, cl1egando ú matriz o vigario :àf<~nocl 

Pires :Martins e o snchristiio Deolindo de Souza 
Teixeira; declarou aqucllc-. que a chave da matt·iz 
ac<•bava de lhe ser en Lreguc peio saclu·istão, e 
este, que não tinha aberto a porta ; verificando-

- , .i' • • • 

-por outro qualquer meio frnuduicnt;, podia a 
porta da ma tri_z ser encon1rnrla abcrt2. 

• 6 o a "J -

ple~tes que qu<n:i:ml lanya.r na :1cta_ se.u protesto 
con<ra_ o mo~o VIolen~o, rllegal e cnql!Iloso, pelei 
qual tJD.ha s1do m·g;amzada .:1 mesa pela minoria 
dos ele1forcs e supplentes., declarara o mesmo 
L o juiz de pn que: os trabalhos .i :i est:n':-~m ba 

tt . conclui dos e a acta nssignad<~, }JDl' i~so n:io 
· w pro es o a um. 
• 7. o, que então deli!Jerarmn os ditos eleitores e 

suprlcntes conununicnr, pelo tclcgrapho, o oc
corn~o :19 prcsiucntc dn JWOYincin e cspcr<1r na 
matriz ate a horn legal, n flm ele ~·c r Ol'ganizada 
a me~a pnrochinl dtl ncctwdo com ns pr<'scrip{'õm:: . 

,,.da l~1 ;_ o que :-e (~fl"l·r.luon sob n }lresidlmcia do 
."''~·o jUiz de paz, Jost'! Gomes dn Fou~cc11 • 
·;:t~~ssa justi!ic:u;iio, em que dept;zer~m cinco . . . 

requéi'ente. » 

Eis ahi, Sr. presidente, o resultado da incom· 
prehensivel política, adoptadit pelo nobre presi
dente do conselho em detrimento do p;irtido, 
que diz S. Ex:. represe~tar n? poder. Dezoito 

. -' ' ( I :::, . (, ( o.. , 

eleição fraudulenta, e a priori) conde.mnada pela 
Ie_i c 1~elos ~H·incipios da mora!~. foi tudo quanto. 

Costa Pereirn. Purn que este conchnvo s~ fizesse, 
pc~1so que concorreu o;govel'l10 imperial, porque 
YCJO figurando nesla duplicata evidentemente 
CJ;iminO!'!:l, o juiz municipal c ó comm:mdantc 
SUi~er·ior da guarda n;tcionnl, nomendos com o 
ma1or deseml.Jarneo na ycs Jcra da elei~ão. 

O SR. lGNAcro 1\I.-\.r.Trxs :.,.- Liberaes. 
0 SR. AZA.MBUJA MEIRELLES dú mil apàt·te. 

R. ORTA DE ARAUJO :- 0 nobre deput~H10, 
o Sr. Dr. Azambuja, eleve lemb1·ar-se perfeit-a
mente de que, em pleno accôrdo, assignúmos 
umn_indicação a respeito da nomeação que'en
tendJ~mos, n lJem do partido e da justiçD, dever 
ser f~1t:.: pay::t ? c2mm:mdo s~pClrior do sul da 

do actua< ·corr:an~Ü an c s 
O Sn. Az.urnuJA :M:EinE~LES dú um aparte. 
O Sl\. Hon-rA DE Ar.Aulo:- O certo é que o rro

Yerno desprezou a indicação feita pelos ropre
s~ntantes da província; ambos então ministeria
lJslas c o nob1·e presidente do conselho conseguiu 
do nobre ministro • dá justiça a nomeação para 
a!JUCllc cargo do unico eleitor, d'entre os 23 da 
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separou-se dos seus companheiros de chapa, responsabilidade só é exercitada em easosdeter
dando, dle sô, o voto pura deput:1do á Assemblr\<l. minados. (Apoiados.) 
~eral a nm prírente c recommcndado do Sr. prc- TratHndo-se da escoiha para .senador de um 
stdentc do conselllo, o Dl'. Daniel Accioli de Azc- cidadão disiincto como o Sr. corisclheiro Chris
yedo. · tiun~ Benedicto Ottoni (apoüulos), que sempre foi 

Foi esse, j ust:.~mcnte, o liberal que S. _Ex. es- consrderudo como um dos nossos homens mais 
co eu par<l nomear commnn nn e :superiOr, em ts me os por seu n en o e patno rsmo apota
contrario á indicação feita pelos deputados da dos), niio era dado ao ministerio levantar 
província, pertencentes á ma_ioria da Camara~ qu~~tiío ~on tr•: clln .. (Apoiados.) . 

stilJendo da amizade intima exi::;t~nte desde a·f~l~ deputado de~contente d~ ministerio, c sobretudo 
fancia, e que tem perdurado nté hoje, entre mim do actual presidente do conselho. · 
e o nobre ministro da fazenda, . entendeu que 0 8 pod!a por todos os modos ~esconsiderar-me (neTo r:.. HoRTA DE AriAuJO:-Não me queixei disto. 
apowdos), sem que eu podesse re;1gir, resolveu- O Sn. CANSANsÃo DE SrNr:~mú (ptesülente do con-
l -m z · 't · ···e- ;l • • sellto :-Digo·c uc dahi duta o de:wosto do nobre 
rio, do qunl fnz parte esse seu distincto collerra e · ep!J.ta o, porque ate eutao prestuva-nos o se-u 
meu veiiJo amigo. Illudiu-se completamente apoiO. -
S. Ex. Eu não odía deixar de collocar os inte- O nobre deputado entrou em certa ordem de 
resses puJ tcos, os mteresses a provmcia que · ';u I i t .e 
represento, acima de quaesquer consideraçõe-s eleieão. · 
pcssoaes, por mais peso que tivessem para mim. Senhores, o nobre deputa(lo me pcrmittirá 
. Sr. presidente, deixo a tribuna com protesto que não entre nesta dL5cussão, não somente por-
de volLur a ella. si não fôr satisfactoria a res-- que aqui não é lugar proprio para o julg-amento 
posta do no'br.iJ;)residml_te do conselho_ . . -- .desse proces~o, que--se-dcve-deixaru1Tvré-de-=--

O Sn. GALDINO DAS =~EVES :-E volta á carga. ci~ão d~ autoridade competente, sein procurar 
(R" r . preveml-a' como porque os factos não são 
. tso. · ainda bem conheciclos, áe modo que sobre elles 

::- se :;ssa formar ·uizo certo e determinado. · 
siclente do conselho) :-Sr. presidente, convidado Esta eleição terá de ser discutida no Senndo 
por esta aug-usta Camara para" responder a uma e então se verificará a parte, a influencia que 
inter Jella ão ue me foi dirio·icln venho cum- exerceu sobre ella o ministerio, o presidente do 
prir este deve!' em poucas palavras. conse o, e o presr ente a provmcw: c o que 

Deseja saber o illustre representante pela·pro- Lenho a dizer. (Apoiados! muitobem.) 
vincia do Espírito Santo quaes foram as instruc-
ções dudas pelo presidente do conselho ao actual ' O ·sr. Azamhuja :1\'leirelles tendo 
presidente daquella província, em referenda ú uté hoje ·concoerido com o seu voto svmbolico 
eleição senato~·ia~ a que alli se est~ procedendo. parâ upoiar o actual governo, é c·om gr~nd~ aca-

oftlcio, nenhuma carta' dirigi ao ~ctual [Jresidente 
daquclla província, clepois que foi annullada a 
eleição senatorial e se mandou proceder á nova. 
Com isto satisfaço ao nobre deputado. 

S. Ex. queixa-se de que, durante a existencia 
do actualministerio. não fossem satisfeitos os de
sejos do p:.~rticlo libérnl da província do Espi!'ito 
Santo, allegando que dalli fizera reclamacões que 
deixaram de ser attendidas. · 

Senhores, si devessemos considerar os resul
tndos do procedimento do governo pelas eleicões 
am feitas ~urante a (3Xistenci<l. do actunl gÜbi
nete, ficnr1amos convencidos de que ao menos a 
falta das-medidas reclamadas pelo parLido liberal 
do Espírito Santo n3o foi tamanl1a que o impe
disse de elegei' deputado ao nobre interpellante, 
e de incluil-o tambem em uma lista senatorial. 

Si reclamações não fornm attendidas, é porque 
não representavnm l'erdadeiras necessidades do 
partido, mas desejos com os quaes o governo não 
podia condescender; 

Parece-me . ue. ·ns c uerxas o no 1r 
con ra o mrmsterro, e especialmente con~ra mim, 
datam da. escolha senatorial na primeir'l eleição. · 

Senhores, essa escolha é acto do Poder Mode-
rador. · 

O Su. JoAQunl: NAnuco dá ·um aparte. 
O Sn. CANSANSÃO DE SINnmú (presidente do con

selho) : -:- E' verdade que o ministerio tem a 
.. . . -

trada Assemb!éa, em uma discussão que julgou~ 
priol'i inconvenientemente (apoiados); mas o . 
nobre deputado que o pr,·eedeu,tratar.tdo da eleicão 
de ltapemirim, referiu-se ás u.ltimas nomea
ções, que para alli se deram, fnzendo considera
ções que merecem da sua parte contestacão. 
Vai fnzel-:t em poucas pabvrus. • 
. Logo no principio desta sessão, o nobre depu
tado por sua . rovincia procurou o orador "O 
apresentou- e um pe 1 o para nomeaçoes a 
gmu·da nacional de Itapemirim. Como residiu 
naquella localidade o nobre deputado, não du
vidou o orador·assignar o seu pedido, mesmo por 
achar muito dignas tls. pessoas propostas, mas foi 
nomeado um cidadão, que ·não se acl1ava na pro-· 
posta, e sim um cidadão tão distincto como os 
que foram nelln incluidos, digno de todo o res- -
peito por seu caracter e fortuna, e .i ulga que a 
isto nada pód.e o nobre deputado oppôr. 

0 SR. HORTA DE ARAUJO:- Em relncão <Í poli-
tiêa não_estava na mesma posição. -

putado referiu-seu uma nomeaç~o de juiz mu
nicipnl, a do Dr. J. _ .. Martins, que er<l. promo
tor publico na comarca de Itapecumirim. Elle 
procura obter a nomenção do juiz municipal da 
Cachoeira de Itapemirim~ nomeação que ocnolJre 
depu.tndo prometteu promover. Agora achando~ 
se elle ua cõrte, aconteceu pedir demissão ~juif.'' 
n~unicipal. do _Baixo I~tlPe!nirim, e o nob~~íi~' 

1 -
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charel, justiça de que o nobre deputado não póde 
duvidar, uma vez que já achou r.onveniente sua 
nomeação par<1 I.ugar de igual categoria. 

0 SR. liORTADE ARAUJO dá um aparte. 
0 Sn. AZAllll3ÜJA :à!EIRELLES tem respondido ás 

• cous1 eraçoes o no re oputn o, que JU gou 
dever responder ; mas untes de terminar deve 
declarar á cam~_ra que, si _tem-se co~~ervado em 

ou haja influi do na eleição de senador. pela pro
-vinc.ia que tenho a honra de representar. 

0 Su. lGNACIO MARTINS dá um aparte .. 
O Sn. HoRTA DE .;.\.RAUJO :-Não desejo de modo 

algum olfender a pessoa do nobre presidente do 
conselho. 

O Sn. CESARio ALYil\I :-Apoiado, a discussão 
deve correr calma. 

R. ORTA DE • RAUJO :-Direi apenas que 
a respeito da politica do Espírito Santo lenho 
motivos c base segura para não aceitar com ingc
nua facilidade, como perfeitamente e:xactas as 
ailirmações de S. Ex. 

Quundo, Sr. presi~en~e, corri_a o _proccs~o-e lei-

• ' v l 

tnmbem em nome des:;es seus collegas, recon -
mendou ao presidente da província a inclusão 
na clJapa scnntorial do nome do Sr. c~msclheiro 
Christiano Ottoni. ... 
· Já vê V. Ex. e võ a camara que o nohrc pre-
sidente do conselho elfectivamente procedeu por 
semelhante fórma sem ouvir- aos seus collegas 

, (9-cvq presumir) sobre assumpto de t1mta mag-ni
tu~c, que en volv:e ~ postergação de um princípio 

Disse o nobre l)residente do conselho que, 
correndo na província o processo eleitoral, não 
estando ainda bem discriminados, bem cnnhe~ 
cidos os factos que alli se deram, era s·eguramente 
inopportuno discutil-os. 

r· o- .. • <T 

p~deres de membros dq Senado; nem era po~- · 
s1vel que me propuzesse tratar . aqui; de as
sum to da cxclusi a com e i · -
mara. Venho, sim, muito competentemente re
clamar contra a política que se está desenvolvendo 
naquclla. proviRei a por instrucçi5es e em nome 
do nobre presidente do conselho; po1itica que 
ja trouxe a dissidencin ao seio do partido, que 
animou os conservadores a apresent~rem-se no 

· , · , o , • á a muI· 
lizar grande parte do trabalho que alli tivei•am 
os nossos co-rcli~ionarios durante os difficeis 

ca-

·------

cal-a'? 
E o que é mais, senhores, o presidente dn· pro

víncia depois de tudo quanto fez no sentido de 
fazer eleger o Sr. C. OLtoni, acaba de se arrogar 
o direito de, por assim dizer, verificar os poderes 
dos eleitores. 

O SR. ~\TONIO DE SIQUEIRA:- Como assim? 
0 8.~:..,. fiORT~\. DE.ARAUJO:-Declarando qua.es 

puLado que a eleição conserva orn , 
Santa Luzia, na capit<il,não é, em meu ente-nder, 
uma eleição válida, nem mesmo regular, conforme 
as infermações que tenho; mas, como liberal que 
sou, e me prezo de ser, não admitto,. nem é 
admissivel a opinião do nobre deputado. De
mittir cmpt·eg-(ldos publicas por haverem exer-
cido um üireito qual o de voto é e será ) 
uma 1mqut a e clamorosa. 
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O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA.:- Foi homenagem 
á moralidade publica. . 

O Sn. ·HonrA DE AuA.um:-Qual é o poder com
petente para declarar que a eleição A é valida e 
a. el~ição B é nulfa? Será o presidente da pro
vmcla '! 

0 En. ANTONIO. DE SIQUEIRA:- Não se 
disto. 

e~tã9, "não leu o 'ql?-e disse o presidente da pro: 
vmcw. em seu officiO ao Sr. presidente do con
selho; elle al1i dá como raz5o d<lS demissões O 
facto de terem esses empregados publicas votado 
na eleição da capella de Santa Luzia. -· 

foi essa a razão. 
(H a outros apartes.) 

facto que fez objecto do telegramma de V. Ex., 
cu~pre:me lan~entar que o espírito partidario 
esteJa tao desvirtuado neste patz que leve os 
homens a escreverem meros romances para 
attrahirem a nttenção publica, e do governo e 
desviai-a muitas vezes dos assumptos, que de-

venir talvez ó espírito daquella benemeritu e il
lustrada corporação, cujo juizo acato contra o 
humilde administrador desta provinéia, e no 
nlQdo por que desempenha-se de seus deveres. 
_ • Já disse a V. Ex:. e repito que houve plano 
o-eral de fazer duplicatas clandestinas de elei;. 
ção, por parte os a vers:mos o governo 
actual, cujos chefes procuravam animar seus 
adeptos por todos os· meios, ~ ponto de di-

, SR. _ ORTA ?E RAUJO: - e puta O 
e.s~l mUito nu~l.mf~rmado sob~e os negocias po.- que eramaconselhados naquelle sentido por pes
htlcos do Espmto-::santo. A Iertura do officio do soas altamente collocadas. 
presidente da pro~íncia é~ melhor prova do facto « 9s j~izes de paz recusaram.-se em- geral á or-
q~e act~bo de ass1g·nalar a camara, e que por si gamzaçao das mesas, para depors, allegando com~ __ 
so devra lJastàr . pal'a. . a. sua destituicão.--Eis-o- ...pressão-,--pe-d-erem-fàz-er-as-su:asduplicatas : mas 
-officio: - · · • qu<!m poderá acreditar nessa apreg-oada com-

• ·Gabinete da Presidencia da provincia do Es- pres~ão,_ quando souber que tod~ o eleito_rado da 
pirita Santo, em 21. de Junhe de 1879. provmc1a e se~s sup~lentes é llber~l ~ 

. - . . . • ue valor tena a um da de adversa mz de az 

dei principio its informaçõ~s a que me julgo 
obrigado com relação ao processo eleitoral. 

A minha previsão baseada no·que ha muito se 
dizia nesta cnpital realizou-se : por toda a partt. 
armam-se eleições chmdestinas, prctextnndo-se 

:- ·ia! uan o é certo e ossoYarantir 
a V. Ex., que o processO eleitoral começou e vai 
co.rrendo completamente livre e entregue aos 
partidos exclu:::.ivamente. 

• Tomei as providencias que pareceram pruden
tes pora acautelar desordens e disturbios, de que 

_ nlg-umas locnlidndes eram ameaçadas ; mas dei 
ordens mui.to positivas, que têm sido cumpridas 
pelas autondades, segundo as communicncões 
telegraphicas recebidas, que, só no c:~so de· ser . . . 
igrejas. 

«V. Ex. me desculpará si lhe roubo o_ tempo 
entrando nestes detalhes, porque os julgo nec-es
sarios á defesa do governo. 

« Haja vista o que,a proposito da organiza~uo da 
mesa desta capit;1l, disse o orgão opposicionista 
fallando em compressuo e força quando nada di5to 
houve absolutamente. 

• Já tenho conhecimento de algumas duplic;;1tns 
nas freguezias em que os resvectivos primeiros 
juizes de paz não se quizer<.lm prestar it orgàni
zaçflo das me::as, sen_?o por isso o eleitor~do 

h lOLhese. 
« Estava neste ponto de minha correspondencia 

quando recebi o telegramma de V. Ex., com 
referencia áquelle que no senado foi lido pelo 
Exm. Sr. Bari:io de Cotegipe. 

« Confésso que me não sorprendeu, tendo á 
vista ;1s accusações, de que 3 administração tem 
sido v:ictima no jornal Espirito-Santense, orgão 

· I s de )\icar o 

na votação das mesas, quando o resultado não 
poderia í<er duvidoso'! 

. •E por que, e a que· pretexto interviria a auto-
r1 a e 

•Resolvidos a abandonar as mesas, os adversa
rios res?l ve~am tambem abandonar o pleito~ e 
com effBito nao me co.nsta que em p:1rte alg-uma 
,~em ho~tem,-nem hoJe comparecessem ás igre
JaS matl'lzes, que ficarnm p·or esse modo entre-

... : . 
t:> .._ ( I • • • e 

•Neste caso, vê V. Ex. que a denunciada inter
ven<;:io ofiicial não passa de mera phantasia. 

«E.' certo que to_niei as providen_cias que me pa-. 
.re~ecam nccessarws para garantir a ordem pu
blica em <1lguns lugares, onde os espíritos mais 
agitndos se mostravam, mas isto não que dizer 
c~rtamente intervenção: as igrejas das.fregue
zms que por telegramma se communicam com 
esta ca )ital, bMl como a daqui; estiveram hon-
tem como lOje comp etamente entregues ao povo 
votante. · 

•De Santa Cruz, hontem mesmo m~mdei retirar 
o destacamento de seis praças de policia, que alli 

. estava; dando ordem para que fosse rebaixado o 
sargento que o commandava, p.orque dalli com
municou o deleg-ado que elle não se portara bem 
dirigindo insultos a algumas pessoas do povo. ' 
. «Para a villa do Espírito Santo," segundo requi

SlÇão da mesa em ofllcio a mim. dirio-i<io con
Aorme verá V. Ex da cópia sob n. t, pedindo 
provideJ?-Cins, mandei o. qr. ~hefe de policia, 

• .: ,o ' . . ' 
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se dirigiu; o que ouviu e observou consta do 1 deu its 7 da noite, e outrns inexactidões desta 
o.lllcio por cópia sob n. 2, que tenho a honra de ordem. -- _ 
submetter à <lpreciaçã.o de V. Ex.. · · • Creia V. Ex.., não houn:J a menor desordem 
• c: Conforme disse a V. Ex. em meu telegramma no pleito eleitoral, que foi completamente aban
de hoje, nada houve de seria na scena d<1 capei· donudo pelos adversarios da situação: a inter
linha de Santa Luzia : os autores dtt duplicata venç~o da força publica, [t compressão official, 
clnndestmo., entre os quaes estnvam a guns - e que a am, e u o mera p antpsr:l. 
empregados. publicos, de 9ue me occupHei logo, • Sou com a maxima consideração e respeito, 
foram corrrdos pelas vtlws do povo, a m~sa da de y. Ex. muito atteuto e respe~tador .-Elyseu 
Irnu1 a .L o · :; , :· J · ar ms _ » 

mais _dev~tos, sem que ~nhi resnl~asse o minir~lO Ahl e~tá 3 prova do que afiirmei. o sr. Elyseu 
confl1cto , nesse movJme~t<;> nao. :eve. parte de Souza l\Iartins, que veiu do B.io Grande do 

·alguma. absolutamente 9 espmto pohtwo. . Norte deoois de alli ter procedido de modo a 
• Cre~~._Y · Ex. g~~~.C falso ,t~do q~~nto ~e diz incon;er na reprovação dos- liberaes daquella 

no te~e0 I,Il11J?.a dll!~Jdo ao E .• m. sr..Eat:IO _de pro\'incia ... 

ús 7 i'wras da noite de·hontcm, 2Ó, na ct~pellinhu O Sn. LUiz FELIPPE: -Não apoi::tdo. 
de .santa L~zia,_ que m~ito de industría elles O Sn. HortTA DE AnAUJ0: --Aqui estão os re· 

1am de JlT ~ • , .• - • • 

2 homs, disseram-me que :aão tinham votado, 
por isso- que os seus co-religionarioi:\ havinm 
abandonado a eleição, não comparecendo á matriz, 
porém lhes const:~.va que Bazilio Carvalho Dremon, 
redactor do Espirito-Santense, e outros est;;vam 
na capeliinha de Santa Luzia fazendo uma dupli
cata, para a qual concorriam alguns empregados 
publicas. . · 

• Em vis L i to. mandei o Sr. :Manoel Antonio 
Villas-Boas, conservador, mas homem moderado 
e prudente cóllaborador da mesma secretaria do 
goveJ:no,. que fosse indagar. da exact.id~o. daquelle 
fncto, o qual, de voltu, disse-me que com e:ffeito 
pôde entrar:-: na dita capellinha, e lú viu, entre 
outeos ~mp_regados pu~licos, Franc~co de _Paula 
- .._ ...: ' .... c (. .. ..~. f .. 

cretaria, e o continuo José Cypriuno Duarte Car· . 
neiro. 

mente a demissão daqu~lles emp~egados, a bem 
do serviço. 

c Escuso justificar o meú acto perante V. Ex., 
-a cujo criterio eu o submetto. 

c Não podia c9nscntir q~e em repartição de 
) (. b ' .. 

sem mais empregados, que se portavnm de um 
modo tão altamente abusivo. 

50 do Espitito-Santense de hoje, umdia após a 
scena da capellinha de Santa Luzia; no art. :L • 
de seu noticiaria, onde dá contn daqnelló nconte" 
cim~nto, não ftllla do Sr. Dr. chefe rle polkin, 
como o fez no telegramma pnra o Ex.m. Sr. Barão 

(1'. ::-

Santense, isto é, seu redac_tor, escreve a historia 
geographicamente: aqui, onde póde ser desmen
tido á. face de todos, não se atreve a envolver o 
nome do honrado chefe de policia, cuja pruden
c~a é geralmento applaudida, mas fal-o para a 
corte, coR~ o fim uni co de produzir effei to. 

« Muito de industria, Bazilio Carvalho Dremon 
fa1l3; de . igr~jtl, em vez de capellinha de Santa 

O Stl. Lurz FELIPPE :-Y. F.x. não conhece os 
factos do IUo Gr1.<nde do Norte ; não póde fallar 
dclles. 

O Sn. HoRTA DE An.AUJO :-Conheço : sei que o 
Sr. Elyseu de Souza Martins cercou-se nU i de 
genté~ que não devia frequentar o pabCio da 
presidencía (não apôiados) ..• 

O Sn. SEGisMuNno:-Elle é incapaz de seme-

0 Sn. HORTA DE ARAUJO:- ... fez nomeações até 
de nssassinos. (Niio apoiados.) 

O Sn. BEZERRA CAvALCANTI :-Fiz nqni ac·cu-: 
sações bnseadas em documentos, que aindu não 
foram contestados. · 

O Sn. ~1\.NTONIO DE SrQUEIUA :- N:io t~poiado : 
foram plenamente contestados. · 

contestaclos. 
O Sn. HoRTA DE AnAuJo:-Ah! ahi estit o tes· 

temunho ... 
0 SR. ANTONIO DE SIQUEinA:-0 testemunho 

c ne V.- Ex. invoca é sus )cito. 
O SrL BEZERRA C.w.ucANTI :-Suspeitos são 

os prolectores feudalistas de Pernambuco. (Riso.) 

0 SR. HORTA DE ARAUJO:- 0 nosso distincto 
co-religionario; o Sr. Bezerra Cavalcanti, repre
sentnntc limito digno da província do Uici Grande 
do Norte, foi com tode o pnrtido liberal alli hos· 
Li!isado pelo Sr. Elyseu Martins. 

pQr Isso; seu 10res, que 1go:-nao r o so 
· - . com a )Olitica geograpbica, com 

a politica de corrilhos, com • · · · · 
do Sr. presidente do conselho. Quero a igual· 
dnde po~itica entre todas as provincias; quero 
que o mesmo principio libet·al actue tanto na 
província do Rio- de Janeiro e na de S. Paulo, 
como nas pobres províncias do Rio Grande do 
Norte e_ do Espírito Santo. 

~· 
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O Sn. HoRTA.DE AnAUJo :--Desde que o pre
sidente da província emittiu seu juizo sobre a 
eleiçiio da capital e, emittindo-o., ln1seou-se nelle 
para fulminar demissões, é claro que está em 
completa divergenciacom o pensnmento ha pouco 
enunciado pelo nobre presidente do conselho. 

n. EGISMUNDO : - . r. presi ente o eon-
sell10 declarou no senado· que em relação aos 
empregados demittidos elle teria o mesmo pro-

. , - n r vi cw. 
Portanto, não estão em divergencia. · 

O SR. HoRTA. DE AnADJO :- Tanto peior parn 
S. Ex. 

Sr. presidente, nôs lilJeraes. nuncn devemos 
esquecer que·pass~mo~ npenas pelo governo. O 

O Sn. Lurz FELIPPE: -Para ter informações 
fidedignas. 

O SR. HonTA DE ARAUJO :- Nunca . nunca de
veria ter encarregado ltm emprcg:;.d·o da scCI·e
taria de semelhante missão. 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:- Pois isso é 
espião? Eu não o sábia ! 

duvida. 
O SR. ANTONIO DE SIQUEmA :=--Pensei que es

pião era outra co usa ; agora é que sei disso. 
0 Sn. HORTA. DE ARAUJO :-Sr. presidente, 

todo;S os factos dest.lgradaveis, inconvenientes 
o ' ' . vincia do Espírito-Santo durante o período 

eleitora!, são devidos unicamente á inter~ 
c- cr -

protegido pelo nobre presidente do conselho. 
Nenhum delles se teria dtldo, si o governo se 
mantivesse dentro do prugramma liberal ; o 
presidente n~o teria neéessídade de clemittir, 
como demittiu, quer antes, quer~durante a elei
ção, quer depoi~ della, empreg~dos publicas da-
que r vmc1a ; azen o a Sim uma reacçao 
condemnada elos ro rios libera· -
cor o com a con neta de moderação que ares
peito tiveram os delegados do govHno que.. pri
meiro administraram a província logo após ~
ascensão do ministerio 5 de Janeiro. 

O nobre presidente .do conselho -disse ~uc-não 
attendeu ás reclamações a que alludino meu 
primeiro di~c1.1rso, por s~rem inconve1:~~ntes ~u 

reram · placidamente, e eu tive a honra de ser 
eleito deputado geral (S. Ex.. podia accrescentar 
-e unanimemente membro da assembléa pro
vi;nc!al ), ·e ainda de occupar um lugar na lista-
tnphce. ·· 

Sr. presidente, creio que fui l;em explicito. 
• - 1 ã i am o carac er 

que S. Ex. lhes quer cmpresun. Nós, os Iibe
rne~ do Espidto San!o, não pediam_os ao governo 

O Sn. HORTA. oE An.A.T:rro:- Tem o nobre de
putado toda a razôo. E' contra esse e outros 
esbm1jnmentps que me tenho pronunciado em 
conversaçã9_ com os nobres min,istros com quem. 
tenho rc=;l8çoes. • 

Entend6, como .disse ao nobre presidente do 
conselho em uma das cartas que lhe dirigi, que 
a provincia do Espirit~-Santo tem ne~essidade 

aquinhoada Úo cli~tribuição do auxilio com que 
o Estado concorre para o desenvolvimento das 
províncias. 

O SR. PnESIDENTE DO -CONSELHO :-Lá está se 
abrindo uma estrado de S. Matheus a 1\iucu-
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.A[a província, pois que a SU8 cultura se vai alli 
desen;o iven•1o com animação. Não ha muito 
tempo que o major Antonio Hodrigues da Cunha 
itbriu uma fazenda nas cachoeiras do Cravo, á 
})equena distancia de S. Matheus .. e já exporta 
mais de HiO,OOO kilogrammas de café. A.ctual-

, · , · ~ a i e art-
nha, cuja e.s:pJrtação foi de 1876-1877 de 
7 .377.~3H litros, ~o valor de 439:0§6~814. 

tempo. 
0 Sn. HORTA. DE ARAUJO:~ Citei O facto para 

assign::~lar os graves iaconvenientes da má appli
caçào dos dinheiros publicas, para se não dizer 
. que tem -sido devidamente attendido o sul da 
provincia, onde a importante lavoura do Alto 
Itapemirim, Castello, Rio ~>ardo, S. Josê do .Cal
çado, Veado e Alegre, debalde reclama e sup-
lica ha· tantos. annos ue se lhe ê . · 

de a gum modo a habilitem a exportar seus pro
duetos; e constantemente recebe esta desanima
dora e cruel resposta : Não ha dinheiro ... 

O SR. PRESIDENTE oo CoNSELno:-Tem-se gasto 
muita com a província do Espírito Santo. 

muito;. uma êousa é gastar ·e outra esbanjar. 
U::~rA voz: -Hoje não se esbanja; 

n. ORTA DE ARAUJO :-Não se esbanja ! 
Ainda em Março ultimo, corho acabei de referir, 
o presidente da provincia abriu, sob sua respon
sabilidade, um credito da quantia de 573 contos, 

. despendidos com a colonização, por ter sido in
sufliciente para esse insaciavel sorvedouro dos 
· · · · · · · o á er a 

-Terras publicas e colonização-durante o exer
cício de !878-!879. 

, . · , impor an e· e es-
considerada lavoura dos lugnres que jã indiquei, 
nenhum auilio tem podido obter dos corres 
.geraes. 

Quanto á estrada da colonia do Urucú e cerla
mente'de ~ra_pde futuro (ap~iados); tenho p0ré!ll 

missão um engenheiro com quem esti:ve na pro
vinda e que pareceu--me habil e capaz. de exe
cutar o serviço de que foi encarregado, nomevu 

· para começar os estudos a partir de S. ~làtheus, 
um engenheiro inva.lido ..... . 

O Sn. FELICIO nos S.-L\"TOs: -Até certo ponto. 
O SR. HonTA DE A.nAuJo ; - ... o Sr. Forjaz 

Bem vê o nobre presidente do c~nsellio que um 
engenheiro de idade avançada e em más condições 
de saude, não era o mais apto para ir áquellas 
regiões internar-se nas mattas afim de exercer 
scmelh:mte commissão. 

o . • 
Entretanto, tenho visto no Dia1·io Of!icial ordens 
do ministerio da fazenda, mandando pagar aqui 
no tllesouro, todos os mezes, dons, tres contos de 
réis, e mais, áqueHe engenheiro, como indemni
zação de despezas pelo mesmo feitas no exercício 
de sua commissão. - · 

0Sn. FELICIO DOS SANTOS :-Isso não vale nada. . . 

As minh:Js queixas, disse o nobre presidente 
do conselhG>, datam da escolha senatorial. 

O Su. PRESIDENTE DO CoNsELHO : - Pare
ceu-me . 

0 SR. HORTA DE A.RAUJO:-S. EX. pl'QCUrou até 
desculpar-se., julgando talvez que eu me tivesse 
magoado por não ser escolhido. .. 

outro facto. 
0 SR. HORTA DE ARAUJo:-Declarei-me em 

opposição em 25 de Abril, isto é, muito tempo 
depois da escolha, c dei as razões do meu proce
di!l1~nto_: O nobre pres!dent~ do conselho tem .no 

(H a a lu uns apartes.) 

As cartas do nobre presidente do conselho ao 
ex- presidente da província recommendavam 
um candidato que diz e prodama, que as insti
tuições juradns de~rem ba uear que a monarchia 
e m o s acu o ao progregso e a felicidade da 
nossa patria, dependente do estabelecimento do 
governo republicano. 

s o e mms estranhavel do que· o facto . de 
achar-se em companhia do nobre presidente do 
conselho o nobre ministro da justiça, que, disse-o 
a imprensa, pertence á sociedade internacional 
e assignou a respectiva carta de suicidio. 

O Sn. LAFAY.ETTE ministro da ·ustica ·- ' 
comp e ta mente falso. 

. . ·mo· ue se·a · 
ainda; ha dias, apreciei muito a declaração 
do· nobre ministro (o mesmo signatario do ma
nifesto republicano de !870, em que dizia' ao: 
paiz ser indispensavel para sua felicidade acabar 
com a monarchia), de que está prompto a con
correr comnosco para robustecer as instituições 
monarchicas (Apa1·tes). Esta questãiJ é muito 

· · . rá a mesma causa no raz1 manter a 



CÃ\:mara dos Deputados -Impresso em 30/01 /2015 10:57- PÃ jgina 16 de 32 

\ . c 

83 Sessão err1: 8 de Julho . de 1879. 

monarchia ou desconceituar essa fórma de go
-verno e promover a sua ruína ? 
·- O Sn. GALTHNO DAs NE'lES:-Dos republicanos 
não vem mal a este paiz. · . 

(Ha outras apartes.) 
R. ORTA DE n.Auro:-Entendo, e creio ser 

esta a opinião da maioria do paiz, que aquelles 
que sinceramente cooperam •pnra que se firmem 

· · · · ic;oes monarc 11cas, nao po em 
:tlistar-se nas pbalang'es do partido republicano. 
· Isto, senhores, é confundir as idéas e os par
tidos, é a :marehíu. · Não aproveita ao paii se
melh~nte estado de causas : lucra unicamente, 
na apparencia, quem annal tudo pódc perder:-
o nnico poder do E · . . 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS:-Y . Ex. agor3 é 
republicano; essa linguagem não u:5amos nós. 

. R. · ORTA DE RAUJO :- 'sta mguagem tem 
sido e é a dos Yerdadeiros liberaes, que querem, 
como eu, a monarchia, mas não falseada e omni
potente como se tem tornado entre nós. 

O Sn.. FELicio nos SA.NTOs:....;...Quando estão em 
__ o_pp_osiç_ã.o_e_querem obter-alg-u-ma-eousa-- ue-não 

0 SR. HORTA DE An.AUJO:~Ainda l1a poucos 
dias, no senado, chefes libernes muito distinctos 
repetiram o que haviam dito na adyersidade:
que ha um só 11oder neste paiz. 

• 0 Sn. . FELICIO DOS SANTOS:-Nós dizemos que-<> 
defeito é da instituição e os nobres deputados 
dizem que é da. pes~oa.. 

raes inonarchistas que dissenm\ ~er o defeito !la 
pessoa? Todos o que queremos é restringir os 
poderes inhcrenles á instituição. 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS:.::_ Dizem constante
mente ; eslão sempre a fallat· no poder pessoal. 

• . DE nAuJo:-- governo pe.ssoa ., 
no seri.lido em qu.e tem sido censurado pelos li
beraes, jú tem sido muito e muito explicaqo. 

n. ELICIO DOS SANTOS:-Tcrri Sido explicado, 
mas não tem siclo entendido. 

ticas : Não conheço nada mais parecido com um 
conservador do que um liberal (Apartes). -

Os nobres deputados reclamam, entretanto 
admittem que hoje se possa dizer que nada ba 
mais parecido neste paiz com um republieano 
do ue um · · . . . 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES:-Nós ri.ão fomo"s 
convidados para ~sta interpellação. · 

• • E . R u:ro:- uan o. mu ar-se a-
fórma do-governo ·como o nobre deputado deseja, 
e S. Ex. fôr ministro da republica; encontrará 
quem o c"Onvide para responder a interpellações. 

o SR. G.A.LDINO DAS NEVEs:..._; Aqui ao meu 
· amigo Felício dos Santos primeiro (Hilaridade}. 

R. I!ORTA DE ARAUJO :·-Apolitica a que me. 
tenho referido, de respigar no campo republi
cano as taes papoulv.s, já se vai ondo em ra .. 
i · . as pr.ovmctas, e u tem muito maiores in

convenientes do que na cõrte . Hoje é orgã_o or
ficial do governo da província do Espírito 
Santo um jornal republicano, á Gazeta da Vi· 
ctotia. . . · 

9 ·SR.··· G.~LDINO DAS NEVES::..;;,: Estimó · fu.mtÕ 

· 9 SR. Hom:\ DE ARAUJO :-'Mas não é repu
blicano da escola do nobt·e deputado ; é repu
blicano. de outra espécie ; senta-se á mesa do or
çamento (Oh I Oh ! ) ; foi sempre nosso adversa .. 
rio, como pó de confirmar o meu digno corri pa.. 
nheiro _de deputa~ão. 

O Sn. AzAMBUJA :MErnEtLEs:..:...sempre, sempre. 
n llonv. DE ARAYie : Nes temp6s da ad-

versidade elle escrevia artig-os contra nós e .. 
contra o ilartido no jornal ltabira ou Estandarte,. _;; 
então public11du no sul da província pelo mesmo •· 
redactor do Espirito-Santense, hoje orgão dos 
conservadores na capitat a quem o Sr. presi-
dente do conselho uaHficou o · -
tao 1mproprw em seus la'bios, defoliculMio. 

O redactor da Gazeta da Victoria, um dos prin
cipaes sustentadores c iufatigavel regoeiro da. 
·< • o pre 1 eco o r. pres1 ente o 
conselho, escrevia então contra nós, collaborava 
na imprensa conservadora, sob a direccão do Sr . 

. O Sn..HonTADEAn.~mo:-Averdadeé queosy- capitão Bazilio.Dremon. ·, _ 
stema ae respigar no campo republicano algumas. Durante todo o tempo em que estivemos fóra 
papoulas para ir offerecel-as, em sacrificio, nas do poder, o Sr. ~eç~nhll Pó-y~a, actuaLor~ão do 
·aras do imperial ismo. não ôde convir a nenhum 

o. . c s ry1ço ~ coroa o~ erecen- ~F. Penna, pel<1 verba da policia secreta, elle ba
essas V:'rtJm;)s, o pa:ttdo rept~bhcano. de . charel em direito e advogado (peço a attenção 

S. Paulo, que ]a na adversidãde se twha untdo ___ do..ru:ibr.e rnmistro da~jusHça),eeTt-a-qmmtia-.;como-
aos conservadores... gratillcação, a titulo de ter ido em diligencia 

O Sn. GALDINo nAs NEVES :-Então a interpel• effectuar prisões de criminosos; e ainda depois 
.lação é dirigida a nós? d~ õ de Janeiro effec~uou, com o mesmo ex- re~·- · 
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não podemos carregar com estas responsabili
dades todas. 

0 SR. HORTA. DE ARAUJO:- Tomando em con
sideracão o apnrte do meu illustre amigo, de
putadÓ por Miúas, direi que estou de pleno 
accôrdo com S. Ex. · tenho constantemente 
rec ama o e rec amo contra o apmo e protecção 
que encontram homens dessa OJ'dem, sejam quaes 
forem as crenças que apparentam_ 

libcraes e promovendo a ruína ào partido por 
meio da dissidencia. que lavra em seu seio_ As 
cartas, que recebi dos diversos pontos da pro
víncia, uemomtram as ditlicultbdtlS da situação 
em que alli nos achamos, resulttlntes da inde
b!La interven,;ão d_o governo pura imp_ôr o cnn-

Da Victoria se me escre\'C : 

o pro-0 SR. GALDINO DAS NEVES : - 0 que O nóbre 
deputado por Minas dissé é que o partido rcpu-
]Jlicano não podia carregar com essas responsa- Outro amigo diz- me : 
bilidades. «Lamento ,;er comp:mheiros ~nee<J;a:oosco lu-

O Sn. Hor.T_o\. DE ARAUJO: -E o que eu digo é taram t)_n adversidade d?ntlo arrhas no partitlo 
· ue OS interesses essoaes desse individUO E'stão _. _ , o< , 

·sendo escandalosamente consultndos pelo presi- situação que qu.ae.squer que fnssem os seus errós, 
dente da. província : tem o contrato 1Í3l'a a pu- deviam ser dt•sculpados. A lig-M:ào dos liberaes 
blicação do expediente, é . inspector gcnll d:.1 ·, · . •. , . , ; - , , 

· mstrucç.ao pu wa, ente o t 1encu e nao set político que tenho visto praticar .• 
que mais. . _ Do norte e do sul da província di7.em-me que 

Para que os meus. illustres co- religion:mos os Iibet'aes continunm a s~r sacrificados pal'a 
yejam que tenho motiv~s de sobra r.ara reprovar dar-se o·anho de causa aos conservadores, afim 
a politiea dt1 nobre presidente d? ~onselho e J?ara de que os candidatos liberaes da chapa infensa 

-:iehar:;-nre-cutl-o-cado ne!'-ta pOSlÇao, devo Utzer_ -ao.-St: ___ (;~_Ottoni niío tenham tão 0 Ttmde numero 
~ ' v .._ ~ - • , (e vo os que consrg-run aexc usão r este ___ il/n:istã ___ -

não desejavtlmos de modo nlgum_, e an~es fo!'mal- triplicc. 
mente nos oppuzemos á nom~açao do ~Sr. Ely~eu De S. :Matheu:; communicam-me que os chefes. 
de Souza Martins para presidente daquella m- libcraes coroncll\Iatheus, major Cunha e Oiindo. 
feliz provincia. Não obst_a~te, ella e~ectuo~-sc; em nada são ouvidos e ao contrario são descon~ 
e porque o nobre cx-numstro tio unper1o_ me si dera dos -pelo g-overno . e seus instrumentos 
haví:.1 asseg-urado que o delegado do governo nn- Miguel Amorim, Antero de Faria, Olavo, Aguilino . 
p~rial11:1 província teria de~proceder de ac?ôrqo :=et 1·eliqua. ': 
<.um a deputação, escrevi-lhe, sem que ate hoJe Do sul dizem-me : d. imposição Ottoni tem 
recebe:~se resposta do Sr. Elyseu. , • -

meu 1 ustre eo ega e epn acuo tam em província. Siüimbú abre a sepultura ao partido 
com elle não se corresponde, Que pÓlitica é nsta, e talvez seja tarnbem o seu coveiro. O eleitora·clo 
Sr. presidente? · aqui não se submette a impo'sições; continua

Além de outras carta~ que poue1·in ler,- darei remos a resistir, tendo lutado contra os conser
conhecimento i1 Cama.ra dos trechos ua que me v:.1dores, a quem deu o presidente os elementos 
foi diJ•ig-ida em :22 de :Março ultimo por um amigo o:J:ciaes, para qu3 sua derrota foss3 mais ver-. . ..· . . . 

,., • gon osa. • 
do partido na cnpit:1l dn província : Sr. pL·esidenw, para que V_ Ex. e a Camara 

dividido, retirar-me· hei, queiJr:u·ei as nrmns de 
combate. 

c Si isto é fraqueza, quero ser frnco. 
c Aqui se acha o Sr. Elyseu, que acaba de ~o

·.mear o Peç:mha Póvoa inspector geral da m
strucção publica, acto ue nos col!ocou de sobre-
aviso. ovoa OI a pa ac10 evantan o o estan
darte da fome e oEiy:;eu nomeou-o sem qne hou-
vesse uma consulta prévia. · · _ 

c i e t :_ ,ao 
ao Elyseu uma attitude de· prudencia a mais 
reservada, pois,_com_Q sabes,· devemos ter cnu
tela, attendendo aos seus feitos no Rio Grande 
dóNorte. » 

Muita rnzão tinhn, Sr _ presidente, o illustrado. 
- . · j l·S- , . ei o, p -i a 

do r_ yseu .'ar m , · . - , · · 
sidente do conselho, que, ::1 seu turno, a recebe 
dos ~eus íntimos, completamente alheios aos _ne
gocias da província. e deseonhece~ores alli do 
pessoal do partido, lembrados un1camente do 
momentaneo e condemnave! interesse indivi

vejam o critcrio elos homens de quem o Sr. Elr
• < • • ti , a o ns os quaes occupam 
cargos d0 maxima imporlancia, lerei trechos de 
artigos t>ditoriaes da Gazeta da Victor ia, orgão 
ofllcial, redigido pelo Dr. Peranha Póvoa .. 

No numero 70 deste jornal cnconlt'·J em pri
meiro lug-nr um artigo que assim começa: 

« •s e nr Ig':J ev1a ser um vnmo ou um 
poema dedicado ao Exm_ 81·. Dr: Elyseu, pre
sidente desta provincia (Riso). 

. . ,s a a .a, rmms raçao que 
S. Ex. abroquelou-se num silencio, numa 
abstenção politica que fazia esquecei' o tribuno 
e o Jltli:J\icisla do Reei f~. o moderado. e .tole~ 
rnnte ex~presidente do -Rio Grmd_e do Norte 
(Riso). · 

dual; e~sn politica, cuja qualillcaçtio deixo á nenh-um premio ou luc1·o, tomou, a rota . 
Cam.ara e· ao püiz, vai alli prod:tzindo seus . da~ j e suscept1vel 
nmados fructos, desgostando profnnrlament1• nos 
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sempre applaudida administração do Exm. Sr. / ·• E' por estas e outr:ls scenas de abusivaspril
Dr. Elyseu. . tícns que o denutado Saldanhn Marinho qliU' J. 

• Regozija-se o nosso patriotismo, como o de reforma rJa c~irta ile 1824. ou pelo menos a re-
t~do~ quantos quer~m a prosperidade da pro- visão de alguns artigos. ' . · 
vmcm, vendo a <ltlltude leal e -promotora de_ .«Quer que os arts. 3. 0 , q._ ·~ 116 c 1:17 sejam 
reaes beneficios n ue a.>sumiu ·o e · - · · · 
po reza c est,alida, o vingador dct penw·ia que in-
sulta. _ . 

« E o nosso 1'ejubilamento está todo elle brazo-
o es 1 u os que recommen am o 

aétual píesidente, que de . hojé avante saberá 
unir a energia á justiça. . 

E mail? adiante lê-se o seguinte: 
c A província co Espírito Santo tem necessi

dade de um governo como foi o da defesa na-
ciona , em anz. t o t 

« No decurso das situ3ções pass:~õas ficou im
perando o arbitrio e o patronato, e deu-se for[ll 

· n. C?r c1 os o-
AB C. • 

l , p o e rv mos a as a cor c ate 
ao dia 15. 

• São de todo interesse as noticias, quer poli
ticas, quer financeit·as, q ucr commercilles. 

• De vigorósa saude estava o ministerio; de ex
cellente tr::mquillidadc ficnva a f<lmilia imperial; 
e o povo rijo e contente como quem tirn a so:·le 
grande de llespanha. 

c Só destõa no meio desse concerto -a voz d l 
i -

grande variednde de caracteres, qué so ob~eivn 
nos homens, ha um que é frequente enconlrnr-se 
nas diversas camadas soci:1es; mnis com e!'pc
cialidáde nas fileiras da politica: é o <~mbiCioso 
vulgar e atrevido. 

• São os homens mais nocivos ao bem pulJlico. 
o r1 o rea que es a a supprem com qua-

lidudes apparatosas, mas fictícias. 
« Ha-os por aqui, e a granel. 

• • · ·, o rno e o o 
o jornalismo polil.ico liberal, snbemos que ba 
pennas assalarinàas no partido· conser\•ndor, 
como ha soldados. merccnal"ios,. eomo ha minis
tros torpes, os quaes .se encnrregam de paten
tear .t~das as fraquezas, todçs os egoísmos, todos 

Já :~qui-pertence ao partido, como vê à ca-
~ro. . . 

Mais adHinte d · rio i · ~ -
tmcto Dr. Epaminondas de Souza GÕuvêa para. 
juiz de direito da comarca · da ·victoria nestes 
termos : 

« Com,-~tca da. Victoria . .::..:..Desde que o ministerio 
Sinimbú está dirigindo esta nação, recebendo-a 
pobre, uasi cmbruteciàa uasi nulla é a ri-
me1ra vez que temos occasião de dar uma no-
ticiu u " : · · ~ · · 
desta comarca • (Riso). 

Que elogio á nomeação do Sr ~ El yseu, por ~lle 
anteriormente notici~da l 
''··B discurso do nosso Hlustrado collcga, depu
tado pelo Amazonns, mereceu a seguinte menção: 

« Hoje que os estudantes da polylecb-nica apu
P<~J? o governo, este, deve tolerar taes repre-

até nos salões ; calumnias de q~e todos, mais ou 
menos, têm sido vi cLimas, e antes. de mim o 
nobre ministro da fuzenda. Contra estn V. Ex. 
c a· Câmara sabem que não ha outro recurso 
sen~.o o que acabo de indicar. · 

Houve orem uma ue me foi atirada -
imprensa, sob a assignatura do Dr. Daniel 
AcciOli de Azevedo, · auditor !}e marinha nesta 
cõrte. Ja esmag-uei-a naimpi·ensa; quero es-

<~ga -a am em <tqu1. 
O Sn. LAFWETTE (ministro da justiça) dá,um 

aparte. . · 
O Sn. HoRTA DE ARAUJO :-Diz Ó nobre minis

tro da justiça que não careço de occupar"me com 
isso~ · · 

l'eço {Yerdão as~ Ex. Entendo que não devo 
e;uit s ... n conselho, por ter s1do a calumni3, a 

que me ·estou referindo, assa cada contra mim 
por um magistrado, juiz de direito na capital do 
Impcrio, que devia medir suas palavras e que 
ptído presumir• se ter em seu favor a presumpção 
da verdade do que affirmn. 

Em artigo sob sua assignatura, publicado no 
Jornal do Comm.ercio de 7 de.Janeiro do c rrento 
anuô, 1sse. esse magistrado (lê): 
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A ELEIÇÃO. DO ESPI'RITO SAN1'0. 

O Sr. F. Horta. 

« Como brinde de festas, recebi do Sr. F. Horta, 
em _carta ?o distincto conselheiro Ottoni, ~ 

me desprevenido no pleito de 5 do corrente, con
segui, c0m o poderoso auxilio de meus amigos, 
derrotar o Dr. D. A~cioli ue o-ra as ao talisman 
de que insidiosmnente se premunh·a, pôde abrir 
grande brecha no eleitorado do centro. 

• Na proxima eleicão (a de scmdores) compre
hende Y. Ex. quê, estando eu ile sobreaviso, 
não deixarei, como então, o meu trabalho para a 
ultima hora. • 

• Deixando de parte a habilidade com que es~e 
gencral-basofia perdeu batalha tão anticipada
mente delineada, vendo-se< derrotado com a en-
tra a o tstmcttsstmo conse lCtro tlont 11-'l 
lista triplice (muito natural e espontaneamente) 
da provincia do Espírito Santo: npezar da crua 
guerra que lhe moveu o rancoroso St. Affonso 
Ct:lso, ministi'O em perspectiva, e da deslealdade á 
chapa dOO:Irectt.'lrto ~ ôesa_liq--o-sr:--F:~e-Horta; 

~ 

qual o talisman a que se refere, para dar-lhe 
respostn condigna, esperando que se não occulte, 
como de costume, nas sombras. 

• Embora conheça que S. S. niio é responsavel 
por tudo qaanto escreve ; e que atraz de si 
acham-se escancaradas, a amcarar-me os artelhos, 
duas Mqllerosas dentaduras 'll'tificiaes mineiras . . . 

U:trA. voz :-Dentaduras arlificiaes mineirDs .. . 
O Sn.: HonTA DE AnAUJO (continuando alér) :
« •••• comprometto-n-1e, entre outrns causas, 

com que folgará ·o publico avido de impressõc::;, 
a desmascarar, não a insiclia, mas o dcsplantc 
de um prcLcnso representante dn nnção, o qu:ll 

v nra rrentileza c si 1 • • 

uma carta dG honrado conselheiro Sih'cira Mar· 
tins, dirigida a um seu sul.lnlterno, cavalheiro 
do mnior prestigio na tJrovincia do Es irito-
auto, e aze -a pu J rcar em ~ ani csto. 

c Appello para os brios do independente mi
nistro, cuja lealdade para com a corõn nisto se 
acha emj)cnhada. » 

No Jornal do Commcrcio de H de Janeiro res
pondi o seguinte (lê) : 

ções, como_ de todas as outras que o desejarem 
ver e exammar. • 

No mesmo Jornal, de 2 de Fevereiro, retorqui
lhe ta.mbem {lê) : 

O de utado Horta d~ r ,·o 

« Em artigo publicado neste Jomal com data dG 
6 de Janeiro_ fi_ndo di~se. o Sr. Dr. Daniel A~cio li 

« Comprometto-me, entre outras cousascom 
que julgar<i o publico avido de impressões, a des
mascarar não a insidia, mas o desplante de um 
pretenso representante da nação, o qual teve a 
rara gentileza de falsifica~· (~~te-~e bem) ~ma 

< ~ ' 
dirigida a um seu subillterno, cavalheiro do 
maior pr.estigio na provincia, e fazel-a publicar 

e 
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« O Sr. Dr. Accioli disse-me que a palavra
acertado-se achava na carta : eu, que não havia 
lido a publicação, respondi-lhe : • Sú si o Horta, 
com quem não fallei, publicou a cãrta que 
enviou-me, suppondo que tinha sido integral~ 
mente copiada. • · 

liberação que se deveria tomar em relação ás 
c~m didaturas de deputados á assembléa geral. 

• Nessa conferencia comecei por dizer que 
constava-me ter o Sr. Dr. Daniel Accioli preten
ções a um (!Ssento na Camara Temporaria por 
esta província, e por isso pedia ao Sr. tenente-co-

u ia rone lpheu que nos declarasse '5i havia rece-
nunca semelhante facto ser clnssificado {al- bido carta ou communicatão nesse sentido, afim 
sificaçã_o; mas, pela. cartu original gue me foi de sabermos si a. questão teria de ser resolvida 

, • . . , es ou entxe quatro candidatos. 
offi.cial de gnbinete em vez de supprimir as Declarou . immediatamente o nosso digno 
cinco linhas da palavra- acertudo- inclu- chefe, o Sl'. Al[iheu, que não tinha carta nem 
si v e, como foi minha intenção, o fez exclusi- . eommunicação do Sr, Dr. Daniel sobre este as
vamente. _ · sumpto, accrescentnndo que nenhuma. razão 

• Póde V. Ex. fM:er desta verdadeira decla- tinha para suppôl-o tambem candidato. 
racão o uso uc uizer. , . , ·s---tre~s-f>jeo'l11,.t-.------------

• De V. Ex. amigo ctc.-G. Silveira !I~.trtins. versar e deliberar sobre a. questão. • 
« Rio, 31 de Janeiro de i8í9. • c E a!;isim procedemos_ 

l:> s E mente augmentar-se-iain com o adiamento que 
por · X: não as removia . 

. Eis. o :Manifesto (lê): . • Discutimos este ponto longamente, e afinal 
• Srs. eleitores.- Os princípios políticos que tive de ceder ante a insistencia dos meus illus-

professamos, a união e a harmonia do nosso tres amigos. · 
grande partido, o alto conceito que nos merecem • Nessa conferencia declarou o Sr. tenente-co
os membros do benemerito g:lbinete de 5 de Ja- ronel Alpheu que achava-se impossibilitado de dar 
11eiro e seu muito digno delegado na província, seu parecer sobre a retirada ou a desistencia de 
:~lém da minha franqueza e levldade para com nliJum dos tres candidatos, nos quaes rcco-
totlos os meus eo-1 ·o· · u ·, , . il:> • • • ·:s ·, 1 ~os serv1ços c a 
imperiosamente que vos exponha tudo quanto de maior dedic:~çiio :i causa do partido I iberàl, assim 
n1ais _ importante se lHl passado em relação ás como elementos fortes e nuturacs em que cada 
candidaturas do deputados ü usscmbléa geral por um baseava sua legitima aspira~ão; que. demais, 
esta província. . era àmigo de todo=- tres e não pouia assim assu-

• Sempre fui, e sou, inimigo dos manejos oc- mir n responsnbilidaüe de excluir um de nôs. 
cn !tos, das pOSÍi;ÕPS dUb~.w+as.-4--1--~• COJm.IllUIÚ.CfC{tl.lleJCi~:, -CG~QililllfGQ-IIllll{}t:l--J:G:-Illl!:l11llljl f.l~F'fiaca ,~OB--l'l'e!Crs-t,alf(tttaHàilear--------
dti astuta diplomacia política entt·e :.~migos !! co- destu conferencia :\ i!lustrc commissão executiva 
religionat·ios. do centro liberal nn curte c reclnmci sua inter-

• Todos sabém o u ru· ven ·5o seu ·on · =-

pretendo. Na minhn vidn publicn, que começou rcctorio provincial. 
quando ine ucbavt~ ainda nos bnncos da t~cademia • Aquella illustt·e com missão dirigiu-se então 
de -S. J>nulo, jümais deixei pairar a mais leve ao nosso digno chefe Sr. tc1:1entc-coronel Alpheu 
suspeil<l contra a firmeza do meu caracter; 1Jon.tardim em carta que lhe foi entregnc depois 
nunca tergiversei, nem contemporizei conr os de concluída a eleição primaria. 
advtrsarios. «Nesso carta,pelas razões que encontrareis mais 

• • Quando me achava occupado com os trabalhos . 
• Não posso, portanto, Srs. eleitores, pre- eleitoraes nas parochias, cuja direcrão me fõra 

scindir de, na emergencia em que nos achamos, honrosamente confiada, recebi communicação.' : 
em vesperas da eleição de 4: de Setembro, ex- de achar-se nesta capital o Sr. Dr. Daniel Acciali, 
por-vos cotn a necess:1ria clareza e precisão que, dizia-se,_ obtivera licença por seis mezes afim 
fac~os que,_:5i são_ conhecidos p0r alguns Srs. de vir Jeil r s · :- · - .-

... ' ' nossos co-reli rrl~mario 
podem em todo o caso ter sido particular c in
exactamente explicados e interpretados de modo a 
não formardes juizo seguro sobre os .negocios 
eleitoraes da província. 

c Em Julho ultimo, quando estive nesta C:Jp!
tal, conferenciei contos nossos illusLres amigos e 
co-religionarlosSrs. tenente-coronel Alpbeu:Mon-
jar9im e Drs Azam.buj · · 

a commtssao executiva. · 
• Não dei credito algum á supposta recommen

dação offi.cinl, nem no pretenso apoio por parte 
de algum dos membros daquella commissão. 

• Vi, porém, que a vindn do Sr. Dr, Daniel á 
província, no momento em que iam manifestar-se 
brilban:emente os resultados dõ"s ·trabalhos, es
~orços. e sacrificios . dos que aqui_ viviam e tin_ham 
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de lO annos, era lll!ÜClO seguro de preteuçüo 1 nientc seria que o orgão do Pt1t"tido nhi A Actua
sua, tanto m~1is estr:mhavcl, quanto é certo que i lidade-se pronunciasse a este respeito recom
o Sr. tenente-coronel Alpheu lhe lwria escripto I mendando união e disciplina_ Seria ~~ara lamcn
communicando as difficnldades existentes enLre tar que o partido liberal do Espírito-Santo, que 

·os tres candidatos acima mencionados, dando- tão galhardamente comportou-se durante dez 
lhe c!<lrDmente a entender que não se devia annos de ostr;wismo, -rompcs~e com 8S tradi-

' :: '"o ·- • ! •• c.. ; ~- \..i. ~ • ' • (e 1 

difficuldades com a sua npresentação. . se inspirado pelo mesmo pensamento e a mesma. 
• Como era IHltural, dü•igi-me a estn cnpital, vontade. 

(Tl. • • ·"'('I'~() •• ,· 

1.amente informado de que o Sr. Dr. DaHicl apre
sentava sua c:mdidntura nas condicões da com
municação que eu recebera elll ItnpÕmirim_ 

• O Ex.m. ::>r. Dr. :Mafra teve então a bondade ele 
dar-me a conhecer a carta que havia reeehido do 
muito digno c illustrc chefe do lJcnemerHo ,.,.a-

in c e ( c o c e anen·o, nu qua ::;. • x. ec ara 
· terminunte c positivamente que o governo não 
dc~igna candidato algum, UC?J. I:a canc1idato of-

o:; homens perdnm n sua força sempre que se 
afastam das normas da Justiça, o que sem duvida 
pratica1·iam os nossos co-reli;.rionarios dessa 
provincia, si nos dias de prosperida1le r.squeces
sem os que viram em cumpo e ú sua frente du
rante o inforlunio_ 

• Somos com estima c consideraç-ão de V. Ex. 
• Rio, 22 de Agosto de 18i8.-F. Octaviano,-

.ti onso Celso.-Li · · . · · ,. • · 

que resolvi ir :1 corte :1verignar o que iwvia de ~ _o minister}o to:non sol~mne compromi~so .de 
verdade nos factos aqni geralment.e relatados e dem:t~· ao parttdo l!beral em todas ~s- -provmc1as 
divulgados pela provinda inteira logo apoz a a m::11s c~mpleta llberdade na eler{·<w dos s~ns 
cheg:1~a do Sr., Dr. D:1niel. . . m::m?~t<m?~· l . • • _ 

•Estiv-e na curLt' desde 19 ate a manh~ do dia I • .E ,port,mto, a.J~olutamente mexacto que nao 
23 de Agosto. Tive a: honra de. cun rercnci~ r com ~uc:ra_mo~ algum dos nor_nes indicados pelo di
os Exms_ Srs. presicknte ilo conselho. tllinistros :cdorro l1bernJ, ~anto mm~ (]l!_an~o esses !lomcs 
do imperio, dn fnenda, da justi~u e dós negocias Iepresentam scrv:ços e ded:caça9 u causa liberal. 
estrangeiros, assim t:1muem com üS Exms.- Srs. ·Eis a vercladc,quc poderá o meu amin·o re lCtir 

• v , ·ssao e:x.ecuttva. • u - s nossos 1rmaos de crcncas e soldados 
·Expuz com toda a franqueza e lenlcJade a.s dr- da mesma cruzada. • 

cumstanci~s emque nos achavamos na [ll'OVincia • lUo, 22 de Agosto de :l878.-Sou con1 estima. 
e. a neEcssrdnde de esclarecer- sc.l~erreitamente a - De V. Ex.- Amigo afTectuoso c collerra obri-
S}tua~<to, que se me Dfigura,·a etHICa para o par- g<~do .-Leoncio de Carvallto. • 0 

tldo liberal. 

chefes entenderam dever tomar pni;a·quc todos 
os nossos amig-os e co-religionnrios· nest:1 pro
vinda ficassem habilita 
mteira, a se llt·onunciart:m sciente c coJBcícn
tcmentc sobt·e a questiio rlas cDnàidaturas, con
stam dos clocumcntos que com este publico c 
entrego a0 criterioso juizo do eleitorado liberal 
e de todos os nossos amigos c co-reJiç:tionarios. 

•O vosso procedimento, estou certo, lla ele cor-
:. , . < < 1L ao que vos esta sole-

mnemente incumbida. 
Victo~ia, Sctem1Jro de :1.878.- J. F. Iiortc(. 

• > 

· • _CóPu.-Illm. e Ex;m. Sr. Alpheu :Monjardim~ 
• -Sao compleLamente mfnnd<ldas as insinuacões 

que ahi se tem feito sobre, di,rero-encia entrê os 
membros da commissão executiva"e cntr.c esta e o 
governo. i~1perial relativamente tis candidatur::~s 
' " • <, • o Jro este 1m portante as· 

sumpto es amos em peno a.ccor o ~~ n.u e r u 
OJ~inião c o conselho fJlle a V. Ex. mnnifestamos. 
~\:lo hn crmdiunto :1lgum do govcmo. Seria até 
mcomprehensi\•el a su:r intet·vençiio em hostili
um1? ao~ cnn~~!unto_s Drs. llort.: de Araujo nLr.o· 
l~~lt~?. Cunhu~]a ~l;-1to~ pelo parttdo liber·al tln lli"O· 
'_JUtw do EspmLo-s:mto, em iSiü. Di,.nc-sc 
''. Ex. ~c commnnitar isto mesmo:~ toJos os nossos am1rros e . , ·,.· < • ~ , - • 

Rio, 21 do .Agosto dc 1878. 
• onstn-me I]Ue algucm ahi inculca-se candi

dato protcg·ido pelo S"OYerno n um dos lucrares 
úc deput:~dos por essa província. Não é isto 
exaeto, po1s que o governo não tem cand.idatos. 

a .A norma de condncta que se impoz e tem in
vari?Yelmente s~guido o gabinete, é deixar aos 

· a e seus re-

de V. Ex. attento venerador e amigo.- G. Sil-
t:cim Jlfartins. • 

•CóPIA.-Ex:m. Sr. Dr. J. F. Rortn de Arnujo,
cEm satisfação aos justos desejos manifestados por 
V. Ex., declaro que não estou em divergencia 
com os meus illustres collegas da commissão 
executiva do centro liiJeraJ a respeito dos nego
cios cleitoraes da provincia do Espirito Santo 

· · c · raçao que se ra UZIU. na 
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carta que a mesma commissão dirigiu ao digno 
chefe do p:lftido liberal. · 

• E tambcm declaro que nenhuma carta dirigi 
á influencia polilica da provincia·sobre candida
turas; .tendo apenas dirigido muito anterior- · 
mente uma carta de caracter todo particular ao 

i en . 
• Póde V.Ex. U:~ar desta minha declaração. Sou 

com toda a estima e consideração, de V. Ex. cal-
0 a, 10 0 e a en o crwao.- . t era o ar-:-

rozo.-Rio, 20 de Agosto de 1.878. • 

• Publicamos em seguida as declarações· que ao 
corpo eleitoral da provincia 'do Espírito-Santo 
dirigiram· os nossos distinctos arüigos, os Srs. 
Drs. José Feliciano Horta de Ar:m ·o e Leo o Ido 

ugus ·o eoc ec1ano de Mello e Cunha. 
• Representnntes natos do partiqo liberal daquel

·Ja província, onde residem, e c:ujc•s interesses 
, · over, os ;:,rs. rs. -or a 

e Leopoldo receberam das urnas populares o 
mais cordial e fervoroso acolhimento. 

o.A eleit;.i.io de qualquer dos dons illustrauos 
cavalheiros~ nossos supracitados amigos, é t;mto 

------~'!l.:llª-Jggitima, rru:mto o pl'imciro d:en_trc elles .iá 
rito-S:mto, na camara quatriennal, e ambos 
mereceram da me:-mâ província na legislatm·,, 
ilnda o mandato parlamentar, de queJoram cslm
lhados na verificação de poderes. 

•Eis as declarações: 
• Srs. cleitores.-A dissolução da camara dos 

deputados, cuja maioria, dominada pelo mais pro
nunciado espírito de par/ido, cassou com patente 
, c n ·1 • • • • 

roso que pela terceira vez me conferistes,-dn-me 
occasião de comparecer per;mtc os meus co-reli
gionarios c amigos, afim de solicitar seu apoio 
em favor de minl1a humilde candidatura. 

• Sei que entre os pretendentes a uma cadeira 
na representação lHlCional por esta província 
< - ::1 0 Uns que merecem o a a vossa con
sideração, em vista de seus const.antes e longos 
serviços e de ~ua !li ustração. . 

«·Terei ra;.ão para. assim pens~tr? · . 
cr: Ides proferir o vosso verdict em~ de Setem

bro; ides responder-me com os vossos suffrngios 
sancc.ionnndo ou condemnando minha aspiratão. 

c Tranquillo em minha .·consciencia, tendo 
diante àos olhos as miserias dà situação passada, 
ainda transl)Hrentes, sob o véu negro com que as 
sepultaram; tenào vivas em minlw lembrança as 
lut<lS tremendas de todos os dias de todos os in-
stantes, em que conjuntamente com,·osco me 
empenhei, aguardo com inteir~. confbn,;a ~ de- · 
cisão que houverdes de profenr franca e livre
mente. 

• V-asso co-religionario e atÍligo.-José Peli
ciano Horta de Ara1t ·o. 

• Yictoria-Agosto de :1.878. • 
(Da Clwoitica Politica d·a Re[wma de 20 de 

CrJJioêado ::~inda- na imaginaria posiçãÓ de El
supremo M Espírito-Santo, disse o Sr. Cbris
ti::mo Ot!oni que eu tinha ido á sw.t provincia • 

· perturbnr o processo eleitoral. 
N~o se pó de, Sr. presitlente, lcV'ar mais Jon-

g-e ... a audacia! · · 
' u, que a - annos, trabal o n · . 
· · o, com ·o o o esforço llO meu al._ · 

cmice, para o progresso c tr:iumpbo das idéas do 
partido liberal ; ~u, que nos tempos calamitosos 
e difficeis da adversidade, nem em tempo algum 
concheguei-me aos ministt·os liberaes ou con
servadores nÇ) exercício da celebre e immoral 

o 
memoriá advocacia administrativa, ou para obter do go
que em- ' v_erno p~ivile~ios e empre~as com que outros se 
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sen 10res .. que nunca ec are1-me repu wano,_ 
isto é,indiffercnte á política do meupaiz. (apartes), 
para poder arranjar fortuna ou ~ VIda com os 
ministros de todo e qualquer partido; eu, que 
nunca fui indifferente aos soffrimentos dos 
noss~s co-reli~donarios e jftmais abstive-me de 

. l~ u · • s a par es ; 
attençào.) 

0 SR. HORTA DE ÁRAUJO:-Peco aos nobres de-
puta os que en:em-me fn ar, para que eu con-
clua. • 

Tenho o direito de assigntJlar aos nobres clepu
tados que reclamam, o seguinte facto: nesta ban
cada mineira sentam-se vinte deputados, alguns 
bem jovens; entre elles não se o encontra ... 

· partes c.a eputaçtio minetra; o Sr. presi-
dente ncl(l,ma attcnção.) . 

I\fas todos vós fostes eleitos pelo pnrtido liberal 
mineiro, e elle nem no terço põde ,-ir. 

0 Sn. GALDINO DAS NEYES :-E' melhor n~o 
f aliar nisso. 

O Sn. ~hRTINHO CA~rPos :-Si fo:;se candidato, 
seria dos m11i:; bem aceitos. 

a ou ros apa1·tes. 
O SR. HonTA DE ARAUJO:- Não foi candidato? 

Desculpe o meu honrado parente e amigo; foi 
candidato ; t11nto que para Itapemirim referiu-se 
á desfeita que so[freu_ em Minas ... 

O SR. IliARTIKHO CA:~rros: ~V. Ex. refere-se 
á eleição de 1876; não foi c_andidato. 

O Sn~- HoRT.L-DE:..AnAuJo :-Podia reft~rir-me· 
ás outras, em que t'1mbem !"oi derrotado ; mas. 
refiro-me agora á ultima eleição. 

U111 Sn. DEPl.i'TADO:- Quiz se separar de nós. 
lia outros apartes.) 

n. . , :> t: 

si o Sr. C. Ottoni houvesse tido o concurso dos 
nobres reclamantes. ou si a provincin de :lllillns 
hou.vcsse acolhido sua ~:mdidatura, ellc estaria 
aqui éntre os seus eleitos. Isto saita aos olhos. 

U)I Sn. DEPUTADO :-Merece os votos de qunl
quer provincia dó Irnperio ; n5o quiz fnzer parte 
da cha a ali · ,; · · · : · 

no mperw lfUC mereça mms uma ca e1ra e se
nador do que o Sr. conselheiro C. Ottoni. 

(!la outtos apartes.) · 
o· Sn. IIonTA DE .ARAUJO :-Nuo tinha o direito~ 

e não ha n~nguem no Imperi? gue lli'o pos~a 
• ~ ~ • r .. _.. Cl' 

do govern~ para-vir por qualquer província. 
O Sn. HonTA DE ARAüJO :-Está engan11do; por 

que não veiu por sun propria provincia natal? 
E t3nto·precisa, senhores, que na província do 

Espírito-Santo ninguem se lcmbra~ia do seu 

apresentar-o -á corôa, si não fora 
dação official. 

Senhores, todos nós sabemos que o Sr. Chris
tiano Ottoni deve alguma influencia que ainda 
tem em :Minas ao nome de Theophilo OLtoni. 
( Contestat:ões.) 
- O Sn: GAtmxo nxs-r;EVE~"=E-no-seu-pl'Oprio-; -
E Y. Ex:. para que o recemmendou? 

O Sn. Honn DE AnAmo :-Agradeço ao nobre 
de utado a occasião ue me dá de ex licar-me 
de defender-me aqui da imputação _inverídica de 
que acaba· de constituir-se echo. 

ouTnos dilG> apartes. 
0 Sr.. HORTA DE ATIAUJO :-Os nobres dcputadGs 

reclamam pórque não leram ou não prestaram 
attenção dcvidn ú discussão que homre na im
prens~ sob r~ o .. vssumpto_. 

as ca1·tas para não fatigar a atteuçtio da camara, 
mas hei de transcrevcl-as no meu discu,rso) di
zendo que os seus parentes de llapemirim, PE
ZAnosos DA DESFEITA QT.;E SE LHE FAZIA E:\I 1\IINA~, 

lembraram-se dn levanta1· alli sua candidatura., e 
se lhe offr:rece,·am pam isso .. 

Nada di5to era verdade. Seus parentes, con· 
forme em outru carta S. Ex:. confessa, nunca· 
tiveram tul peza1· nunca lemb1·aram-se de sult 
can .u cltura, nunca se lhe offereceram pm·a isso. 

Ei~ as cartas: -
• IUn1. e Exm. Sr. Dr. Horta de Araujo.

Eu lhe fallava cEJm sinceridade, quando aconse· 
lhei que se incluisse na lista tríplice com dons 
filhos da provincia: eslava longe do meu pensa
mento toda a aspiração ahi, apezar da lembrança 
de um 11migo, em que lhe fallei. Mas depois 
1embl'aram-sc os metlS parentes, pezarosos da 
(fesfeita IJUC se me fez em Minas, de levantar ahi 
a minha candidatura e se me o/Iereccram para 
isso. Então dirio-i-me aos amio-os ue tenho no 
=mm1steno, c fiz- ws vêr que ahi não se dão as 
circumstancias ue justificavam em :Minas ( 1 ) 

uma-can i atura avu sn,- e que eu so :teCI ava -st-· 
fosse ndmittida na chapa ministerial. Approvaram 
a idé:J. Sinimbú escreveu ao commendador l\Ion
jardim, ~creio que 3;0 pres_!dente,_que c9nto não 
se Oj)JlOI'a. Eu, porem, DlO dest•JO ser Imposte, 
nem o ministerio actual f<tz imposições: desejo 
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ser aceito pela província; e sendo V. Ex. uma • Vê V. Ex:. que em tacs. circumstancias não me 
das primeiras influencias ahi e naturalmente o é possivel entrar em. novas combinações; tanto 
primeiro da chapa, desejo dever-lhe o obsequio mais quando já tenho minha palavr<~. empenhada 
de concordar em q•re .eu occupe o . segundo ou para com os meus companheiros de chapa. 
terceiro lugar. • Devv crêr que o ministerio actual não fará 

c Não sou sem elementos na rovincia: os meus i. · .- !; · : .., 

paren es e . tapemirim, que levantam minha ção á chapa organiztHla na província. Por ora 
canâidatura, são numerosos e influentes, como nenhuma comrnunica(tão tenho a respeito deste 
V. Ex. s:1be; O Dr. Thomaz de Aqu.ino Leite, ma..,.no :tssum Ho. 

v z c pnren as mm ws, a H 01 que posso assegurar é que os meus amigos 
alguns annos magistr:1do e tem muitas relações ;_ manter-se- hão firmes, haja o que houver. · · 
tenho-as tambem para S. Matheus. E por tudo • Apezar de achar-me desprevenido no pleito de 
isto, posso auxiliar o vencimento da cllapa. . õ do co':'rente, conseg-ui com o poderoso auxilio 
· • Accresce que a grande idéa, de que depenàe dos meus amigos derrotar o Dr. Accioli, que, 
a prosperidade do Espírito Santo, é a de uma cs- graça::; ao talisman de que insidiosamente se pre-

. .. . . .··, .. ' ... . . ~ r 
ahi o commercio de uma importnnte região e indo l do centro. Na proxima eleição, comprehende 
buscar um porto de mar que não tem. Ao ser- V. Ex. que eslando eu de sobreaviso, não dei
viço desta idéa porei toda a minha cxperiencia e , xarei, como eRlão~ o mea traballle para a ultima 
dedicados esforços ; e jú que em Minas os chefes, hora. . 
que temem mais u!1~a concurrenc!a_ para o Senado, • Frnncamente direi a V. Ex. que a len1brr.nça 
me 1:epellem, llabthte-me o Esprrrto Santo para de sua candidatura por esta provincia sorpren
servir a ambas. • deu-1ne · 'extraordinariamente niio só em razão 

• Estou contando achar_:J!le~.§~!l_la_dq._na_chapa,_- das- -conversações ··qtw -tivrfTTiD>M·a-TeiiliC en-:--
-sendo·o terceiro-U::liCfilllO da província, que es- tretr:1• com · · · 

• - o a CI o· ralmente ao espírito níuitas reflexões, que só de 
• Desejo-lhe a melhor s·aude, e que dê suas or· viva voz poderei expor-lhe. 

de_ns ao de V. Ex., amigo e patricia, obrigado e • Desejando a v. Ex. o gozo da melhor saude, 
crwdo. tenao a honra de sub<.;crever-me com a mais ulta 

• Rio, 5 de Setembro de :1.8i8.-C. B. Ottoni. • estirnã e consideração. 
« N. 2. Exm. amigo Sr. Dr. Horta de Araujo. « De V. Ex. amigo muito respeitador e obri-

(Confidencial) . ...:__Não sei si a minha carta ultima gndo_-J. F. Horta de Araujo.-Cnchoeiro de 
I ta d fid - 1 - - Itapemirim, 27 de Setembro de 1878. • evava, como eslll;, a. !lo e co~ enCia : s1_ nao, 

considernria, visto a delicadeza do assumpto. E' 
provavel chegue esta primeiro, porque vai di
rectamenle; e a outra foi por iittermedio do 
nosso amigo Joaquim Vieira. 

• Desejo me comprehenda hem: eu não me 
atrevo a ser candidato, s1mão entrando na eha Ja 

mts ena , que o pres1 ente nao ost1 1se. Re
pito que terei prazer em ser nella seu compa
llhe!ro : mas si f ore~ preferidos outros candi-

, . . , nao evara 
a mal que eu- continue a desej:1r ser contemplado 
com quaesquer outros candidatos. E em todo o 
caso, conto com seu auxilio. 

c Peço-lhe o favor de responder-me, para meu 
· governo. 

c 

C. B. Ottoni. 
• Setembro 8. • 

'Illm. e Exm. Sr. conselheiro C. Otloni.-hes
pondo á carta qu~ _y,_ Ex. dirigiu.~me- em 5 do 

--corrente~ por m-iin recebida no dia fõ, na fazenda 
do meu amigo e parente. Joaquim VIeirnJ ·por 
intermedio de quem V. Ex. m'a enviar11; 

c O arLido liberal desta rovincia · 
como estava a não admittir na lista tríplice can~ 
didato· · · 
logo que falleceu o Jobim. .. . 

• O directorio liberal desta comarca,assim como 
o da de Itapemirim e o de Iriritiba apresentaram 
a seguinte chapa: Horta, Azambuja e Leopoldo; 

·e em sua confeccão. tomaram parte muito activa · 
e importante os· parentes de V. Bx., queJ con
forme ali.i disse a V. Ex., são verdadeira~ influ-

« •xm. r. r. . . ora e ranJO.- stou 
de posse de seu favor com data de 2i de Setem
bro proximo passado, ao qual respondo. 

• Quando lbe e.screvi a minha primeira carta, 
·i~·norava o estado das causas ahi, em relação á 
eJeiçfio de senador. 

• • guns parentes meus de cá e um dos de lá 
tinham-me dito que em Itapemirirn .podia levan
tar-se a minha candidatura, e neste sentido es-

. s, 10 oaquzm · !Clra. 
• Este: porém, de accôrdo com V. Ex., me in

formou que jú tinham proposto uma lista com 
seu· nome e dos Drs. Azambujn c Leopoluo; ú 
vista do que era chmnuente impossível tomarem 
a iniciativa em meu favor. 

1s o quer mte1ra o. 
« Si essa chapa fôr devidamente adoptadà, eu 

não terei a menor velleidade de Jerturbal-~ nem 
evantaret aspiração alguma. 

• Entretanto, constando da sua cm·ta que a ca
pital e uma parte da província ainda não se pro
nunciar~m, e dest~t càrte não 1·ecebêra communica
çà'o alguma, concluo que a chapa definitiva não está 
organizada; e porque para a otganizqçào têm de 

vi s nm1gos meus, em a a pos1çao e zn-
{luencia, r.ue dese.·arn a m:s .i - :- -

esperança e ser nella contemplado; não dese.
jando, comtudo, sêl- o em. prej uizo de seu nome. 

« Neste caso, e sé neste caso, isto é, incluido 
na chapa official do partido liberal, pleitearei a 
eleição, contando que V. Ex.. em tal hypothese 
não me hostilizará. 

• O que eu· disse a V. Ex. de uma chapa com
i ia: era sincero; mas 
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sen o-me o erect o um ugar na· 1sta, não devo 
recusar tão grande honra. 

«Sou com a maior consideração do V. Ex. :uni~ 
go e obrigado criado.-C.B. éJttoni.-Outubro 6. • 

0 Sn. CARLOS AFFONSO :-Desde que O directorio 
o aceitou 

0 Sn. HORTA DE ARAUJO :-Nenhum valor tem 
a imposição da candiàatur:~ c os manrjos de que 

• - •, : r •: 'I 

putado quer dizer ? 
Então, senhores, não tem nenhuma significação 

o modo por que se apresenta ou se faz impõr um 
candidato? Basta simplesmente <l 111iciação do di
rectorio para justificar qualqu!3r candid::~tura? 

.... .:. . .-
de V. Ex. c dus influencias de Já. 

O Sn. IIonTA DE AnAuJo:-Vou responder. 
O Sn. GAr.DINO DAS NEVEs:-Sim; vamos a isto, 

é o que eu quero. 
O Sn. HonT-\. DE AnA.uJo:-Sr. presidente, tive 

a honra de ser,. em 1.3 de Outubro do unno pas
sado, convidado. pelo meu . amigo o Sr. Azam
lmja Meirclles, pura assistir á reunWo do dire
ctorio, composto do nobre deputado e dos Srs. 
Alpheu Monjardim e Corrêa de Jesus. Além 
destes, só eu estive resente. 

A camara 'comprehende que não posso, não 
devo de modo algum revel:lr o quo se pa:;sou 
nessa conferencia. 

O Sn. G.UDINO DAS NEvEs:-E' salJido: V. Ex. 
escreveu a chapa e fêl-a correr com a sua letra 
(Riso). Nãp é segredo nenhum. 

O Sn. HoRTA DE AnA.DJO :-Vou dizer· o que 
e~crevi ;_não iiz correr a chapa orgnD;izada pelo 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES :-Vamos n isto: nós 
já fomos . interpellados, agora intcrpellamos nós 
a V. Ex. (Hilaridade). 

0 SR. PRESIDENTE :-Attençâo ! 

O Sn. HonT.\. DE ARAUJO :-E eu estou aqui 
prompto para responder a interpcllação e dar as 
explicações que o nobre deputado pede. 

o ( •••• c. 

o disse, o que ahi se pnssou não posse, nem devo 
revelar; f11ça-o, si quizer e entcndet· conve
niente o nobre deputado, meu eollega, que é 
membro do directorio. 

O. Sn. AzA!I!Bl!B. MEinELLES :-Não vejo incon
nmente em -d1zer que se declarou ~·ceitar•se o 
nome do Sr. Ottoni. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES :-Ora, :Jhi e~tá l 
O Sn. HoRTA DE AnAUJO :- Ora, que grande 

a~hado !_l\Ias n que passou-se entre os membros do 
dtrectono, o que eu tambem disse nessnreunião, 
. , ra a aeet a a canc 1 atura ; Isso 
e o que o nobre deputado, membro do directerio, 
-ro~ .... 

,entender conveniente. _ 
·:_o Sn. G:Ar.DINO DAS NEYES :-E1Je declarou que 
n<to acha Inconveniente. 

O Sn. HonTA DE AnAUJo :-Não dcclnrou tal. 
_0 Sn .. GAJ.DINO DAS NEVES :-Ellc disse que 

nao ach · · 

decidiu que se i ncluisse na chnpa o nome do 
Sr. Ottoni. 

(H a outros apartes.) 
O Sn. HORTA DE .tin,\Úo :-Não estou contes

tando isso. ?., nobre deputado desloca intci1·a-

aceito. 
0 Sn. HORTA DE AnAUJO :~Foi aceitõ pelo di

rectorio, mas n~o perfeitamente, como diz o no
bre deput11do. 

l-IOtwe dnhi a dias uma reuniiio em rnsa 

o 
e quaes eram os candidatos. · , 

O Sr. AI phen Monjardim declarou que a chapa 
achava-se organitada cnm os nomes dos Srs. 
conselheiro Ottoni, AzamlJuja Meirelles e com o 
meu. 

Pergn.nt::n•am~ llrc-entã<rpor-que-rnz~n--lmvi'3.· 
odirectorio ex.cluido da chapa n nome lembrauo 
peJos liberaes de toda a provincill, o do Sr _ 
Dr. Leopoldo Cunha. 

0 Sn_ ka~IBUJA MEIRELLES :-?das quem per
guntou? Foi elle proprio. 

O Sn. HonTA DE An-~uJO : -0 nobre deputado 
não pôde contestar que antes de apparecer nn 
província a indicaçll"o dó nome do Sr. ·canse~ 
lhciro Ottoni, ern unisono o pensamento nelln, 
e~ to11o _o partido liberal, de_ apresent:~r a ch:~pa: 

província; ninguem o ignorava. Prosigo. 
O Sr. Alpheu l\Ioujardim rcspondett que com 

cffeito o Sr. Dr. Leopoldo Cunha era muito 
digno de entrar na ch11pa, mas CJUC JlOI" rtltas con
veniencias politicas se tinha visto n;, nece~sid~1de 
ile cxcluil-o, para ineluir -o nome do Sr. Chris
tiano Ottoni. Eis 11hi a unica rcspostn que deu. 

TamlJcm ha de lembrar-se o nobre deputado 
que ncsRn occasião cu mz inteiramente :í dis o-
s1çM o ircctorio o lugar que me havia dado 
na chapa. 

0 Sn. AZAMBUJA l\IEIUET.LES :-E' Ve1·dnde. 
0 .. HORTA DE AnAUJO :-Depois de organiza

ela a chapa pelo directorio, escrevi a alguns dos 
nobres ministros e·tambem a distinctos chefes do 
partido liberal, reclnmando contra a imposição 
que se estava fazendo :i província do Espírito 
Santo. 

Ao 'meu illustre amigo, ó Sr_ Úoncio de Car
valho, escrevi eu, depuis de outra ordem decon-. .- ... : -:::-

« ••••••. Honre-me V- Ex. ainda com sua. at-
tenção. · 

" E' liberal o que se está fazcn o so re a-etet=
ção de senador que substitua o Jobim? 

•. • Um governo libenü faz distincç:io entre pro
víncias grandes e pequenas ?.O partido liberal do 
Espírito-Santo, que nn adversid<lde, Sr. conse
lh~iro, f~z majs do que P~rn11mbu~o ~Rio de .Ja-
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representantes no parla-

• Sei que V. Ex. é liberal; fi ao meu co-reli
gionario que mo dirijo, certo de. que V_ Ex. 
far[t j usti(;a ao caracter c aos sentimentos tio seu, 
etc. > 

· O Sn. GAimNo DAS NEVEs : - Ahf c:;t:í ! Os re-- - . 

0 Stt. FEI.ICIO DOS SANTOS : -Apoiado. 
O Sn. Hor.TA DE A.uA.mo: -E' a verdadú; nem 

to os o:; sen:~ , ores que tem sr o esco u os suo 
summidades. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES;- Mas V. Ex. OS 
chama de toupeiras. 

O Sn. HonTA DE AnAU~9__:...=:::-e.úde _ _s~---C--com. 
- effeito--é--qu.:mrrc:~af5oum pouco dura ; mns o 

nobre deputado niio deve esquecer q uc essa 
palavra um tanto aspern foi emp1·egada em carta 
escrit>ta ao correr du penna, dirigida a um amigo 
e co-re Ig'IúiWrJO, na m 11111 a e. _ 

A propósito; para arreàa.r a censura coni qtlC 
alg-uem e!'t~a_nl_lOU a pub!ir::~ção de cnrta_s que 

llim que se dirigisse tambem ares peito ao nobre 
présit..!e.ntu do conselho. A final deliberou o di
l't:ctorio qne a chaoa não fosse publicada; que 
escrevessen~os as ê<u·tas a Iludidas c que o · Sr. 

· A.lphca Uonjuedim désse a conhecer a delibera
ção do directorio, 9uanto ft organ_izayão da _mes-

cidade c 'li co u na maior reserva en~re os que a 
conheci:un . 

.Não ti\·e resposta de nenhum dós Srs. mi
nistros, havendo-u, entretunto, recebido dos dis
tiuctos chefes liberaes aos quaes me dirigira. 
Hecebcu-a )Orém o Sr. Al Jheu Mon·ardim e 
disse-me que, em vista dclla, ia dar publicidade 
á chapa, recommendando-il explicitamente aos 
eleitores~ concitando-os a convergir todos os 
vo os so Jre os can 1 n os apeesen a os pe o r
rcclorio, aos quaes referir-se- ia, especific1:mdo 
os Lilulos e os serviços de cada .um. Fiz sentir 
ao Sr. Alphcu Monjardim a inconveniencia e o 
perigo tle uma. re~!):l_tl}Qll,.d.a.ção:.. nesses._termos, .... 
·ifu:rudo- ·o·dTi'ectõ1;io sabia que a cundidatura do 
Sr. Chri~tiono Ottoni não sendo, como não era,. 
n:Ilural pelo Espirito-Sunto, seria hostilizada em 
quüsi todos os collegios, principalmente os do 
'U ) O • - i >;" • -

ma de urn cheque.; se.ndo minha opinião que, 
. tendo o directorio de apresentar aquella chapa, 
o fizesse como c uem se libertava de um o-rande· 
peso, apenas como quem satisfazia a um com
promisso que havia tomado pnra com o partido, 
sem recommendação nenhuma, limitando-se a 
êommunicar aos eleitores que tinha org:mizado 
a c \.lapa com aq uclles tres nomes. 

Declarou-Il!-e o Sr. Alpheu Monjardim 

· t'iano Ottoni aos eleitores cspeciaes. · I muito innocen.temente __ ? -
N unr~a assig·nei c i I'Cillar algum~, nem qualquer O Sn. Hoa·rA DE AR.-\.UJO :-Eu o fiz muito propo-

rccomtnendação em favor desse c:mdidnto; jit o sitalmente, de aecôrdo com o parecer que havia 
dccJ.,rei. Ao contrario (e isso se vê claramente· d<tdo, para resalvar o prestigio do directorio, pois, 
de toda a correspondt.:ncia · que houve entee como o nobre deput::do vê, o directorio limitou-se 
mim e os Srs. mini:stros e o proprio Sr. Chris- a dizer :-Entendemos dever organizar a chapa 
ti<t:J!O. Ottoni), semp_r~ fui. hostil p. sen~elh?nte. ·assim (lê): · · • 
candHlatur:t, que ale a ult1ma hora csforcer-m:e Eleiçiio senat01·ial. por afastar da província_ 

Quando o directorio organizou a chapn, o • O directorio liberal desta provincia, em sa-
nobre ilepntado, meu amigo e collega de depu- tisfaçiio aos desejos manifestados pelos chefes do 
t<lção, deve rocordar· se, declarou o Sr _ Alphen pa_rtido nas respectivas parochias e ao compro-

onjar i t ue i: i - - t- • • • - -· , 

ÜJ)puz:-me a isto, dizendo que parecia-me incon- nhecer, :mtes da ·eleiçiio primaria, os nomes dos 
.veuicntissima aquella publicação c c~tendia 

1 
cnndidatos do mesmo aetido á lista tJ.:i_plice qne 

-.q.u.e-a-{~a àe' üt ae,n em segredo, {JOts que em e ser apresentada á Corôa para a escolha 
o governo podia li).\lÜ~tl' de oviniiio· e de.ixar in- do sen~trlor por est:1 província, communica a ' 
teira liberdade á provincin. Fiz-ihc vêr que ia todos os sens co-religionarios que aquella lista 
escrever a alguns dos Srs_ ministros c a. alguns se acha org:mizada com os seguintes nomes: 
chefes Iiberaes, reclam:mllo c.1ntr•1 o desleal e con~l'll1ciro c~lwistiano Benedicto Ottoni, Dr. 
anti-libera} pt·ocedimento que se estava tendo Frnncisco Gomes de Azambuja. 1\leirelles, Dr. 
Goma ·o · ~i di. oS AI lhe Mon·ar-- .lOS!~ Fdichmo Horta de Arau·o. » E mais nada. 
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56 aquj vim n saber, com gr:mde sorpreza, parochial da villn da Barra, dando·o como pro· 
Sr. presidente, que o rn~cnnho por mim escrípto sente nesta mcsn1a vi!la. 
em um retalhoA~.: pnpel e na intimidtH.le, foi o Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:- Si o juiz de paz 
remettido pelo Sr. Alpheu Monjardím i typo- se prestou a isso, mostra bem que não lhe me· 
graphía do meu partido, e dalli veiu parar ás recia conilança. 
n1ãos do c:mdid:1to prcàilecto do Sr. pl'<'::lsiàente 
à o conselho, cQm a minl1a lem·a re · , , n. HonTA BB ~~AUJ& :-Não disse que o juiz 

· · ,;, • · o:s Eis n.hi n. razuo por que o juiz de pnz, em in· 
na:> vespcl'as da cleíç~o; :.w passo que foram de- teira boa fé, rubricou o livro dns actu~ fnlsas ~ 
mitLidos dos cargo::-. policiae~, que a r.outento ge~ nssi~nou mesmo em Huúnas a d\t ot·ganiuçiio du 
ral exerciam, os dignos cidacl5os, a!llbos 1iberaes, mesa parochi:Jl da villa da B:n·1·n de S. Matheus. 
os Srs. <1lferc:; José Bem:'lrdino de Sot:zi1 e José Altamt;nte· censuravel c merecedor da gernl 
Marques Pereirn. :-:ó porque não ::Jdberiram ;) reprovaeão e de ·casthto exemp1ar 6 o procedi
imposi0ão dn candidnturu officinl. menta cfo juiz de direito, principal nutor üessn 

A parochia de Itapcmirim, a mnis importante falsificação) como é sabido e ficou exuberante
da província, pelo numero de eleitores, merece? mente provado na jnstifica.0ão dudn perante o 
especiDI nllenç:iio;. para ~liA fi;!ei_'aa_ o. : iz municip,ll, com a:Ssistencw do promotor pu-
snns vistas o pr·es1deute da provmcw e o chefe blico, na quul dcpuzeram compridamcnte llll.ütas 
de polícia interino Dr. Mi~ucl Amot·im, que tão testemunhas dig-nas de f\! e conhecedoras desse 
triste cópia dcll dt! si na comarca de S. "3'latheus, e de outros fnctos ign:~lmente escandalosos, 
onde hostilizou nos chefes Hberaes e a todo o lJraticados em S: Matheus, durante o processo · 
Dartido. assim como aos l:O!lscrvadores, pura ro- eleitoral pelo Dr. 'Miguel Amorim, factos que 
denr-sé t1c gettle sem idéns )Oliticas se - . · em verdadeirvs srímes e attentaG:es een-

O StC HORTA DE Atú .. TJJó :-Foi provado perante frente das baionetas que lhe ha·\ia ministrado o 
o senado, Sr. pre:-:idente; 1::\ estão ainda os do- presidente da J)Tovincin, ape.zar dos meu~ protcs
cumentos: que o juiz ue direito de S. l~Iathcus, tos e rcclnmacõcs (n(tO apoiados e apartes}, e pro-. 
actual chefe de políci:l interino d<l 11rovincia, hibir que penetrassem na igreja mntriz tode$ os 
f<llsificon, durante a ekiç~o senotorial de Novem- cidadãos competentes e comrocndos com a antece
lJro do nnno t~ s:td · · , · , , 3 1 a et para a orgautzução da 
jnntnmente com Antero losé Viei1·a de Faria e mesa parochial; os qunes tiveram de ir , em vir
o juiz de pnz da parochia de Itaúnas, de cuja tude desse caso de força maior cmprcgudu pelo. 
bôa fé e simplicidade ::ll.msou cr " rklleir.t autorid.tde da comm cu, proceder aos 

trabalhos eiei-toraes nu casa da cnmnra munici
pal, conforme logo commun1caram ~o presidente 
Jn prodncia. 

Tudo isto consta exactamente dos debates havi
dos no _senado e dos docun~entos a que me tenho 

no It:tpemirim aos nossos 
esperavam a 
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l1ora legal para se dirigirem á matriz ; ao passo 
que os eleitores e supplentes em mi11ori~, en
cerrados desde a madrugada na igreja matriz, 
lavravam a acta da organização da mesa, para 
a~sim, por tão . indigno, reprovado e criminoso 
meio, poderem contar com mesa unanime e re-
cusnr a m:uorw. os vo os 1 Jeraes: . 

Em virtude do aviso que tivemos, quando os 
nossos co-reli rrionarios dirig-iram- se Jara· a ma-
trtz, as nor:1s ;1 man 1a, ja a i enconlrnram a 
mesa parochial, que dey_ia ser eleita ás lO horas. 

O Sn. GALDINO D"\S NEvEs :~ A's 9 -horas. 
· O Sn. HoRTA DE ARAUJO~- A's 10. marc& a lei. 
TenJ1o longa pratica de trabalhos eíeitor:.~es_ para 

com n lei procederam os meus bons amigos e 
firmes co-religionarios; communicnram o facto 
ao residente da rovincia e concorre1·am ara a 
organizaoão da mesa, á llora legal. 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-V; Ex:. culpa o 
presiden~e da província porque os seus amigos o 
abandonaram. 

O Sn. HoRTA DE ARAUJO :-Si eu estou di-

maioria dos eleitores e supplentes continuou firme 
a sustentar o partido liberal de ItapemirJm, como 
é que o nobre deputado diz ·que os meus 
amigos me abandonnram ~! Abandonaram-me 
esses poucos que se liguram aos conservador•~s 
para sustentar n causa do partido conservador,no · 
qual d::JVam :1.8 eleitores a troco de cinco liberaes, 
com o pacto de votarem todos os 23 nos Srs. 
Christiano Ottoni e Costa Pereira. 

Sr. presi ente, houve na paror.hia de Itnpe
mirim ostentação de força; eu a vi,desde a manhã 
do dia da eleição .... 

0 Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:- Dentro d'a 
matriz~ · 

• .. ... o • o. 

querdo ·da porta principal da matriz (A.pa1·trs). 
Admiro-me, Sr. presidente, de que alg-uns nobres 

· ~ a> h m · · 
permittir a presen~a de força armada nas portas 
das matrizes, durante o processo eleitoral. . 

·o Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-Eram apenas 12 
praças, que foram para guar:decer a cadêa. 

0 Sn. HORTA. DE AR.\UJO :-12 a 15 praças; não . . 
A matriz, porém, está muito longe da cadêa ; o 

nobre deputado falia de lugares que não co-

0 SR. FEI.ICIO DOS SANTOS :-12 praças não fa
zem fugir um partido. 

O Sn. HonTA DE ARAUJO:- Quando ha quem es
teja disposto a arriscar a vida. O partido, porém, 
não fu o-ju · nem essa é a uestão .. 

O Sn. AN-roNIO DE SIQUEIRA. : -As praças eram 
para guardar os presos. 
- O SR .. ~.TJro : Os presos nãulis-

-tavam na igreja_ (1·iso); estavam na cadêa: na 
matriz estava quem queria votar Entretanto, 
Sr. presidente, o presidente ·da província tele
graphou ao governo asseverando que não havia 
intervenção de força armada. 

·O SR. HoRTA DE ARAUJO:- Então, o que fazia 
essa fcrrça de 12 ou 15 praças, armadas e promptas 
á primeira voz, á porta da matriz? 

U:M SR. DEPUTADO :-E os presos ficaram sem 
guarda? . 

. -
saberá o nobre o que 
presos. ' . .. .. . . ~ 

• I ' : ' cl1amnrci riclicula, porque o Sr. Elyseu devia 
saber por informações exactns, ministradas pelos 
nossos co- religionarios d;1 capital, que os libe
raes de Itapemirim, conscios de seu dit·eito e de 
sua fot·çn, não recuam, resistem ao emprego de 
baionetas em muito maior. numero, como o 
fizernm em 1.876. A ostentação de orça e as e·. 
missões nas vesperas da eleição, sem causa co~· 
fessavel .... 

O Sr.. ANTONIO DE SIQUEIRA: ~ Algum motivo 
houve. 

O Sn. Hon-rA DE ARAUJO : - ~ .. foram motivo 
para que maior pujança manifestasse o partido 
libernl ~~- I~apemirim. · 

foi opposta a V. Ex. 
0 Sn. HORTA DE AllA.U!O : - Que informações 

teve o nobre deputado! A mesa liberal foi con
stituída pelos meus amig-os e co:religionarios. A 
da 11w.drugadà, organizada pela minoria, com o 
presidente liberal e os quatro mesarios todos 
conservadores, essa sim, me era opposta. 

Não houve I?Otivo con_fe_ssavel _para as demis· 

0 SR. ANTONIO DE SIQUEIUA: ~- Algum motivo 
houve para as demissões. V. Ex. bem sabe que 
um pre:;idente sensato... ' 

O Sn. HonTA DE AMUJO :-Um presidente sen
s:lto não prDtica actos desses sem motivos se-
nos, eon essavers e JUS os. r. yseu, porem, 
não estã neite caso ; lembre-se o nobre deputado 
dos seus feitos no Rio Grande do Norte. 

O Sn. ANTÓNro DE SIQUEIRA.-:-As questões do 
Rio Grande do Norte não têm nada com isto. 

0 Sn. HORTA DE ÁUAUJ.O :-Têm tudo;. consti· 
tuem precedentes do Sr. Elyseu. · 

l):1ra reunir e os.tentar força em Itapemirim, 

polici:l interino, que já _tM inconvenientemente 
se distinguira em S. Matheus, não recuando nem 
diante do ridículo e do crime )ara dnr aln-uns 
votos inquinados de insanavel nullidade ao can
didato do· Sr. presidente do conselho. 

O Sn. l\IOREITIA DE BAlUl.OS (1ninistro de estmn
gei1'os) :....,.Em S. -Paulo foi um excellent.e ma-. 
gistrado. 

bendo honrosas manifestações de toda a popula
ção. 

SR. HOR'rA DE Al\AUlO:- Então mudou 
comiJ clima; no Espírito Santo tem sido pessimo. -

Dizia eu, Sr. presidente, que o presidente e o 
chefe de policia tomaram suas medidas. Uma 
delbs foi a ordem particul<lrmente expedida á 
f~rça existente na villa do Cachoeiro par~ gue 
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O Sn. ANTONIO DE SIQt:ElllA: - 'l'inhrn:n de vit· acampamento e dirigill-se com os prews para a 
presos. pnrc:chia, onde se queria reunir parn a eleição 

o Sn.. Hon-rA BE AnAulÓ :. _ Isso foi um 11re- nwior numm·o de bnionet3s; tendo chegado no 
texto, muito nwl engendrado nas vesperas da Itapemirim no dia se~; uinte, tambem a noite; 
eleição. NGo tinha de vir par3 0 ltapemirim sendo :thi recolhidos :í cadêa os mesmos presos 
preso al(l'um. Uns estavam condenmados e ou- pelo respectivo carcereiro, sem guiu nem ordem 

0 Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:- V. Ex:. COn· lll3l'Cado para a eleição (lê): 
co!'dtl quo deram presos? • Por que seria?-No dia H ao corrente,amanlJe
- O Sli. HonTA DE AnAuro:-Vicram, sem tluvida; ceu desertn ,, cadêa-=aef;ta villa, lendo se ret~rado 
é isso meslllo que estou censurando; vieram jus- o destacamento sem cvn~entin·1ento do delegadõ 
tamente qu:mdo era mais nccé:;s;n·io á j nstir.a e carreg:mdo tres criminosos de morte, que,á re-

uc estivessem na cad ·a a •i! d · · •· ,- · ·. · · -
1 

tanto assim que, quando chegar~1111 <10 It:~pemil'im; sercni interrogados. ' ' . ' 
v.eiu logo do Cachoeira o advogado de um delles, • O clelegndo, activo como é, procedeu a exame 
e Sr. Antonio P':reira Soares,- reclanwr seu ~ ~ o- • •• - -'"' • 

p1·ompto regresso. por est~1r com c itl marcado descobrir a causn desse attcnt~do, uniea qualifi
p3ru a formação da culpa, com testemu~1has in- caçiio que se púde dar a esse procedimento do 
timadas;etc._; 1113~, como as praçns eram JUlgndas dcs:acamento.• 
necr:ss:Jrias p3ra 3 eleiçã~,não deram a? Sr. So~r~s Accrescentou no dia 22 (lê) : 
nem uma para .condt1ZI_I" o preso, reG de cr1me . .· .., . ,· 
de morte, tendo o propno advogado dê o mrmdar . • Po1 ~ue seita ?:-:.sobre a nottcta que, com -o 

--transportilY Fara: a·· cndêtr-dc-·onde tinha-vindo,- .trtulo.__~<:I_ma, puhlt_cdmos -nº __ ntl}~º-!.Q.._ P.ª~~a~o, , .. 
. fazendo <15 despezas á su~1 custa. fomos 111lor!1~a.dos do s '-~~l~te: q_ue ? _com~ap- · 

Sr. presidente. quando 0 command:mte do dante d~ de:stc~camento dts:sera a dtversas pe:ssoas 
. ., • • " .l 

que já alludi, dirigiu-se ao delegado de flolicia, 
ao juiz municipal e ao juiz de direito, para com-
municar a cada um de J · · · 
presos para a vi/la de Itapemirim, em virtude 
d11S ordens que recebera da cnpital da prov-incia. 

Póde isto, Sr. presidente; ser autorizado ou 
approvado por um governo obserY::t.dor da lei? 

Isto é a anarchia na administroção; um desta
camento remo\Tendo Jresos de uma cadê ')3 a 
outra, sem pern.ussão das autorid:1des locaes, que, 
todas, declararum ao comm~:nd~mte dessa força 
que nenhuma communicação haviam recebido, 
quer elo presidente da província, quer do chefe 

. de polici:r, a tal respeito, e não podiam concordar 
naq uell:1 remoção, além do mais, porque esses 
preso::: eram réos tle crime de mot·te c estavam 
respondendo a processos em preparo para o j ury 
proxinw. 

_ E , Q E:rHA:- oram remo-
vidos por interesse d11 justiça. 

O Sn. Honn DE AnAum:-Foram removidos 
contr:1 todos os interesseª da .i ustiça, e só e uni
('amenle por incleJJito intere~se eleitoral. A jus· 
tiça exigia que se conservassem os presos onde 
estavam respondendo o processo. 

0 Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA :-0 presidente da 
província é o competente para julgar esses casos. 

'O Sn. HonTA DE AnAuJo: -Onde vnmos nós 
p<Jrar com senwlhant~s doutrinas!? 

O Sn. HonTA DE AnAuJo:-A ordem expedid:l 
,. · · · d d 'staeamento 
foi que. n~o ob:;tante qnalquer opposição das 
:mtoridades loraes, seguisse immediatamente 
conl_ l?dos os presos e pl'nças p:rrn a villa de Ita • 
penunm, onde a forc.;a era necess<Jria durante a 
e~elçiio. E, com etfeito, apezar da justa oppo
SIÇ<lO das a ntoridades pol iciaes e j uuicia rias do 
Cac.hoeiro 1 • · • • 

mandante do corpo assim ordenara-lhe por officio 
e carta particul<lr. 

• Quem· será o res onsavel ? • 
resu tado, Sr. presidente, dessa correria 

eleitoral foi que, na noite de 30 de Junho, fugi· 
ram todos os presos da C'ldêa de Itapemirim, 
criminosos de morte, uns já condemnados e·-ou· 
tros ainda e:m precesso_ 

0 Sn. ANTONIO DE Sr UEIRA.:-
as L .. praças eram poucas., 

O SR. HonTA DE ARAUJO:-Prova qu'l; o destaca
mento occupava-se em outra causa e não em 
gu:1rclar a cadêa; :prova que as praçtJs, scientes 
do fim para que estacionavam em Itapemirim, 
nenhum ca::o fizeram do seu principal dever 
legal e transformaram-se em desmoralizados 
instrumentos eleit9raes. O nobre dep'u,tado deve 
saber que não são necessarit~s· :1:2 ra ,as ara 
exercer VJg"l ancw e o star-a uga e meia duzia 
de presos, em um:\" cadêa segm·a e forte, como é 
a daquella villa. Os presos fugirãm porque não 
havia nem uma sentinella nas gt·ades, que foram 
limadas, sem que disso 11lguem se af)ercebesse. 
E' o qne me foi communicado.por pessoas fide
digntls da localid:1d~, e co~1sta do noticiaria do 
Cacltoeirano de 6 do4(!orreute (lê): 

c Fuga de presos.- Na noite de 30 do pas
sado para i. o do corrente, evudiram-se da 
cadêa a.e Itapemil'im todos· os presos que lá. se 
achavam, inclusive os sentencindos:- Informam-

. ( ' 
lima uma das grades de ferro e sahiram pacifl
m~n.te, ... não .d•m~~ as autoridades policiaes a 

O tolegramma t/as cartas ft\lC meJoram dirigi- · 
das referem ~1ssim o facto (lê): · 
· • Telegramma procedente de Itapemirim-Lo de 

.In lho de 1879. Esta noite fugiram os seis presos da 
c:1dêa; quasi todos de crim.e de morte, inclusive 

. ) 
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" o ; .. e un o e ' . . . . eça provt-
dencias ao ministro da justiça, 11ara que sejam 
pres_os os assassinos que infestam esta fregu~zia, 

' /; . 
Aqui se têm elles refugiado, Joaquim Justino 
Ca1·1zeiro, Amaral da Cayunna 

fredo Já declarou que nega a-rcformã. 
0 SR. GALDINO DAS NEVES:-l\Ias a camara não 

ha de pagar os peccados do Sr. João Alfredo e 
de outros. · · 

. O Sn. HoRTA DE A.It\UJO:-Senhores, ~ejamos 
JUstos para com os nossos adversarios. O Sr. se
nador João Alfredo não disse o que o nobre de~ 
put~do lhe attribue; declarou, sim, que não 
dana tregoas ao_ actual Sr. presidente do con
selho, e pura asstm proceder t~ve as razões que, 
expendeu em seu discurso, hoJe publicado em 
extr to 1· -
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para renlizar a reforma eleitoral, pelo meio con
signado em seu programma; S. Ex. que subiu 
ao poder (é triste recordnl-o ), não porque hou
vesse triumphado no paiz a idéa liber::~l, mas 
em virtude do naufra~io dos nossos advers:1rios 
poli_ti.cos, aceitando em taes condições a responc 

I (1 ' (_ 

mente for:nn pela corôa chamados os liheraes ... 
0 SR. FELICIO DOS SANTOS :-Porque não tinha 

a quem c 1amar. 

0 :Sn. YIRIAJ'O DE MEDEIROS :-Alguns despei-
~dos. . 

o SR. HoRTA DE AnAuJo :....:... Despeitados 1 Em 
que e por que? Está despeitado o Sr. conselheiro 
Dantas?! 

despeitados ... 
O Sn. Vmv .. To DE MEDEmos:-0 Sr. conselheiro 

·O 

OSR. HoRTA DE ARAUJO :-Reservas e censuras; 
per exemplo, sobre os creditas abertos extraor-
di nariamen te····para-~as-e-stràdas·de-rerr<i"âel3atu::--
rilé, Camocim e Paulo Affonso, e a proposito 
mesmo da eleição de senador pelo Espírito Santo ... 

0 Sn. HORTA DE ARAUJO~- ... -. O nobre pre
sidente do conselho, seja-me permittido dizel-o, 
rebnixou o partido (n(io apoiados), que tinha e 
tem uní ·pro!.rramma complexo, bem desenvol
vido e assentado. Desse prog-ramma o que tem. 

: < pr i en • O )I R. DEPüTAD :- ue . 
Disse o Imperador na car~ta que dirig·iu ao O SR. HoRTA. DE ARAUJO :-S. Ex. declarou 

Sr. Duque de Caxias: uc ac:Jwva muiLo inconveniente estar exercendo 
~ O paiz quer a eleiçiio directa; conservadores mLerrnamente o cargo e c e e e po icw, na

c liberaes estão promptos a renlizal-a; tendo, quella província, um magistrado que o senado 
porém, sido essa idéa iniciada pelo partido libe- tinha mandado responsabi!isar por ter intervin
ral. entendo que a este compete leval·n a ef- do com autoridde indebita na eleição passada. 
feito .• ·- · Sr. presidente, no caminho que leva o nobre 

O ~ G , . :r ~ • '·f d d, 1 . presidente do conselho, de des:Jstres em desas- · 
~-- :SR. ALnr::so DAS NEVc.s .-.• ~as eu a el e' tres. que vão actuando damnosmnente sobre o 

" n"OSs:Híeou·-g~uardada,·-----·--·------ -pa1i mtem>; âc qu:esê-estão resentlnilõ q1fasrtoâ.as- ~ 
O Sn. )?nESIDENTE no CoNSELHO : -Só si é as províncias, onde já tem apparecido, e dia a dia 

• . • .. • • r· ; ~ • .: 

O Sr:. GALorxo DAS NEVES :-De V. Ex. talvez; 
as idéas do partido liberal süo conhecidjs e 

• •1 • 

.(Ha outros apartes.) . . 
·O SR. HonT_.\. DE ÀnAuJo :-0 nobre presidente · 

do conselho comprometteu-se a realizar a re
forma por meio da constituinte e tem declarado, 
como o fez ha poucos dias na outra camara, que, 
• < ! C S • Ú I. ~ 

acha; si vir que não póde obter a realização 
dessa idéa; resignará immediatamente o poder. O 
nobre presidente do conselho conhece as dispo
sições do senado, que, evidentemente, não re
cusa a rcform:1 eleitor;1l ; aceita-a, mas pelos 
meios oràinarios, independente da projectadn 
constituinte. . . . , 

UM Sn. DE:PUT.~>.no :- ?!Iàs por que não di~cute, 

O Sn. HoRTA DE Ar.AuJo : - . . . d\l modo 
que o senado vem ao nosso encontt·o, ou antes 
quer caminhar adiante de nc:1s, com as icléas da 
maioria destn camara, expendid:ls por muitos 
d'entre os seus principaes oradores, que, assim 
como o illustre Sr. ministro dn fazenda, de
clar:lram mui explícita c positivamente, que de
sejavnm d"Otat· o paiz com a cll'iç5o directa, sem 
dependencia da convocação de uma assembléa 
constituinte. 
.. Em taes circumstancias, é claro ~ue o nobre 

residente do conselho deve ceder o !urrar ue 
occupa e nao servir e em araço a adopçrro e 
üio importante e necessaria reforma. 

O SR. PRESIDENTE DO CoNSELHO :-AO'radeco o 
conselho, mas comprehendo a minha posição. 

0 Sn. HORTA DE ARAUJO :-S. Ex. deve reflectir 
ba:sta~tesobre essa posição. As reservas já guar
dadas por alguns illustres. chefes liberae.s ; as 
censuras já feitas e enunciadns nesta tribuna 
e na da outra camara ..... 

eu receio muitó que S. E:c só aguarde a disso
luçüo da camara para, livre e dP.sassombrada
mente. dar ex ansão e todo o desenvolvimento 
á sua desregrada política; e então:-ai dos lil~e
raes! (Apartes)_ 

Algum tempo antes do naufragio do _partido 
conservador. dizia José de Alencar á brilhante 
opposição désta camara:- • Não vos impa
c_ienteis ; a mont~nlw ca1~1inha. p:1r::~_ vós, impel-

s (. .t' • ) 
phecia renlizou-se. 

Hoje, Sr. presidente, nenhum liberal dirá aos 
nossos adversarios que a montanha cnminha 
para elles ; não C[lminha, senhores, impellida 
por. nós ou· por vós ; a montanha está sendo 
açcidadamente solapada pelo Sr. presidente do 
conselho, que se mo al1gurn prestes a dizer, 
t~lvez em recorda~~ão ~o h.eró? h~rsuto que de;·-

aqui est..1o (Riso). 
E' o que se assoalha: que S. Ex.. diz e i1ro

clama que depois dclle o-diluvio. 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Nunca diss! 

isso. 
O Sn. HonTA DE AR.-\L'lO :-P:irece que V. E:x. 

acredita ser o unico homem conspicuo entre os 
liberaes; pois reconhecendo, como é impossível 
deixar dr. reconhecer, que as mais graves . diffi.
culdades, 1Cl·eadas á· situação, são devidas ás con
dições em que se acha sua ·propria pessoa, diffi-

• ... • :"'O • 7 • .. 

ser instante, suprema -a reforma eleitoral. 
Em conclusão, Sr. presidente, devo dizer ain

da· em referencia ao grande poder de que se 
acha investido o nobre presidente do conselho:
S. Ex. póde muito; póde decretnr que nenhum 
o osicionista rinci almente os ue não são sum~ 



cMmara dos Deputados - Impresso em 30/01/2015 10:57- PÃjgina 32 de 32 

Sessão em 8 de Julho de 1879. 99 

midades na política, volte ao paflnmento i mas o 
poder do nobre presidente do conselho,felizmente, 
não sobrepuja a minha vontade de persistir em 
prestar serviços ao meu partido, serviços fracos, 
eu o rec~nheço, porque resentem-se da fraque
za da minba intelligencia (nã~ apoiado$) e dos 
meus recursos W'"' m1"' M-\ 'h:;'~ A~ AM~ • • ' ., - _ ., •u• 'i "-"'~v.v 

a morte hzer parar as pulsaçoes do meu coraçao. 
(ltf11ito bem ; muito bem. O oraàor é compl·imen-
tado.) · _ . _ 

inspirava, e que as medidas tendentes 11 debellar 
as causas das epidemias continuam a merecel' os 
cuidados do gúverno imperial. . _ 

A cam:o1ra prestará toda a sua attencão ao estado 
da lavoura, sendo, como é, urgenie vi~[~car o 
mais poderoso elemento da rirr1ir.:~:::. ·· · P. 

paru esfle nm parece á camara, como a Yossá 1\fa
gestade Imperial, serem necessidades indecliíin
veis a creaç~o de .estabelecim:mtos de c1·edito e a 
Uv';{Ut~L!f~\} Ut: Draços. J!," roraae duviâa que será 

A discussão fica encerrada. principa~mente pelo accrescimo da producção que 
-------------. ~ensegmremos rest-aurar as nossas finanl)as e ad---- ---vêrn á mesa, são lidase-mandadas imprimir as qnirir meios de levar a efft~ito os melhoramentos 

seguintes redacções: - · de 'que precisa o Brazil. ,-

Redaccã9 do vroiecto n 2~7 rl" .; R7Q 

RESPOSTA Á FALLA DO THRONO 

encontrar difficuldades .; mas com Vossa l\Jages
tade Imperial conga que serão. superadas '"'Pelo 
cnmnrimr.nto do rlt>u,;r t> i_mpUJU.~lS~G~---íldlllG-----+lfl•na;_..l.l-',,''1-f,·v ~- ----------1 

Senhor, a camara dos deputados reconhece 
---. n·- "'"~~" - . • ·;; 
~>Ir.> >n • •v LJLVóJ.t:>;:>;> ' lU 

tismo, elevando-se a nossa patria ao auge de 
SENHon. - A camara dos deputados agradece d 'd d Ih d · p · · v M t d 1 · 

1 
d' gran eza e prospert a e que 3 estma a ro-

o J)liZO -g~te ossa ages ~; e .mpem se 1gnou videncia. _ 
de man:!estar sobre a mane1ra por que a as- . .,. · · ,.. _ 
sembléa geral cumpriu seus deveres na ultima Sala ~as comnu~soes ~~ ' de Julho de 1819. 
sessão legislativa i e na presente s~ssão conti- - Mm·ttm F_raJlCtsço Rtbetro de .4.n_drade.- F. 

___ nJianL<t __ a_Ltendru:__com-a.-ID.es-mo-zelo-ás-medid-ns- . .EJ:anco---de-Sá.-.---G.--.4: .- do--P·rado-P-~:me-nte-l;-----
. recommendadas á sua solicitude por Vossa M11- R da - d . · t '·'"O d lS?CJ 
ge~tude Imperial. - - e cçao -o p1 o;ec o n. ~~ e . .... 

Decretar a eleicão directa rom o nm i!P. -' • .u • 

assegurar a livre manifestação do voto, regnlar .n. t;t:téu lt:;">ulvt: • 
a situação fin;:mceira do Estado, equilibrande a Art. i. o As disposições do decreto n. i286 de 
despeza com a receita, são · sem duvida intuitos iõ de Junho de i866 Iicam extensiv:1c: Me: ~l.;m~i" 
ua mmor nnportanCJa e as mais vivas aspirações empregados- da Illma. camara municipal da côrte, 
nacionaes i e desses assumptos tem a camara sendo: engenheiros, escripturarios da directoria 
se occupado com a mais :acurada auenção, das obras, advogado, fiscaes, administradores, 

· coadjuvada pelo governo àe Vo$sa Magestade escrivão e continuo do matadouro. · · 
Imperial. Art. ~.u Ficam revogadas as disposições em 

E' grato á camara saber que perinanecem-inal- contrariO. 

0 _SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 9 : 

V parte (até_21toms). 

)?ra • iileias flagelladCl., pc:aa sêr.;ca . .~.,~,~.as ctrcum-
stancias, entende a camara com o governo de 2. 3 parte (ás 2 .hor~sou antes). 

~ossa.llag.estad-e-Imperial ser_:_a~-sagr .. m.~lt .• ,.vr+----=~.=..::;-.!.::.:__::.:__~~::..:.:...:;__:_:_~~,-----'---
continuaraauxiliaroapopulaçãodaquellasprovin~ · 2 ; a discussão do projecto de lei de fqrças de 
eias com os· soccorros que forem indispensaveig; . terra. · · · 
chamando-a-ao . mesmo: tempo aos ·habitas do 
trabai.Ro. · 

Soube-a camara com satisfação,.que o estado 
sanitario está longe de · ja.stifiGar os receios que· 

Levanta-se a sessão •'s li ho1·as. 
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Acta do dia ~ de Julho d·e 48.,.-9. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

A's :U horas da manh:l~ feita a chamada, acham
se presentes os Srs_ Visconde de Prados, Cesario . · - . .. . . 
Viriato de Medeiros, Cósta Azevedo, Franklin 
Daria, Barãu da Estnncia, Saldanha :Marinho, 
Gaviiio Peixoto, Ildefonso de Arau·o. I(l'nacio 
Martins, Seraphico, _ meida Couto, Lourenç-o de 
Albuquerque, Malheiros, 1\Jarcolino Moura, An
tonio ·de Siqueira, Prisco Paraíso, Almeida Bar
boza, Azambuja Meirelles, Jeronymo Sodré, Souza 
Andrade. Mello e Alvim. Bar5o Homem de Mello, 
José Cae_iano, Se~gio dé _Castro, ~outo, Manoel 

..;.,j ' • ~ : .... " (. ' ti 

França, Joaquim Serrn; Theodomiro e Galdino 
das Neves. 

' . 
beiro de Menezes. Danin, Americo, Esperidião~ 
Luiz Felippe; JÕsé 1\larianno, Carlos Affonso, 
Liberato Barrozo, Bulcão, Freitas, Sinval, Espin-

. doln, .José Basson, Marianno da Silva, Fabio Reis, 
Barros Pimentel, Joaquim Tavares, Affonso Pen
na, i\Ioreira Brandão, Hodrigues Junior, Theo

---phHoOttoni,-FernandoOsorio;Fcrreira·de·Moura; 
8ouza Cm·valho e Horta de Araujo. 

Magalhães , Aragão e !rÍello. Antonio Carlos, 
Beltrão, Franco de Almeida, Flores, João Brígida, 
José Bonifacio; Laf:1vette. Pom eu Silveira de 
Souza e T:rvnres Belfort: e sem e la os Srs. An
drade Pinto, Barão de Villa Bella, Buarque de 

·-Macedo, Belfort Duarte, Bezerra Cavalcanti, Ba
ptista Pereira, Bezerra de Menezes, Camargo, 
Candido de Oliveira, Corrên · Rabello, Costa Ri
beiro, Car.r~o, Couto :Magalhães, Dinna, Epami-' . . 

. ·~ ' . e ' "' 
Freitas Coutinho, França Carvalho, Fidelis Bo-
telho, Felicio dos Santos, Florencio de Abreu, 
Hygino Silva, Joaquim Breves, Joaquim Nabuco, 
Leoncio . de Carvalho, Lima Duarte, Martinho 
C[lm pos, ?tícllo Franco, :Jlonte, Macedo, Manoel 
de l\Iap:allJ~c~, Manoel C:1rl05, 1\hmoel Pedro, 
Meira de Vasconcellos, Prado Pimentel, Paula 
Pessoa, P.;dro Luiz, B.ny Barboza , Rodolpho 
Dantas, Souza Lima, Silreira :Martins, Scrris-
mun o, Soares Br:m ão, T 1eo oreto Souto e 
Zama. 

Ao meio dia o Sr. presidente qeclara não haver 
sessão por falta de numero. 

O Sn. 1.0 SECrtETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios do secretario do senado de 8 do cor
rente remcttendo, e:11endadas pelo senado, as pro
postas do governo convertidas em projcclo de 
l<.>l abrindo creditas supplementares ás verbas 

- C::R • o. ' 3 • 9 u • 

vigente ; para occorrer ás despezas 'Com empre
gados em disponibilidade do rninisterio de es

'tranp:eiros ; e para despezas da verba-sbccorros 
-pubticos e me wramen o o es a o sam ar10-e 

despezas com o observatorio astronomico.- A 
·imprimir: 

Requerimentos : 
. De Ga~riel Benedicto de Campos, pharmaceu

ttco, ped,1ndo lrestar exames de ana~omia e h -

siologia, afim de matricular-se no 3.0 anno me
dico da côrte.- A' commissão de instrucção 
publ}ca. 

De Pedro Guilherme Meyer, tenente-coronel do 
estado-maior de 2.a classe, mestre de gymnas-

• ' 7 • • • 

menta de seus vencimentos.-A' commissão 
pensões c ordenados. · 

. . 
tem de apresentar a Sua Magestade o Impers.dor 
a resposta á falia do throno os seguintes Srs.: 

:l Mnrtim Francisco. 
2 Franco de Sá. 
3 Prado Pimentel. 

Danin. 
José Basson. 

!i ~!eira de Vasconcell 
8 Joaquim Tavares. 
9 Theodoreto Souto. 

:lO ·Espindola. 
H José Caetano . 
12 Souza Lima. 
13 Manoel Eustaquio. 
H: .Corrêa.--Rabello. 
15 Ildefonso de Araujo. 
lô Rodolpho Dantas. 

:l.S GaVi~o Peixotõ. 
:l.9 Ser~io d~ Casiro. · 

21 Mello e AI vim. · 
22 Fernando Osorio. 
23 Barão da Estancia. 
2~. Barros Pimentel. 
E' lido e mandado imprin~ir, para entrar na: 

PARECER 

Effectuada, a 22 de Junho do corrente auno, a 
eleição da freguezin da Aldêa de S. Pedro, do 
município de Caho Frio, proYincia do Hio de Ja
neiro, de conformidade á portaria da presidencia 
da província, de 12 de M~io do mes!llO un~o, 
foram presentes as respechvas actas a commJs
ão de con t.itui ,:io e · aderes ue examin n-

do-as, não encontrou irregularidade ou vicio 
que pudessem prejudicar a mesma eleição de 
eleitores, accrescendo que o processo eleitoral 
correu sem reclamação ou protesto, não tendo 
oceorrido incidente algum que perturbasse a 
ordem. 

A commissão é de r.arecer : 
Qae seja npprova-da a eleição dá Aldêa de 

S. Pedro, do municipio de Cabo Frio, na pro
víncia do Rio de Janeiro, e portanto reconheci
dos os eleitores da mesma parochia. . -., 
Theodoreto Souto.-Esperidião. 

:1879-N. 2~~ 

A com missão de orçamento examinou a pro
posta do póder executivo para a abertura de um 
credito ao ministerio dos negocias da agricultu
ra, commercio e obras publicas, na importan
cia de 6.910:!09~~09, e destinado a océorrer aos 
servicos a car..,.o do ·mesmo ministerio ara os 
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quaes se verificá a insufficiencia das consigna
ções votadas no art. 7. o da lei n . 2792 de 20 de . 
Outubro de :1.877. 

Deixaram de acompanhar a·· proposta as de
monstrações das despczíls feitas e por fazer até ao 
fim do exercício por conta dos referidos serviços, 
porque aes ocumen os c mais m rmaçoes se 
encontram no relatorio da 2. a sefsão do corrent.e 
anno, apres~~tado a!) co~polegislativo pelo hon-

• l:> •. 

Não obst:mte, a commissão julga de seu dever, 
em vista · de~se relatorio, esclarecer a camara. 
sobre o emprego da qu:mtia Jleclida e dispendio 
das sommas votadas e consideradas insufficientcs. 

O credito pedido distribue-se pelos seguintes 
·~ do :Jrt. 7 _o da lei citada 
9. 0 Illuminação publica......... :126:0n;)022 
1.0. Garantia de juros ás estra- _ 

"· . 
H. Estrad:.l de ferro D. Pedro II.. 833: 65364:37 
i3. Esgoto da cidade_ ..... · . . . • 5(1,7: 065;)@7 
1.4. Telegraphos........ .... ... .. 520:923;)430 
15. Terras publicas e colonisação. ·L4:57: 7788298 
20. Fabrica de ferro de Ypanema. 75:2:1&~:364: 

Affirma em seu relato rio o boRrado Sr. minis
tro da ngriculturp. ::rue algumas das demais ver
bas de despeza do orçamento da repat:tição a seu 
caro-o deixarão sobras. Além destas não aderem 
ser transportadas, ex-vi da legishu;ão vigent~, 
accresce que, não sendo ainda calculuêlas, não é 
possível desde já avaliar do quanto reduziriam, 

A estas razões ·cumpre accrescentar a baix.a 
considerílvel do cambio ; facto este que eleva os 
encargos do thesouro, pela obrigaç;ão que nos 
contratos do serviço da illuminação a gaz assu
miu o gmrerno de realizar os ptlgamentos d~vi
dos ao cambio de 27 dinheiros por :1$,. equi-, 

Garantia dejw·os- á.~ estradas de ferro.-Foi 
apenas decretada para este serviço a verba de 
:1.087:016-"373. 

Dependendo a g·arantia de juros · ús estradas 
d3 ferro da renda liquida por estas produzida, 
é este um servico or su· n t . - -a · 
E com effeito, não tendo a estrada de ferro da 
Bahia deixado renda liquida alguma do seu tra
fego no L" sc111estre; e presumindo-se que facto 
id~ntico se dMia no 2. o, tudo fez crer que teria o 
Estado de prover á garantia integral de 5 e;,.. 
a que se obrigou. Por outro lado, a estrada de 
ferro de Pernambuco ainda não contribue com 
uma rcceitn suíliciente para alliviar os cofres pu-
blicas de identica garantia; e para o desempenho 

- . ·-, .. , ·~ 

rer-se, pela inteira deficieliciade esclarecimentos; das_.~ifl'erençns de cambio, vis_;o est~r o,governo 
pelo que só lhe cabe manter, nesta parte, a pro- obr 1'1aclo a fazer lJoa essa oarantla em moeda 
posta tal qnnl foi apresentada. sterlmt~. . 
. Resumindo as· razões jnstificativns das no>~<lS Avaliando-se assim • a dcspeza totnl do exer-

c~nsignuções pedidas, eis o que cabe ú commissão cicio em 1.4:36:Mo,~:6j,, d~l·SC um deficit, cor
dizer : respondcnte ao credito pedido para este serviço, 

Illwninnr(/O publica.- O credito votado na lei 
de 20 de Ouiu?ro ~e i87i ü de 700::077>i088. 

ordinario, contando-se ap~nas c~m um peque1~o 
::tecrescimo na área da illnminaçiio pnblica. Essa 
úrea, porém, não só foi excedida com a.aber
tura de novas ruas, como na parte illuminadu 
pelo systema denominado globe-gaz, teve o go
verno de pagnr, em cumprimento de contrato 
44::310;5, importancia do custo de 633 combustores 

· que substituíram os velhos postes e lampeões a 
azeite, despeza esta não prevista na citada lei. · 

Tratando-se de renovar o contrato da illumi
J?.açiio ~ g_:'lz, era mist~r não só mandar proceder 
a avallaçao do _matenal da. emp!eza .e~i~teptc, 

na importancia de 3~9::;9:3~89:1. 

Estrctda de (m·l·o D. Ped1'o II. -Os repetidos . 
.. . ... . . ... ... . 

" ( .. de trafego da estradn de ferro D. Pedro II · do
notam a insutllciencia da verbn de 4.500:000~ 
votada nas ulti mns leis do orçamento. 

São notarias as causas justificntivas desses 
Cl'editos, as quaes, em g-eral, não são diversas das 
que a com missão passa a adduzir. 
· Com o dese.nvolvimento do trafego maiores-são 
as despezas de custeio, facto que tambem occorre 
com ·a m:Jior extensão da linha; 

1
sendo certo · 

qu_e d~hi aufere o Estado cada dia nov2s vantagens, 
pOis e patente o aug-mento progressivo da receita 
li uida·desta cstrad . t - · 
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Esgoto da cidade.-Pelo recente contrato cele
brado parn o servit,:o de esgotos nos denominados 

o :-· ... , ·., • 

lÔca~· n'os p'f~di'os haci;~ de pat~ate e ;:pparelhos 
ãperfeiçoados, que muito contribuirão para o 
saneamento das habitações. . 

Embora a despeza que da h i provier tenha-de 
ser satisfeita pelos proprietarios dos predios be

. nel1ciados, é certo que, em vista do dito con
. trt~to, -por ella é responsavel o governo,. que a 
.·deve pagar em período~ certos. Dnh! resultou 
: 1" • - • t •). 

de 2:15::327$889 no :1.. 0 s~me~tre do exêrcicio e 
. de :1.91 :2:30;$609 no 2. o ---

tafo,:;~ rec!:1mando a canalização do· r:o- Bllnana 
Podre. servito e:Zte transferido do ministerio do 
irnper.io pará o da agricultura, o contrato que 

· pór esta obra foi celebrado exigiu um dispendio 
de :1.20:506;5970; o que tudo perfaz a quantia, 
de 5~7:065~~4,67. cerres ondente ao excesso sobr 
averba de :f..i00:0008 votada pela citada lei de 
20 ·de Outubro de 1.877. 

Telegraphos .- O credito votado parJ os ser
viço dos telegraphos do Estado e apenas de 
760:000~; entretanto a despcza realizada até 3:1. 
de :Maio ultimo, isto é, em onzê mezes do exer
cício, já. se eleYaYa a i.02q,:923~~30. 

Orr.ou-se a desoeza para o mez restante e li-
i â~tii o n "r11s ai a ã i m 

255:000;5; veriG.cnnc1o-se assim um d!'ficit de 
520:92:~61:30 na verba do orçamento. 
. Não só :t somma v·otada . não correspondia á 

: propost3 pelo governo para o exercido de 1878 a 
:1.879, como O natural desenvolYimento das linhas 
telegraphicas, a aequisição de maior material e a 
ab~rtura de novas estatões justificam o augmento 
da despeza. 

Terras publ?:cas e colonização.-Dos dados mi
nistt3dos pelo honrudo Sr. ministro da agricul-
tura em seucit relator· vê"s ue a des 
total do serviço de terras publicas e coloni
zação, no exercício -de f878-18i9, eleva-se a 
6. 29:3: 778~298. E como a consignaçiio votada na 
le1 de 20 de Outulno-ae-1877-é apenas de 

E sa ido o empenh9 que tem o governo de 
emancipar os nucleos coloniues. Esta medida~ 
porém, não póde ser adaptada, sóbretudo em 
sua generalidade, sem que se tenha, já ultimado 
o estabelecimento dos immigrantes, já provido a 
cer~os e lndispensaveis meLhoramentos nas C?· 

Fúram taes necessid<ldcs que justilicaram, sem 
que pudessem ser adiadas, 3S despezas extraor-

• l • :; • ~... · • v a . 
E como á·pr.g. 2i6 do refetido relataria se aehe a · 
discriminação das despezns desta verba, e nenhum 
outro esr.Inrecimento tenha a· com missão de }lro
duzir, a esses dados se reporta. 

Fabrica de ferro de Ypanema.-Sendo de 
:.~ : aa o cre 1 o vo a o, tm a-se · Yer1 ca o 
até 31 de J~1neiro ultimo um dispendio de 
89:315~3611. E como a despeza orçada pàra o 

. . .. .~5 ' # 

excesso de 75:218~364., qne é a quantia pedida 
para este ser dço. · 

Concorrem para este excesso, não só o maior 
desenvolvimento que teve a fabrica, recebendo 
novas encommendas de trabalho, e port3nto pro
duzindo maior rMeita, como o facto de se pagar 
de ora em diante pela verba do art. 7 .o da citada 
lei de 20 dH Outub_ro . de :1877 ~ soluo· e mais 

fim prover· serviços cujas· necessidades ·não po
diam, no conceito da. commissüo, ser adiadas sem 
manifesto e grave damno para o Estado. 

A' vista disso, a. mesma commissão propõe que 
se converta a proposta no seg-uinte projecto de 
lei, que deverá ser adaptado eom as emendas que 
acompanham. 

Emendas. 

· Para ser· collocauo no lugar competente : 

A assembléa geral_ decreta : 

Art. L o( como está na proposta). 
Art. 2. 0-substitua"se pelo seguinte: 

,. O ministro e secretario de Estado dos nego" 
cios da fazenda é autorizado, na deficiencia dos 
recursos ordinarios, a realizar as necessarias ope
rações de creditO para execução da presente lei. 

Sala da cammissão, 8 de Julho de :1.879. -
Bua·rque de Macedo.~Ignacio .Martins.- Fabio 
Reis.- Liberato Bar1·ozo.-Souza Ca1·vallto.-
Prado Pimentel.. ·----i. 836: 000~, resulta um exc~sso de ~.457 : 778~298. 

Apezar de consideravel. releva notar que 0 O Sn. PREsmENTE dá para ordem do dia 10 
dispendio feito com semelhante- serviço é infe- a mesma desig~ada pam o dia 9. . 
rior c.;.rca de 3.500:000$ ao realizado no exercício 
de i8i7-i8i8. 
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Sessão em IO de Julho de 1.8')'9. 

PnESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

SUI!niARIO._-EXPEDIENTE.-Projectos.-Obsetvações e inter
pellaçãc• do Sr. Saldanha. l\larinho.- Observações c pro~ 
jeclo do Sr. Costa. A>.eveào.-Pnnr:BlRA PART& nA or.oE~~ no 

· DIA.-Ln·e 2.• discussões·do ro·ecto u. Si sobre rc"rstro 
civil.- L a e ~-" discussões do projecto n. Si do ~Si . 
Discurso do Sr. Alro~ida. Couto.-Discussilo do prOJecto 
n. i76 de Il!~9.-.Continuaçü0' da do projcctn n. 22>2 _de 
:t8i9.-3.n discussão do projccto n. ll35 de :!579.-L• drs· 
cussao ( o prt.Jec o n. ;, .e 1 .-.• a r::cussao. o pr • 
jecto n. 2:!8 de :!8i9.-s&GUXDA PARTE DA ORDF.M DO DIA.
Discnssiio da fixação de forças de terra. Discursos dos 
Srs. Camargo e Ruy Barboza. 

A's H horas da manhã.feila a chamada.ach~m
se presentes os Srs. Visconde de Prados; Cesario 

·r· .. • • • 

· ·Fallnrnm com participaçãq os Srs. ·. Beltrão, 
Franco de Almeida, Flores, Horta de Araujo, 
João Brigido, · Jo:tqu!m Tavnres e Silveira de 
Souza: e sem ella os Srs. Belfort Duarte, Ba
ptista Pereira, Carrão, Coutü Magalhães; França 
Carv:tlho, Felicio do~r Santos, Jo11quim Breves, 
Leoncio de Carvalho e Mello FraHco. 

Sãolidas e àpprovada~ .as ~ctas das sessões 

facu a e e1Ile tcina da corte, depois e appro
vado em anatomia e phys.iologia. -A' com-
missão de instruéçiio publica. · .. 

Foram lidas e upprovªdas sem debate as·redac
ções do projecto n. 227 de :1.879 e 470 da 1873, o 
primeiro de resposta. á falln de throno e o se-: 
gun o tornan o extens1vns aos e ma1s empre
gados da camara municipnl as disposições do 
decreto n. :1.286 de w-de Junho de :1.866. 

Foram lidos, julgaüos objecto de delib~ração e 
mandados imprimir os seguintes 

PB.OJECTOS 

:1.879 -N. 2q,;;_ 

O f. o tenente de arLilharia a pé Arthur de Mo-.. 
raes Pereir<l. tendo obtido. nos exames do e urso 

• # ' ~ ·r·.. -

simples e não podetldO por esse ~lOtlVÔ comple
tar o curso de engenharia militar, recorre ao 
corpo legislativo pedindo permiss;'ío para pres
tar novos exames das materias em que obteve 
aquellas appro·l'"ações. · 

O commandante da. escola militar i.nfórma 
que o supplicante concluiu naquella escola o_ 

·curso de artilharia pelo regulamenLo de 17 de· 
Janeirô de 187!i:, tendo sido approvado .simples- : 
men e nao ·Su nas ma enas a ..... "- cuu.etra d.o .... o· 
anno, como nas da :1..~ do 3.0 , pelo que, em vir~. 
tu de Glo ~isp~s,Lo no _art. 180 do citado regula~. 

,· ' (. i ' t - • . ' -

pelo art. :1.6:! do mesmo regulamento o governo · 
imperial, ouvida ~ congregação, poderá conce~ 

. der por uma vez sómente, quando completo o 
curso de artilllnrin, novo exame ao aluamo que, 
a_pprova~o simplesnz~nte em um. dos. exames, 

r • 

tros ; como, porém,· o supplícante tem mais de 
uma approvação simpl~s. unicamente o poder 
legislativo, a qaem ora recorre. tem a facul-
dade de conceder <t licença pedida. -

Como se trata simplesmente da repeti\;ão de 
materias que o supP.licantc já frequentou na 
qualidade de.nlumno do 3.0 anno, e não de ma
teria nova que tenha: de e~tudar pela prime ira 
vez, a ~ommissão ele insti'Ucção pu_blicn, achando 

á considerrição da camnra o seguinte projecto : · 
A assemblén g·crttl resolve : 
Artig-o uni co. O governo é nutoriz:1do ·a man-

dar submetter a exame vago das materias da 
2. a cadeira do 2. o anno, c i. a do 3. o da .Bseoln 
militar desta corte o 1. o teneate de artilharia a 
pé Arthur de .Moraes Pereira, a1lm de completar
o curso de engenharia militar; revogadas as. 
disposições em contrario. . . -

Sala das cornmissões em 7 de julho de 1879~ 
-íl. M. Malheiros.-Fmnklin Doria.. 

i8i9- N~ 24:6. 

antecedentes· Foi presente á 'com missão de ins-trucção publica 
-- O Sn. 1.. o SEcRETARIO d:\ conta do segÜ.inte o requerimento do Dr. GI'accho de Sá Valle,. 

· .. ;~: · ~ ~· doutor in u.tr-oqu!! jtlre pela u.niversidade ·de __ Héi-. 
EXPEDIEl'iTE. - delberg, pedindo lhe seja permittido .. :pr<>.star· · I exames vagos em qualquer das faculdades de· 

Requerim. euto de Seb:1stião Gatão Callado, phar- _direito do. Imperio alim de h~bilitar· se. ?ara a 
mnceutico, pedindo m<Jtricular-se no 3.0 anno da carreira de magistratura. - · 
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A commissão de .instrucç3o publica na-o vê 
inconveniente em ser deferida a pretenção de· 
supplicante, uma vez que prova com documento 
authentico da respectiva faculdade que cursou, 
o achar-se apto a prestar exames vagos, pelo que 
é a commissão de parecer que se adapte o se-
gum e projec : 

A assembléa geral resolve : 

Aeligo uuico_ -O governo é autorizado a man
dar que o Dt·. Graccho de Sá Valle, doutor i?i 
11t1·oque jure pela universidade de Heidelber;r,seja. 
admittido ern qualquer das faculdades de direito 
do Imperio a exame vago das materias do respe
Mivo eurso; revogadasus disposições em contrario. 

Sala das commis~:ões em 8 de Julho de :1.879_ 
.,.-- J _ 3f. Jfalheiros.- Fmnklin Do>-ia. 

O §•~. §a!danha. l'a:larinbo (J~ela or
dem r:- ~r. presíl!ente, não desejando tomar 
tempo it t<Jnwra e aconselhado pelo )losso regi-

. menta, · pedi e obtive a palavra, qu:mdo se 
tratou da discussão da resposta á falia do throno, 
para diri!!it' :to ~o,-erno algamas interpellações, 
como tn•''i~ermir,.; o mesmo rep:imento. Eu havia 
manifestndo esta minha .intençüo ao nobre i. 0 

vice-pt:csidente d~sta casa que occup~va e~tão 
. o ' . .. • --
comr.nigo; concedeu-me a palavra nessa occasmo, 
e eu for_mulei _as iJ?.t~rpcllações. Mas~ Sr. prcsi-

, T -

mara: de ficnr privado de resposta, perqnanto 
nenhum dos Srs. ministros se dignou satisfazer
nos. l~ncerrou~sea discussão da resposta á falia 
do throno sem quo nenhum dos membros do 
gabinete tomasse a palavra. , 

I. .: ' • .. ' , 

simt)les individualidade, mas a mim, represen-
tar'l.te da nação, e sobretudo á propria maiori~ e 
á camara dos Srs. deputados. 

O Sn. !GXACIO l'tÜ.ItTIXS : -Não apoiado. 

O Sn. SALDANHA 'MARINHO :-Não hn possibi
lidade por ·parte do governo de negar-se a dar 
resposta ás inlcrpellações que. lhe são feitas. Elle 
) • ..:·1 • da ev iv de izer · amara : • Não 
convém, não posso responder; » mas, pelo menos 

'lla de dizer isto. Nem isto ouvimos, Sr. presi
dente,e encerrou-se a resposta ü falla do lhrono 
sem que ouvissemos um sô dos Srs. ministros 
e ficando todas as interpellações, que fiz e que 
outros nobres deputados fizeram, sen1 resposta 
ou, por outra, sem attenção, desprezlldas. 

Ne;;tãs condições, Sr _ presidente, é de minha 
dignidade, é de meu rigoroso dever, por mim, 
e por quantos mantêm e hão de manter a digni
dade_ desta camara, dirigir e annunciar agora 
em fórma as interpell~~ões, que ílz então e que_ 

Não podendo dizer mais neste momento, por
que· o regiQ1ento m'o prohibe, e não tendo re
querido á camnra uma urgencia, para lhe não 
tomar tempo, llOrque teremos occasião compe
tente para a justificação das minl01as perguntas 
ao goYerno; npelias lerei a interpeliação e 
p~ço a V- Ex. que, depois de lida na mesa, se 
d1gnc de designar dia c hora ao Sr. presidente 
do c n l · · • 

Vem á mesa e é lida. a seg-_uinte 

, 11\"TERPELLA.ÇÃO. 

Usando da·faculdade que me confere o art. :1.36 
do regimento, annuncio as seguintes interpella~ . . . .. 

o Sr.:--P·re~idente do conselho de miJlistros, para, 
no dw e hora que forem designados, vir res~ 
ondei-as : 

:1.3 Quai a política do governo em relação a 
esta camara ; isto é, si deve ella ·limitnr-se á 

. votação das leis annuas, e á da cons!ituinte para 
a eleição directa_ No caso de affirmatiya -qual 
o fundamento com que o governo faz preterir, 
ou adiar )Or tal modo. a a.d ) ão de medida d 
reconhecido e urgente interesse nncional ; e no 
caso de negativa -qual a razão pela qual o go~ 
verno não te1:1 promovido as reformas menciona-

as no pro~rramm<l e sou partu o,e,ao contrt~rJo, 
tem obstado a marcha dos projectos existentes, 
ha muitos ·mezes, nas pastas d<1S diversas com
missões, e que aliás são de interesse geral? 

2.a Tem o governo deliberado, c está autori
zado a dissolver a canwra' dos Srs. deputados, 
adaptada que seja pelo senado a proposição para 
a constituinte? 

3.a Tem tan1bem deliberado e acha-se habili-
- -

jeite ou 1)rotele aq uella pi:oposição? 
4..a Nesta hypothese, assumirá a responsabi~ 

!idade de in de endente de deli era c~ o leO'i l:.ttiYa · 
convocar constituinte, ou decretar por si só a 
eleição directa ? . 
; 5_a Dado o caso de eleição para a constituinte, 

deYe ella proceder-se sem que. sejam corrigidos 
os vícios e defeitos resultantes da pratica da lei 
em vigor, aliás já solemnemente reconhecidos 

1:' ., • i .. õe- o 
verno a que es~a eleição se proceda per distrit:tos 
de um sú deputado, 'c assim obstando a que todas 
as opiniões sejam representadas na constituinte? 

Rio, :1.0 de Julho de 1879.- Joa.qttim Saldanha 
J[m·inho. 

O Sr. Costa Azevedo recjucr urgencia, 
por alg~ns minutos, para jusli!lcar e apresentar 

1 .. 6" lll • 

nh•·iro de dcpuLaç5o, com o fim de abrir-se uma 
estrada no Ui o Branco, na província do Amazonas, 
com o fim de nlJastcccr· de gado diversos }JOntos 
da mesma província. . 

Posto a vot•is, o requerimento é approvado. 
O Sn_ PtmsiDENTE : - Tem a palavra o ~obre 

deputado. · 

-0 Sr. Costa Azevedo:-Sr. presi
dente, ainda durante o tempo erri que a actual 
provinda do Amnonàs fez parte da do Pará, se 
reconheceu a urO'ente necessidade de facilitar a 

esct a os ga os as azen as nacionaes do Rio 
Branco, para abastecer não só a então viJla de 
:Manáos, ·como outros pon.!OS da província, que 
sentt~m necessidade quasi ·que diaria ae Cl!-rne 
verde, para o ·sustento da popuJação. . . 

Depois de constituTctan pí'ovincia, até á ultima 
falia da abertura da a-ssembléa ... provincial, não 
houve um só dos presidentes:aessa província que 
não cb::unasse a attenção dos legisladores pro-

; • (r • 
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, . a m o a assem ea 
provincial. o Sr. Darão de Maracajú disse rela
tivamente-ao assumpto (lê) : 

c Não é preciso encarecer-vos as vantag_ens 
q?-e estes campos podem trazer a toda a provín
Cia! e especialmente a es~a c~pita!, desde que haja 

Aig·"!lmas dag passad::~s ::~d.ministr::çlles cccupa
ram-se de tão vantajoso e importante ::~ssumpto, .. , ~ . ~ • . . 

' a communicação com aquella rica regiiío. 
Para chegar-se a este fim, é necessado saber-se 

o que mais convem : .si. abrir uma estrada dos 
referidos campos a esta capital, si ao Rio Negro, 
abaixo ou acima da fóz do Rio Branco, ou si até 
abaixo das cachoeiras deste rio. .. 

o o c::~so, e mt Ispema v e um::~ exp or;,1ção 
regular que demonstre qual das direcções é a 
J?DiS vantajosa, Conforme a extensão das mat.tas 
t.. ·' ~ • . • 

Ate o presente. não se conhece a extensão 
desses afamados cámpos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De qualquer m::~neira que se consiga resolver 
esta questão, lucrará niuito a. capital, que d'ahi 
em dia11te não necessitará importar gado, e po
derá estabelecer mesmo· a industria do xa.rquc, 
que ~::~nto tem concorrido. par:~ a prosperidade 

~ . - ... 
· A . ::~bertura de Urna estrada que vtt das c~

choe1ras do Rio Branco á capital da provlncia 
)aroce-me ue não ,)r r. 1 (Tn • ~' ;; • 
nião o il1 ustradissimo Sr. D1·. Silva Coutinho 
que .estud0u a província, e que 6 competente 
para emiLtir opinião a respeito de materia tão 
importante. · 

- - e a capi a o maz nas e ou ros 
pontos ela provinda do gado de quo carece,. hem 
como t:.nnbem fornecer á província do Pará c:=;sa 
superabundanci<l que tem n:1s fazendas do Rio 
Branco, quer nacionaes quer particulares, será 
abrindo uma estt ada, cuja despeza ba de ser 

E~ por isso que eu e o meu honrado compa
nheiro de deputação .pensamos que o m-elhor 

con1pensada. · 
. ·A estrada deve ter pouco mais ou menos 
20 log-u3s, e o seu custo é calcnlado d~ 80 a 

O projeéto que offerecemos autoriza o governo 
,a gastar ::~té :1.00:009~ com esLa estrad::~. Esta des
peza a camara deve bem perceber, 11elas vant.a
gens immensas que teremos na exporta~ão dos 
gados das fazendas nacion::~es.; e por virtude d:1 
rel.:tilicl::~de d::~quella zona, em vez de ser preju
dicial, dará renda= aquelles campos taml.Jem o f-· 
ferecem para agricultur::~ todas as vuntagens. 

Accresce, Sr..- presidente, que existem alli,pelo 
menos, 4,000 índio:; mansos,que estão emigrando 
pàra a Goyana Ingleza. · ·· : · 

Deve o governo t:!r sallido, pelas participações . . . ~ "' • .. . ~ ... , 
~ -

estado nestes seis ou sete nnnos passados, que os 
babitante·s da ~oyana Ing·Icza estão const:mte
meute arrebanlwndo esses nossos pntricios sei-· 
vagens daquellas part~s do I-mpcrio, pnra fomen
tarem a riqueza daquellu colonia. 

As fnendas nacion:le:; que acabam de ser ar
rendadas não têm menos de 7 ou 8.000 cabc~ns 
:le gado~ e as çarticularcs dev~m ter outras 
tantas. E assim é, que devemos suppõr 20,000 

• 1:.-TOMO. III. 

ca e~~as e ga_ o no terreno mais fertil do Drazil, 
no melhor cluna, que deve seguramente forta
lecer a receita, quer provincial qüer geral,. fa
zendo ao mesmo t·~mpo llara tear a vil! a na capital, 
como tambem em outros pontos. _ 

O Sr. Dr: Miranda !leis, sendo presidente, en-.. . . . . . 
B:r~nco, e eu transcreve_5ei do seu ·í·ela,Lo.rio o que 
d1z sobre o assumpto, nao o lendo para não tomar 

.! f :..1 • • .. •.•. ; 

porque tambenf me parece qu~ V. Ex. .. 5~'. l)resi ~ 
dente, j{~ olha pnra ~11im como indic_áiido "que a 
hora esta dadn. Este Illusti'e engenhen~o asse,.u
ra a possibilitlacle da estrnda e a sua baratezn, e 
a~ V<~ntagens que ella púde trazer áque1hr pro
vmcJa e tlO Estado. 

'u, pois, peço a camara que, quando a com
missão der o seu parecer ácerca do projecto que. 
vamos mandar á mesa, tenha a bondade de tomar 

, • · , 1~ ~ jc L , que a en c 
a uma necessidade urgei1te 'de uma lJrovincia, 
que tem apenas dous representantes, um dos 
qu:~_cs sem nenhum v::~lor perante a c::~mt~ra (wio 
ctpowdos), e t;ue aLtenàa tambem a que esses 
dous representantes tão conveaddos estão de. 
que n;:io devem pBdir para a província do Ama
zo~u1s. dcspezas exlraor,dinarias, que foram os 
pnme1ros a protestar contra ·a subvenção dada ú 
companhia .. do Amazonas. Si )Ois are a· :; 
ta(:'~IO a província pede c:gora e31a insignificante 
_quantia de. 100:000~, é porque julga_ que é de 
urgente necessidade esse serviço publico. 

'1 o que em :.. ;JJ expoz o :t. '' vrce- presr ente
da provincia do Amnzonas ao Sr. Dr. Angelo 
Thomaz do Anw.r::~l, ao tom~r esse cidadão posso 
do governo d::~ província: . 

rr Estrada do Rio Braneo:-Com o fim de f[<cul
taf o trnusilo c conduc:çüo dos gados, salvando os 

':s . . , · • , , .: • rir e:; n es ra a, 
que tem de vir do Pouzo Guariúba até aos campos 
de Caracarab.y. Segundo as ultimas noticias e 
informnções, em Dezembro achava-se em meia 
distancia: • 

No relatorio com quo a 25 de Março de 18i:2 
abrln o Sr. geueral Miranda Reis. a assembléa 
provincial lê·sc : 

a: .Alimentaçcio zmblicn:-0 meio de conseguir-se 
, 11 •• (' • 1"\ • '. •• 

) M ' v ' 

possa' a populaçno desta capital (Manáos) obter 
constantemente c por preços reg-nl:1res ~~ carne 
verde, de que por mezes consecutivos se tem 
visto. ús vezes privada, comprantlo-a n'outr:1s 
vezes por excesivos preços, . é uma das questões 
de interesse publico que nwis deve continuar a 
prender a vossa attenção. 

O emprestimo de 25:000;) por dez annos e sem 
juros, offerecido pela lei n. · 2111 de :12 de :Maio 
do ~uno passado a quem quizcsse con~ratar a 
emprozà dà côrte e Yenda da carne verde 11.0sta 
c~ pita!, e} rac!J:l.dade ~e ser vendida .. até o ma:-

'... ... l \. o ' 
yençi'ío ~e outros 25:000~ adiantados em"presta
çõcs, autorizada pela1ei ,n. 20ô àe :18 de ~Talo de 
1870 que ampliou a de n.-:!.92 <le 26 de Maio de 
1869, não foram ainda vant::~gens bastantes para 
:mim~\1' o egtnllelecimento de uma.empreza que, 
com taes fnvorcs, se· encnrrrgue de abastecer da-
q Ut)Jle g •. ·~wre a poJmi:H~~o dc::;ta cnpital. · 

l1:m1 mmo1·m· o solft·imcnto do povo que,· le
vat.lo 10h1 rorr.n ua necessidade :1 n·ovcitada wr 
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alguns ambiciosos, chegava a coniprar a· 6!i0 réis 
a libra t~ste gcnero de primeira necessidade, or
denei á thcsouraria provincial que, comprando 
o gado que;_JJor preço regular, ·do Rio Branco 
viesse ao mercado, e o que pudesse ser encom
mendado aos crk1dores da provin.cia do Pará, o 
1zesse a 1ar ven er aos par rcu ares c es a e
lecimentos publicos, na razão das necessidades de 
c:~.da um e !?elo preço de 500 réis o kilogramnut: 

lhaàores parn sua constru~ção e conservação, 
assentnn:do ella em quasi sua total extensão em 
desertos sertões, nem mesmo _pelo grande dis
pendio em que estes trabalhos den~ririm import;1r, 
mas principalmente, pela circumsta.ncia de dever 
ella atravessar, em gTande arte. os terrenos 1ias 

Grande quantidade de gado destas, . e, ·mais 
ainda, daquellas fazendas é diariamente consu
mida pelas onças, em razão da falta de suflicienle 
,pessoal em tacs fa?:endas para~o seu custeio. 

C) o .... 
Durante os 8 mezes que annnalmente de

de Janeiro a Agost.~ é o rio Bran~o 

' v., 
contluencia dos rios Tacutú e Uraricuera. Nesta 
parte ·do rio~ durante os 8 mezes de enchente, 
navegam seguros, porém morosamente, batelões 
que· subindo á vara e á espia, descem carre
gados de gado. 

a.'o 
A região encachoeirada? que _sómenty com 

' ( (. ' por meio. de um varadouro que se conseguirá 
abrindo-se em desvio della uma estrada, para a 
qüul melhor se presta o terreno alto e plano ~. 
em grande parte coberto de maLta da margem 
direita, onde ha' alguns a unos se abriu com o 
mesmo inten lo de evita r (r. ;- • 

margens os rws a11ape1·ys c outros, infestados de 
indios selvagens e antropophagos; e desejando 
eu conhecer. pessoalmente as dilliculdades que 
ofTerece a navegação do rio Branco e que, con- -
sideravelmente. ele\rando o preço do gado dmruel
las fazendas, trazido á és ta capital, tanto tem des
animado o estabelecimento daquella em p1~za, 
npezar dos favores que as dhrersas leis citadas 
lhe t~m procurado, no interesse publi~o, concc-

cachoeiras, uma estrada, da qual não ha hoje 
vestígios. 

Nos outros 4 mezes do anno, pela baixa das 
aguas, em toda a. sua extensão o. Hio Branco so
mente_ é navegavel por pequenas canôas que, 
üs vezes:: com.diillculdade passam pelos-immen-
sos canaes em uc -Blle · · · 

miuJstl'ativamcnte leva~ a efTeito aquclla emprez:1·, 
como autoriza a nltil).l:l das referitlas leis; n~olvi 
1'econhec!.'r por mim -mesmo aquellas dilfi.culdades 
de navegação e verillcar as informações recebidas. 

Neste intuito, e apr0veilando a occasião de vi
sitar e inspcccionar o forte e a fronteira do rio 
Branco, me dirigi em JLilho do anno passad0 ás 
fazendas nacionaes, uma situada entre os rios Ta
cutu e Urm·icuem que, confluindo, fóúna o rio 
Branco, e outra neste 1·io, logo abaixo da conflu-
encia daquelles. · 

Pelo que na viag-em fluvial de 170 leguas, que 
· ·, , 1 e ir ormaçoes que 

cons~~ui ,colher, convenci-me de que: _ . 
Lo 

Eiiectivamente ha grande quantidade de g~do 
naquellas fnendas, todo de bom pórte e excel
lente qualidade, e cerca de 6.000 cabeças .de 
gado se!J-wlhante n_as l)OUcns fazendns J3<1rticu
lares srtuadas abatxo daquellas e?1 magníficos 

ficam imeiramente a descoberto grande cxtens3o 
de seu leito, todo de arein, formando corôas ou 
ilhas a que os ·seus na vegadores~chdmam praias. 

5.o :::. 

Finalmente, existem acima das cachoeiras, em 
ambas as margens do rio, p:m.itos·campos nativos 
de vasta extensão. inteiramente desaproveitados 
e onde se podem estabelecer grandes fazendas 
de criação de gado, para fundação das -quaes, 
usando. da autorizat:ão que tenha do governo im
etial )oderei conceder )Cios re,·os da lei o· 

terrenos do Estado; c bem assun, logo abaixo 
das cuchoeiras e na margem do rio, campo pro
prio para deposito e past;1gem do gado qu~ tenha 
de mudar de meio de transporte. 

A' vista de quanto fica ex1losto, penso que o 
meio mais conveniente: de conduzir o gado do 
Rio Branco, pa.ra ser talhado· nesta capital, é o 
w~~= . 

Das fazendas nacionaes e dos particulares do 
a o w ranco a é a aixo as cac 10 rras, em-
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- < 
capital . 

Nestas condições, procurei estabelecer admi
nistrativamente a necessariu empreia, como au
torizou a lei de :1.2 dê .1\íaio do· anuo passado, 
prevendo caso, que se -verificou, de nenhum 
particular ou companhia se ter proposto con
tratai-a, na conformidade das disposições da 
ruesmu lei. ·- · 

Considerando, porém, que:-com a ac uisi ão e 
preparo e campos para epos1tos ·e ga o, aqui 
e junto da cachoeira~ coma de um pequeno V<tpor 

' pelo menos, tres ou quatro chatas e outros tantos 
batelões, e mais materit~I indispensavel, teri<l de 
empregar um capital não inferior a 60:000~ .~ 
quQ, pelo calculo que fiz, a despeza annual a . . . 

c • 

cessaria e'de que ha nesta provinda tanta falta, 
c~mbustiycl e outros gastos iudispen~ave;s ás 
r o- -t t 

o ' • certa que produziria o g_ado vendido, no maximo, 
a 500 réis o kilogramma, deduzido o ~eu custo 
provavel ; rcs~lvi su3tar qualquer pi·ocedimento 
a es.tc respeito atê vossa ulterier deliberação, 
tomando entretanto, .como medida provisoria, a 

rovidencia de ue acima vos dou conta. · 
Est~.: minha resolução me pareceu tanto mais 

prudente e justa, quanto é certo que~ não poclendo 
a em rP.za em uestuo ser administrativa.mente 
tlio bem. mgtda c Isca isnda por empregados 
que teriam de funceionar longe da vista de seus 
superiores, quanto o póde ser por uma empreza 
particular, á esta deveria a mesma administração 
passar taes encarg_os, logo que se o!Torecesse 
asacla occ:1sião, .me:;mo porque sómente em abso-

~ ~ (, (. ... t t o 
gnverno da provincia , e de mais é certo que 
neste caso menos ravoravei pareceria sempre ao 
emprezario receber do gOverno provincial o ne
cessnrio material do serviço, do que moutal-o 
Q.esde a creação da empreza e pela fórma que 
mais conveniente lhe parecesse. 

Conclúiudo quanto vos posso informar a e~te 
bespeito~ é m~u_p~recer q?-e• não send9 aiJ;tda 

julgadp ~hjecto de deli-

PROJECTO. 

A·assembléa gerafresolve: 
~rt. L" E' o governo autorizado a des~ender 

gero direita do Rio Branco, província do .Ama
zonas, de sorte_.a salvnr a parte encachoeirada do 
mesmo .rio,. na extensão de cerca ae-:20 Ieguas. 
. Art. 2.° Fica para isso autorizado a fazer as 

operações de credito que forem necessarias. 
Art.. 3.0 Revogam-se as disposições em con· 

trario. 
(S. R.) Sal:1 das sessões em !Od~Julho de :1879. 

, :PnrMEtRA PAitTE riA anDEM no DIA.. 

O Sr .. SaldanhaMarinho(pela oràem) 
requer que se inverta a ordem do dia, afim· de 
e?-t~ar. em discussão o projecto sobre o registro-

E' approvado o requerimen.!o. 

1879, e é approvado sem debate. 
A requerimento do Sr. Saldanha Marinho entra 

o projecto immediatamente em 2. a discussão e é 
sem debate. approvndo. -

O SR~ 8-;\-LDANf!.A.. !~Luu!-1'1IO ·ped~ e obtem dis« 

' para ordem do dia de amanhã. 

ordem):-A camara acaba de votar um projeeto -
.de interesse particular, embora muito respdta
-vel ; e portanto julgo que não deve preterir um 

_ objecto de interesse geral e que- eu supponho 
que passará sem discussão. Refiro-me ao pro~ 
jecto que approva o regulamento da praça do 

rca o cor e. meu pe 1 o ·e para e a 
camara se occnpejá deste projecto; não faço.este 
reqnel'imentó' sinã9 porque o tempo. corre; . ape
nas temos.o necessario para_ que seJa approvado 

-pelo senado o mesmo projecto~- Trata-se· de um 
·regulamento· pelo qual a camara • municipal da 
côrte tem de haver uma grande rend:.~, a qual 
ficará perdida durante- este exercicio,' sí' o corpo 
legislativo não dotar a Cl!.ll,l,.aJa municipal com 

O" ::i·;'/<·:;., 
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da com missão de pensões e ordenados e siguat:Jrio 
do- parecer que t-ermina pelo projecto que se 

- e:; ondendo no nobre de mtado _ 
pelo Amazona._s, d:ir a -esta aug~s.ta camara os 
motivos que Imperaram no espmto e na con
sciencia da commissão para elaborar o parecer e o 
projecto nos termos em que se acham concebidos. 

A commissão de pensões e ordenados, diante 
de uem vem· ter innumeras pretenções,_alguruas 

-·razoa v eis, outras ex g 1 a · · 
improcedentes, apezar de haver-se imposto a con
dição de_ ser eSCT!fPUlosa e seve1:a, até onde. is~o 
nao or m , · _ ,_ , 
reito e com a justiça, exuminando o requeri
mento e mais papeis do peticionaria, entendeu 
que dêvia deferir-lhe, pelas.razões que passo a 
expôr á camara. 
·=Do requerimento infere-se que! o offici?l da 

armada, que requer os seus vencimentos a ca
mara, tendo sido commissionado pelo governo 
lJara servir na frotilha de ?trato-Grosso, foi~ 

· a )Ol' .~Icmuez de Olinda da com-
panhia de navegação do Alto Paragua·y, aprisio
nado pelo vapor de guerra p~1raguayo Taqt.:.ary, 

uando trans JUnha a capital daquQIJ:! rcpublica. 
Soffrer::un o prisioneJro e seus I:G. e 1zes compa

nheiros todos os mar~yrios possíveis, desde 
as intemperies, até a· reclusão em celluJas in
feccionadas ; desde a fome até á sêde, desde a 
nudez _até todos os màrtyrios imaginav~is. E 

_depois do longo _Pra~o de quat~o annos, nove 
o -'. l '· ... 

mais um -uliico de- seus infelizes comp·anheiros, 
. por haverem fallcci do todos os outros ; _e -sal-

. ~' ~ nu9 a contagem e empo, portanto 
a cm?m1ssao so poderia attendêl-o em relação ao~ 
vencimentos.· _, 
. Além das_ razões apresentadas havia ainda a 

Circt:Imstancw allegada de haver vrecedentes: dous 
offi.cl:les, empregados civis, foram prisioneiros 

tencia -(~poia~os); !'J:iante da opinião esclarecida 
·da secçuo de .marmha e guerra do conselho de 
Estad_o. que reputou os aprisionados do 11farquez 
d~ Olmda não prisioneiros de guerra, e ainda 
d!::mte dos precedentes mencionados, a commis
sao_ ~nten~eu regJ?-lar defel·ir o requerimento do 
pottcw~nn~, conciliando comseu dever a equi~ 
dade e JUStiça que em seu conceito lhe assistia. 
A canwra, que tem nest_e acto de ex.ei:cer uma d~ 

em sua ; muito 

O §r. C~st.cc~ _ Azeve~o -não vem· peli 
segun6a vez ·a tnbuna para unpugnar o favor
que a nobre- commissão de pensões e -ordenados 
propõe para ~ offidal da .armada que requereu 
todos os vencimentos durante o tempo qúe es
teve lreso no Para crua · m a c:. - _ 

ficio àestc official, contestar os aro-umentos do 
nobre relator da mesma commissão~ 

varam~se pela ap.prox.i!l!ação das forças braziloi
ras, esc2pando assim áquelle terrível captiveiro. 

Por outro lado, exanün:mdo ainda entre os 
papeis justificativos da petição, a resolucão do 
conselho de Estado, de-23 de Fevereiro de :1.870. 
dada sobre. parecer da secção de marinh3. é . 
cr , ifi.c u . a coinmissão ( ué esses risio-

O Sn .. AL~!EIDA. Çouro crê que· não podarà 
~o?segmr; pede llcen~a para antecipar este 
JUIZO. 

O Sn. CosrA AzEVEDO não tenciona incom
modar a S. Ex. na primeira refutacão. Dirá que 
apezar g~e e_ste officinl nüo póde· ser conside-

neiros n"ão fo.ram_ consider:aàos como prisioneiros 
de gncrra, por 1sso que foram aprisionados a 
bordo do vapor ltfarql!:.e.z de Qlinda., sem que fosse 
com as armas na mao e sem que houvesse ao 
menos precedido declar11ção de guerr:1. Deste 
facto concltliu a commissão que o peticionaria se 
aehava nrts condições de um· peticwnario com-· 
mum e á sombra dos direitos que lhe são confe· 
rid.os_pelas leis orga.nicas do paiz, e que o moao 
por que a secção do conselho de Estado o con
siderava não prisioneiro de guerra fnia com 
que estivesse e!le fór_a _das disposi~·Des de leis 
~ : " .. . . . .. 
:1837, quer o decreto n. 5á2 de 2i de Maio de 
1.850, assi.rn como as. disposições àos avisos em 
nada:; podiam prejudicar o pretendente. desde guc 
era considerado nE:o prisioneil'o de· ()'uerra c 
ll~rtanto fóra da esphcra da acgão das ~·eferidas 
leis. 

O Sn.~ CosTA AzEVEDo <:hi um aparte. 
O Sn. ~DrErnA Col"To:- Isso é outra questão. 

4 ~ • • .. , 

~iment~~~ soldo e etapa, mas nãe po~~l'á contar 
co~1~ te1;npo de servi.ço o tempo em que esteve 
pl'lSIOUClrO. -

O Sn. AL1IEIDA CouTo diz que elle não requer 
co_ntagem de tempo; o nobre deputado- está de
clman.do _ dtl questãó. 

q Sn. CoSTA AZEVEDO_ vê que o nobre relator 
esta um pouco suscept1vel. 
. O S~. ALMEIDA Couro sente estar sempre. em 

dcsaccordo com o nobre deputado quando. se 
trata de seus companheiros de classe.' 

O Sn. CosTA AzEVEDO observa que o nobre 
deputado o qner colloc:tr em posição esquerda 
pat·a com seus companheiros de classe, mas aqui 
antes de tudo, é representante da naçfio. _ ' 

O Sn. AnmiDA Couro:....: Como todos. , 
O Sn. CosTA AzEVEDO diz q~e defende os direi-

tos deste efficial,que nüo contani como de servi co 
o ~~mp_o. em que es:.e~e p_risioneiro ; porque: é 
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tempo como de pra~.a, mas é tumbem· lei positiva 
que o officiat que não rstá ç_m serviço, que não 
se apresenta ao sen corpo, nao conta. o tempo da 
ausencia. E' por isto que diz que vem.defeuder 
os interesses deste official; não impugna ·o favül' 
que a commissão propõe, quer fazel-o extensivo 

I s iver nas mesmas c::m 1çoes. · 
O Sn.. AÜIEIDA CouTo:-Não é favor. 

·Hão ha lei que determine. 
O nohr_l:l relator é um. pouco injusto quando 

o avcrba de contrario aos interesses da classe 
a que pertence e deve d1zer-·Ihe que, embom 
repit~ mil vezes esta sua proposição, a classenão 
cstara com S.Ex · 

0 Sn.. ALMEIDA COUTO esti'ma muito. _E!la deve 
esta~ e?m quem deve estar ; o nobre deputado é_ 

Ü Sn: COSTA AZEVEDO observa que O :Q.óbre de· 
Jll!-tado foi menos justo com aquelle qne está na 
tribuna, julgando-o contrario aos interesses da 
sua classe. · 

O Sn .. AL~IEIDA .CourÕ :-::-Não disse que era 

O Sn. CosTA AzEVEDO observa· que desde que 
diz que' está em 'defesa della c em contrario ao 
orador, segue.; se que o nobre deputac1o o .con
sidera contrario -<iOS interes~es de~sa clnsse. 
Deseja ir além da pretcnção ; quer considerar 
um official prisioneiro de g-uerra, embora nilo o 
fosse com as armas na- ni1io, mesri1o antes da 

-dec~a_ração de guerra, porque a declara~ã~ foi o 

desde e~t:":o o govc'rn~ hrazilciro .... so. resolve~ a 
fazer guerra ao Paraguay-. 

O Sn . .A:ummA Cou'"TO diz que. b orador tem 
cóntra si u decisão do conselho de Esl::do. 

Campos, ·.só considerou que se podit~ abonar o 
soldo e a etapa ; a lei niio consente o abono .de 
outros venCimentos. J<'i vê que está enganado o 
nobre deput<:~do snppondo-se mais favoravel ao 
peticionaria do qtw o .9rador, que :vai mais 
adiante. · 

O Sn: Ati\IEIDA CoUTo diz que n commissão foi 
até on(lc devia ir. · 

O Sr... Cosu AZEVEDO quer considerar como de 
scrvi~o pará o peticionaria o tempo em que esteve 
retido nas masmom.1s do Pm·aguay. 

1\fas, desde que a camara por eguid:n1e assim 
resolveu, commcLterá . um acto ·pouco justo si 
não o fiza ex.ter:slvo tambem a todos qmmtos se 

- o sn: Ar.l\IEID."- COUTO ;.;...:Elles que requeiram. 
Pois lwvemos nós de ser aqui procuradores de 
partes'! 

. U:\I Sn. DEPUTADO :- Que provem achar-se em 
iàcnticas circumstancias. 

. ~. i i si-
cumst:mcias não só existe um, de que fallou 
tmnbe~ a mcsm?. consulta d~ se_cção de-marinhae 
o ' • 
que lá fictm:m, a fam i lia do honrado.coronel Car~ · 
neiro de Campos e de outros mais, por exemplo, 
a do p;oprio commandante do J1farqltez de.Olinda, 
que era official de marinlla,capilão-tenente. Sout(). 

Consep;uintemente parece-lhe que o l10nrado 
relator da c.ommissão de Jemões e ordenados 
Imprcssionou~se com menos justiça daqulllo que
hontem proferiu, porque a sua propria emenda 
póde ser antes julgada mais no inter.;sse de , 
p o eg r e a argar a pro ec~ao, o que e o ~::n . er 
aos interesses da classe militar, porquanto não. 
sómente incltliu na emenda que offereceu os 
favores que a commissão de pensões e ordenados 
estabelece para o requerente, como os .. ·estnbe
l~ceu para_ outros em ~~enti~as circumstancias e, 

' • ~ • . 
P;;raguay. Co!)lo pois S. Ex . . o accusa. porquanto 
se póde ser -taxada, é de pouco parciâl, é de 
alargar a extensão dos favores que o projecto 
concede? 

O Sa, ALMEIDA Couro diz que o nobre depu· 
tudo está conLrudictório. 

O Sn .. CQST.A. AzEVEDO :-Em que~ 
O Sn. At~rEIDA Couro :-Nisto: em tornar ex• 

ens1 v o o a ~-o r ao;; pns10 ne1ros c guerra, 
quando entende que se não o pódo fazer sinão 
aiterando a lei. · 

O Sn. CosTA AzEVEDO observa que, sinão, não 
tinha Jogar o projecto; a camnra podia, em de· 
terminado caso, dispensar a· lerrislar.ão. 

Como, pois, vem o nobre relator atirar sobrc 
o orador a pécha de ser menos agradavel á cor
wracão militar f uando · rocUI·a estender os 
favores que . Ex. consignou no projecto, ·de 
que foi relator? 

Mas o no!Jre relator, tão . prevenido estava 
_contra o orador, que nem attendeu á emenda. 

o SR. ALillEIDA CoUTO :-Está enganado. Não 
n· a ~ .. _ ~ ·• 

o nohre . .relator combater a emend~ na sua 2:a 
purte, isto é, qunudo faz extensivos esses fa-
vores aos prisioneiros de guerra. · · . ' . ::. 

. O Sn. ALMEIDA Ccu""Tb nota. que o que disse 
foi que s~ devia tornar o proj~cto ·'·ex.ten~ivo a-

requerente. 
o Sn. Cos~A AZEVEDO diz·qne neste caso percebe 

a c-amara que já aJguma cousu conseguiu: fazer. 
com que o acto da mesma camara~ sanccion:m!lo 
o projecto da conunissiío de p~nsões e ordenados, 
tenha um earncter menos particular, men·os in-
dividunJ. · · . 
-9 ~n. ~L:'IIE!DA Cou~o:-~st{t enganado:. A co?Í-
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IC1onar1o ; . o a1s e 
nobre deputado póde 
cómo apresentou. 

O Sli. CosTA AzEvEDO entende que a questão, 
collocada como a collocou, na melhor intenção 
o honrado relator da commissão de pensões e 

, s e . 
O Sn. ALMEIDA CouTo :--'Isto é outra qudstão. 

póde, depois de uma decisão destas da camara, 
porque a intelligencia da lei que se votar ha de 
se induzir das discussões, sinão mamlar des
contar do tempo de serviço deste official todo o 
tempo em · que elle esteve prisioneiro, porqne 
não foi então prisioneiro de guerra,.quando aliás 
e e o 01. 

O Sn. ALMEIDA CouTo diz que o nobre depu
tado acha-se em ditliculdade. 

O Sn. CosTA AzEVEDO diz que si se acha em 
difficuldade, não tenha S. Ex. pena, porque é 
quem supporta as contrariedades. 

O SB. AL!IIEIDA CoUTo responde que tem inte
resse em que S. Ex. siga o melhor caminho. Si 
nisto o offende, pede desculpa. 

O Sn. CosTA AzEVEDO diz que uté lh'o agradece; 
mas pensa que o melhor caminho é aquelle que 

Coniinúa, pois, na mesma opinião que cmiLtiu 
hontem. O discurso do honrado relator da com-

de justiça approvar-se o projecto como está re
digido, porque ouLros, em identicas circumstan
cias do peticionaria, 1icaram sem esses f<Jvores 
que a commissão propõe que se concedam. 

Entretanto,. hontem mesmo dis~é, e dahi . se 
deve perceber, que foi c_ontrariado em álargar 
a sua emenda aos prisioneiros de guerra, que era 
negocio muito importante este, que se deriva da 
extensão de favores a taes risioneiros. 

Pediu mesmo q'ne o honrado Sr. ministro da 
marinha emittisse a sua opinião a respeito. 

Um honrado d·eputado pela Bahia, que tão 
brilhantemente se achou na guerra do Paraguay, 
como voluntario, commandando um batalhão, 
confessou que o negocio era gra.ve. 

O Sn. At vnr dá um aparte. 
O. Sn. CosTA AzEYEDO observa que uma pro

posição até merece um aparte do honrado-de
putado por Pernambuco, dizendo-lhe que fazi:l 
o orador uma· !?Ju_ria aos officiaes militares, 

inimigo par.a gozar dessas vantagc~1s durante o· 
tempo em. que fossem. prisioneiros. Contestn. 
}}Qrém, que houyesse dito tal causa: o nobre de~ 
putado mostra que está um pouco incomrnodado 
com o orador, ])Orque depois da rectificação que 
fez o honrado deputadp pela B~1hia, o Sr. Ruy 
Barhoza, do que não havia dito scmelhan te co usa, 
depois de havei-a tambem declarado ao nobre 
deputado por Pernambuco não vinham n · · 

pe o as o,Jservaçoes que . • x. a·ca a azer 
agora. 

O Sn. At~IEIDA CouTo d<l, um aparte. 
. O Sn. CosTA AzEVEDO diz que não podia peusar. 
nisto, mas a lei pensa. Considera muito dislin-
ctos tod s ;; · ;; - ., 
para proccd<'rem desse modo (apoiados) ; mas é a 
lei quem pensa nisto, não é o orador; teve o cui
dado c toda a cautela de declarar de antemão 
que seria impossível que houvesse um official 
que assim procedesse ; mas a lei muito previ
dentemente estatuiu que os prisioneiros de guer
ra não possam ter essas vantagens. 
- Não impugna, pois, com o que tem dito, os 
favot·es que consigna o projecto. 

Sn. ALMEIDA CoúTo :-Esta é a questão. 
O Su. CosTA AzEVEDO diz que offereceu uma 

.. o (r 't • .... 

caracter mais conforme à doutrina constitucional 
não limitando o favor ao individuo, mas fazen
do-o extensivo a todos quantos estiverem nas 
mesmas r.ircumstancias. 

E desdc,que o honrado relator da commissão 
de oedenados e pensões est<) de accôrdo com a 
primeira parte da sua emenda, tem quasi a cer
teza db que ella passará, e assim conseguiu uin 
dos fins principaes. por que pediu a palaYra. 

o , · , s . , ara ·I. n1 
favor, por meio de UL-q.a notaçiio do corpo legis
lativo, a esse officinl, porque; despresada essa 2. a - . . 

< ' o 
que é a contagem do tempo . 
. (Ha u1n aparte.) · 
Trazia mais alguns apontamentos ácerca destu 

materia e tona de ir mais longe, mas não o faz 
porque Yê que está incommodando o nohrc re-
ator a comnmsao, aparte do S1·. .4 .. Couto) e 

· poe isso dá por finda a discussão, rogando it ca
mara que aceite a emenda, ao menos na :l.a 
Jlartc, afim de que a lei seja mais justa, mais 
cõn~ent:mea com a doutrina constitucional, c não 
para fuvor.:cer a um individuo unice. 

Encerra-se a discussão. 
O Sn. :MoNTE.requer que a vota~ão da emenda 

do Sr. Costa Aze e : - • · 
Posto a votos O projecto sobre a emenda,é ap

prcivado, assim como é tambem .approvadtl a L a 
e rejeitada a 2.a parte da dita emenda. 

Passa á 3. a discussão. 
Entra em 3.a discussão o projecto n. 235, de 

1879, sobre furto de anim~es, e é 3pprovado sem 
debatc·c remettido-á commissão de redaccão. 

Entra em :La discussão e passa immediata
men'te ú 2. a o projecto n. '185, de 1879, per
mittindo á irmandade do Sacramento da fre
guezia de S. Cbristõvão a reconstl·uir sua ca ella. 
• ::.. • a Iscussão é CI).cerracfa e approvadu sem 
debate. 

A requerimento . do SL'. Bezcrt·a de ~Ienezes é 
dispensaJo o interstício para entr<Jr amanhã em 
3.a discussão o dito:projecto. 

Entra em i_ a discussão o projccto n. 228, de 
1879, mand<:~ndo :1brir um credito de 9:53;;1~328 
ao. ministerio da mari!l~a, para · paga~nentos de 
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-o §r. • ~.i!artinho Campos : - Sr. 
presidente,desejaria que :1 commissão ou antes o 
Sr. ministro da marinha rnos dissesse a sua opi
nião a respeito do projecfo erh 'discussão. E' um 
credito de 9 :533t$, para pagamento do qual se 
autoriza o governo a fazer operações de credito. 

U. UARQUE DE MACEDO:- Está cloro, na 
falta de J.:ecursos ordinarios é de-praxe. 

O Sn. 1\IAnr •• 
que um credito desta sornma quando o thesoui·o 
não está passando por muito solido é muito com
promette~or. Si o tbesouro já 'está em faes apuros 
que prec1sa de um credito desta ordem então está 
tUdo llerdido. E depois porque no orcamento não 
se cuntemplou esta despeza? 

Sn. BuAnQuE DE ~!ACEDO:- Si V. Ex. lesse 
o a~tigo_, viria que é na deficiencia de recurses 
orduwnos. - · . 

O Sn.)-fAB.TINHO C.urPos :-Eu declnroa V. Ex., 
que esta nos segredos do governo, que não me 
;Jgrada dar uma autorizacão de um credito de 
9:000J$. Si o thesouro j:i" se acha neste estado 
vale a pena abandonar-se a náo ·e salvar-se a 
tripolnção. 

's a espeza evw: ter s1 o contemplada no 
orçamento ; n1as emfim si é gosto do nobre 
ministro da madnha ou do nobre ministro de 
estrangeil;os reYelarezn que o thesouro só póde 
pagar nove contos e tanto por mei0 de operações 
de credito, quando acaba de fazer despezas de mi
llm·es e milhares de contos sem nenhuma 
autorização legislativa, eu declaro a V. Ex. 
que admiro os escrupulos de SS. EExs. Já vejo 

r 1 - · · - ·. · 
·de a utor}zação legisla ti v a para as despezas 
grandes, é porque g::istam todos os seus escru
pulos nestas quanti::IZinhas pequenas (llilari-
dade). · · 

QuandQ se trata das causas maiores já não 
poderü ter cscrupulos or uo os O'astaram-

(os. ' 
Eu declaro a V. Ex,. que eu, que não tenho 

vivido mnilo enthusiasmudo pelo ministerio, 
· vo ar a aYor os e crc 1to. 

Eu ficarin contente si visse que o unico prejudi
cado era o governo; mas não, é mais prejudicado 
o credito da llt)tão. . . 

Para- estas qunntias pequenus eu aconselho o 
nobre ministro de estrangeiros e da marinha , . . 

o 
O Sn.. 7Mom:m.\ DE BAII.II.OS. (1ninistro de estran~ 

geiros) : - Eu não acei lo o ·conselho . dê V. Ex. 
R. 1' ARTINHO A.1\.ll'OS;- V. Ex. prefere 

guardar esta faculdade para as grandes despezas 
(hilaridade), e nós veremos quando vier o credito 
da ngricu!t.ura, o respeito que ha pelas autori-
zações legislativas, · 

Eu me vej0 embaraçado. Como opposicionista 
· · r mmrs eno em Circumstancws 

• de pedir credi!ô p~lra 9:000~; nltls 'como não é 
elle sú que soffre, é tambem a nação; eu voto 
contra o prójecto .. Estes peccados venines 19ela 
minha parte os perdôo ; quanto as grandes des
pezus, pura essas é que eu pero aos. miilisti·os os 
seus escrupulos._ 

O §r. Bua:rque. de ltiacedo :-Si 
eu jú não conhecesse -a habilidade com· ne o 

nojJrc deputado por Minas transforma qualquer 
projecto de lei, qualquer dis1wsição oiferecida 
ao exume desta ~asa, em. uma arma de guerr~ 
diria que S. EX..~em muito poucas palavras, con
demnou os principias que até hoje tem susten- · 
ta do. 

- • a . 
que o parlamento tem de volar deve acompa-
nhai-a dos meios com que tem de ser provida. 

~ ~ . . . .. . .. -· ' -
cepção, CJua.ndo ha sobras' no o~çamento. Ne~te 
casu o poder legi~lativo não tem. mais necessi· 
dade .de decretar meios~ porque, tendo-se de 
annullar uma dospeza qualquer em virtude 
dessas sobras, essa anullaç3o importa recurso!. 
Jth1s n5o é este o caso de . ue se trata. Os me b 
da commissão da carta hydogr<1phica recorreram 
a esta camara para_ que decretasse fundos, afim_ 
de serem pagos de vencimentos: que não tinham 
SI ais 1 os pe o ex-mm1stro n marm a. 

A commissüo, examimndo a pretençio,ju!g0u-a 
no cnso de ser deferida, e autorizar o governo a 
fazer esse p:.igamento. · 

A consequencia em na mesma occasião decretar 
os meios. Qur~ importa que o credjto seja de 

• ~ • I "' • -:"" • ~ • 

.no art. 2. o (lê): 
•· Na insufliciencia dos tecur sos ordinários, o" 

ministro da fazenda fica autorizado a realizar 
<ts neccssarias operações de credito para execu·-
ção desta lei. • · 

Si o nobre ministro da marinha está quasi 
frequentemente a abrir creditas-e a pedir outros 
ao parlamento, como podia a commissão contar 
com sobras nesse minis te rio ?' Dahi a nece i a 

e autorizar oper:1ções de creditos ; e o nobre de
putado, pertencendo á escola--.r que eu tambem 
pertenço, condemna, como eu t::tmbem condemno, 
as despezas illegacs, os actos dictatoriaes, vem . 
censurar a commissão por ter autorizado o go

_verno a fazer. operações de credito P.ara o paga-

O Sr.l\'Iau•duho ECampos::-Agradeco / 
o auxilio que o nollre deputado act1ha -~e 
prestar-me. S. Ex. teni mais· desejos ainda 
do {llle eu de censurar o governo (Riso). O que 
cu censurei mio foi o <lrt. :1. o da resolução olfc
récida pcht-.commiss~o ; c declaro que não c:tou 
de ac_côrdo com esta redacção.- Parece-me que 
en r s rr 
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com dinheiro alheio, não v:cjo qual é a diffcre~ça. 
O SR. BuA.nQUE nz l\L\CEDO dá um aparte~ 

· O Sn. 'MAUTINIIO C.urPos:- Continúo a não 
comprehcnder. · · 

até corn. os portuguezes: O .governo do Sr .. 
D. Luiz I pôde ensinar ao governo de seu tio 
direito constitucional. O governo do Sr. D. Luiz I 
costuma pedir ~ camara que sejam ajJprovadas 
despezas j;'t feitas; n6s nutorizamos ~ governo a 
fazer des)H'Z<IS que c1le jú fez. O g-overno do AI n-umas outras observacões me suscitou o 
r. . Lu i :;s uma rec 1grr es as cts mancet- discurso do meu amigo c collega, -mas não vale 

rns por outra f6rnu1, isto ·é, legalisaudo as dcs- a pena tomar tempo ~í cnsa ; limito-me t1s que 
··pczas jü feitas. te1~ho feito, c declaro que não comprehendo bem 

· que_ o no re epu a o preumac c tornar 12 1mpor ~n_cw. ~o 1 t~a q~c tem e~s e proJec.o 
llem snlrrnte o erro, a negligencia· do gQverno; para o lllimsterw, ntto sei como hei de votar, c 
11ão é o actn<Jl, nws em m<tteria de erros este go- 1 por c:mtela Yoto contra. · . · 
Yern:o repete e aggrava; o que os seus :.mteccs- . 
sores fizeram. u O §r. Costa Azevedo ni.lovem impu-

gnar~ pro.te.ctci, Yem pc.êlir ~ at_t:nç·ão d~"" r~lator 

o Sn. ]f.\.UTIXHO c .. urpos :-Esteja clescansado o 
nobre dcput:~do; em materia de neglig-encia e 
defeitos este n-ovcrno não lw de 11c a ·x ' 
seu anlccessor. 

Não estando expres~~mwnte agtorizada esta 
despezn, o n()lJre ex -i11inistro da marinha: que 
tinha o máo sé~r.ro de escrupuliznr quanto á le
galidttdc, ni:ío ordenou o pagamento; parece por

. tanto qne era b::JsLnntc qne a commissão autori· 
zasse o pngamcntG. · 

O Sn. Bü.\RQUE DE ~fAcEoo dá um aparte. 

nãoreflccte (jue estil ftlzondo çomo fazem os op
posicionistas (niio eu)-f<il"J:u· sem .ter bnstante 

·fundamento. Comoécue Y. Ex. lódc tom·r 
conhccimen to .•.. 

O Su. IlüAnQu:_EDE-MACEDo d~í um ap::._rtc .. 
O Sn . .MAnnxrro C.UIPOS :-0 parlamento Janto 

se cccppou disto que ::~té JJaldeou o serviço de 
pharóes para o ntinistcrio da agricultura, 

:'\l .. , 

O Sa. I3üAnQ'CE DE 1L\CBD.o :-Eu é que enten
dia que os plwróes deviam pertencer <lO miiiis
terio da agricultura, mas o g-oyerno não (llliz. 

O Sn. ~bnTrxuo CAliPOS:- V. Ex. cad-a vez 
me está ::~judaBdo mais, querendo tornar bem no
!nYcl que o g-overno te~'e- a neg-ligenci::t de não 
mcluir esta verln1. no orçamento·. Agorn o que 
era preciso era apeuns autorizar o p::~g::u1H:nto. 

amnem . x. me 1:1 c pcrnuttrr que lhe 
diga que não estou ninda convencido de que o 
min_istcrio precisa operações dé credito J'ara pagar 
uma despeza de 9:000;). Pnra que estmnos con
fessando estas fraquezas~ Si cu n:ío soubesse que 
o nobre deputado tem auxiliado o governo em 
materia financeirn, diria que S. Ex. quer diffi
cultar a operação dos i:iO.OOO:OOO·~ooo. 

A minha diverg-cncia com o noJJro deputado é 
esta. Ainàa não comprehcndi esta })hraseologia 
moderna de operações financeiras, distinctas de 
operações de credito. Vi pela primeira vez no 

'2 .. : f 

não comprchc'ndo. 
O Sn. BuAnnuE DE MACEDO :- Pois é J;em 

simples. ~ 

O· Sr... 1\L\.r.TiNno CA?IlPos:- Só si o uoln·c de-
1m~uo .fuz c1il1"ercnta e11:tre umas· e outras ope· 
raçoes, chamando operaeões 11naucei_ras aos pa
gmnent~s á dinheiro; · m~s como cu -estava 

=IJCrsttadrdo üe que quem pedia uutorizat,;ão é-

m:itt0 ao governo abrir um credito para satis
fitzcr. essas des pczas, que não haviam sido con-
•• n- ' I • • . 

vigorar o orçamento que não consigna esta dcs- · 
pcza, continúa a- funecio::wr esta repnrtioão_. e 
assim sendo. evidentemente voltarão outra -vez 
os interessatlos a pedir a quotn corrcsponclente 
ao tempõ que Yai ele 30 de Junho, em que fin
dou õ cxercicio financeiro, e o tempo que · 
decorrm· até que esteja em vigor o novo or~ça- · 
monto. 

0' Sr. BüAR UE DE 1t AC D • - • T 
mittc don já a resposta em a}iarte (S;anacs ufíil·
mativos do omdor). Desde que cometnr n vigorar 
-o novo orçamento, a dcs eza ue se achar com-
pre enurcw. no noyo ·excrcicw, scra então satis
feita. 

o Sn. COSTA AzEVEDO diz que a camara votou, 
e póllc s~r que o senado admitta a fusão das duas 
repartições, ficando ao governo a escolha dopes
soal. Dado o c~s1 uc o «overno des )ense o · 
pessoal que esta c ectivamente scrvi11do desde30 
de Junho até a época a que o nobre deputado se 
refere, tior onde deve rece!Jer v~ncimentos? 

O Sn. BuAnQuE DE ?\IACEDO : -Pelo novo orça
mento. 

O S::. CosTA AzmrEoo observa que estão func
cionando tamlJem os em1Jregados da outra re
partiçtio. 

. :. .• 
serão pagos pela autoriz:Jção da pr.orogativ-n: 
tanto pnra um caso como IJ:.tra outro, lw verba. 

O Sn. Cosu AzEVEDO diz que, si s: Ex. assim 
resolve a duvida que a repartição fiscal compe
tente possa oll"ererer, não será o orador que irá 

·ainda escavar esta questuo; entretanto .pede per
mis~ão á casa p'1ra dizer, que não snppunlla que 
se tr<1tasse disso hoje. 

Ainda mesmo que o orador soullesse, não vida 
impugnar o p:~recer, mas deve notar que o hon
rado ex-millistro da · · lll~rinha, quando se viu 

viço, tomou a· deliberação de . suspender estas 
gratilic~Içue~, que foram ,attendidas pela verba 
eventual da marinha, fic~mdo os empregados 
desta repnrti~ão a vencer sómente a gratificação 
que lhes competia como officiaes effectivamente 
cmharc:l(los em navio de guerr<1 ; porque u lei de 
i8íü qnc creou tal repartiç~o determinou, que 
os vencimentos destes funccionarios seriam os 
de ofiicines e!Iecttvamente embarcados em navio 
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de guerra., e mais ~ grahücaçao que o; projecto 
~utende. 

Más, Sr. presidente, sucedeu immediatamente 
a este neto do nobre.· ex -ministro da' marinha 
n circumstnncia de ficar a repartição llydrogra
phica sem- ter navio pal'a runccioiiar, porque 
. ,~ .... ~ () . ·~ ·•· . .. 

" • " Q " v (. 
llara a provincia do Paní. 

A repartioão continuou a funecionnr; S. Ex. 
:- • t .. '"} .. .. 

cndos, que ora são nttendidos, nesse projecto 
determinou que, não oilstnnte não ter. ntivio, 
íicnssem . os emprega elos percebendo os venci
mentos. 

que corresponde aos Lrab.:.ühes de hydrogranhÍa, 
outra que corresponde ás funcções inherentês ·ao 
servi(io militar de bordo. O reparo que vai f11zer 
deve ser Tt:cebi do como consciencioso, quanto é 
certo que de _alguma sorte o nobre ex-minisiro 
não tem· em apoio ele seu acto a oninião do ora-

_ or, em 'Ora sem va or a gum. (Não apoiados.) 
O que c1iz agorn, disse-o então. 

A lei-que regula a matªrla términantemente 
declara que, os vencimentos de cmb8rçado- só 
sejam dados a quem e:Uectívnmente esteJa a bordo, 
e isto em virtude ele lei d~:t.SiO ou iSiL De sorte 
que, si estes funccionarios da reparti(~ão hydro
graphica estivessem funccionando a nma, os de
veres da· hydrogr:~phia. e os deveres inllercntes 

.... ~ - .. : *"' .. • :"" 
.. . ' • . 

ele receber conforme á lei os dous -veneimentos; 
mas deixando como até l10je estão de exercerem as 
funcções i:nherentes ao set·viço militar de bordo~ 
pergunto, póde-se }leia lei de :18i6 nhomw-se 
duas gratificações por um unico serviço dos dous 
que de>' in prestar? 

p,,rece ao orador que a questão trazida a este 
terreno n~o admittc a possibilidade tle accmnu
Jação de vencimentos 1 u:mdo não são xe · ítla . 
as uas funcç.ões. Neste caso não scr::i de -grande 
justiça alwnnr taes vencimcntes, qMndo .as runc
ções forem prestadas na sua minima parte? 

O Su. Â.NDnADE PINTo :-Grande parte do tempo 
foram ambas exercidas: O navio estava no porto~ 
era commandado elo chefe dare arti ão h ro-
grnp 1ca c os oJ:ficiaes prestavam serviços · a 
borllõ. 

0 Sn. CüST 
clles depois. 

O S:n. fu~DBADE PI:i\TO :- O decreto de organi~ 
za~ão dava· duas grati.ticações, uma à o embarque 
e outra civil. Não mandei pagnr ::r civil, porque 
não h;.rvia fim_qos. 

•. .... - ' (. 

IJobrc ex-ministro da marinha, seu nobre amlgo, . 
durante algum tempo,e effectiv~mente assim foi, 
hom·e os dous exercícios. S. Ex. entrou para o 
ministerio em 5 de Janeiro; desde 30 de Junho do 

' anuo de :1.877, :vigorava o _orçamento·; o anteces~ 
sor de S. Ex. foi buscar nas eventuaes ·essa gra
tilica~·ão,. que não estava contemplada no p1;oprio 
orçamento, por esquecimento sem duvida da 
contado ia. O honrado·ex-ministro zeloso cscru~ 

pilloso na observancia perfeita do orçamento, o 
que dizem ser um dos principias que acat8 o 
actu:il gabinete, .do que porém não está muito -. 
convencido, e tem provas, que Jw de exbibir 
quando lhe couber a palavra em alguma discus
siio em qne possa fallar largamente sobre tudo -

· · , r o ou a respos 3 a 

merito; a..:ho que isto deve ser uma co usa -vulgar 
em todo funccionario publieo. 

0 Sn.. COSTA AZEYEDO diz que S. Ex. en
gana-se, porr1ue o· vulgar é ofl'ender-se a lei;· é 
isto o que vê-se em todo o paiz. E tanto não é 
assim como S. Ex. diz, que o ministerio toma 
como programma~eu a obscrvancia do orça
mento. Já v8 que isto não-é tão vulgar assim. 

o 

O Sn. CosTA AzEVEDO diz que ainda devia ser. 
Mas, como ia dizendo, S. Ex., segundo o modo 

de entender do orador, não podia decitlir como -
de<:idiu. .. 

O Sn. A.i\DnADE PINTO :-Peço a palavra .. 
O Sr.. CosTA AzEVEDO si diz isto agora, é 

porrgw cmittiu ouLr'ora esta opiniiío. · 
Ente · ·· · - · 

conforme a lei, c1esde que tinha con viccão de, 
que não- hnvia verba no oronmento e não" podi:l. 
peclil-a ao corpo legislutivo, tendo deixado de 
-vir .no orçamento essa -verba por. um· esque
cimento, tirando-a da quota correspondelitc ás 
eventuacs. · 

. que o governQ, llOr Circumstancws 
imperiosas, viu-se na necessidade de retirar o 
navio, quo se achava ·ás ordens da repartição 

· c < • ' , r a . ar ·, 
e ficaram esses' funccionarios sem exercer o 
serviço de bordo, ipso-{acto esta despeza não podia 
mais apparccer. · 

O_Sn. Al'iDRADE PI.~To: -·Mas·eues prestavam 
ser~iços de ~ydrographia: fizeram sondagens 

O Sn. CosTA- AZEVEDO qui;Zera que S. E_x:.-·-
mandasse pagar pela verba-Eventuaes. · . 

o Sn. ~~'DRADE PINTÓ:- A verba-E,rentuaes 
não é para esse effeito. 

O Sn. CosTA AzEVEDO diz que S. Ex-. podia· 
utilizar-se da verba-=-Eventuacs- neste. ,caso, 
visto q~e S. Ex .. tinha convicção de que só por 
e::. uee1mento de1xo 1 d !! . 
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<l 
phicos. 

0 Sn. ANDR-\DE PINTO : -A YCrhn -Eventna0s 
-não é instituída no orcamento P<lra csqtleci
mentos ou descuidos ; é para dcspczas q.ue não 
podem ser previstos. · 

O Sn. CosrA AzEVEDO continúa dizendo que 
·duvida que o honrado ex-ministJ'O da marini1a, 
que acabou de pedir a p:thlYra, sus!entc que é 
ega pag-arem-se yc~lCilllCi} os o c ~·cttVl · n e 

embarcada a quem nao· esta cmlJarcndo, a quem 
não tem navio. 

0 Sn. ANDRADE PINTO:- Naqnelle caso se po
din ; en o mostr<Jrei . 

• 

assim. 
O Sn.. CosTA AzEVEDO continúa dizendo que 

qnnndo a rcpnrtiç~o llydrographica tinhn um 
navio. S. Ex. dizia: « Bem : eHcs cst~o . fnnc
cionando em um e em outro serviço)) ; mas S. Ex. 
retirou o navio e cllcs n5o fizeram mais esses 
sel'viços inherentes ao serviço naval. 

O Sn.. AKDrtADE PrKTO :-Está enganado; fi-

0 SR. ANDRADE PINTO:- ?\Ias ao SCI'VÍÇO hydro
graphico. 

O Sn. CosTA AzE~'EDO sustenta que o nollre 
ex-ministro I]ão podia mandar conceder venci
mentos de effectivam.mte embarcados para esses 
funcci-onarios. 

O Sn. ·ANDRADE Pnnó·:-Podia; eu mostrarei. 
. , e .x. 

mesmo, por sua maneira rcgulnr c \lOr honra 
proprin de cumprir a lei do orçamento, vct·in fJUC 
não podia tirar da vcrba-Forr::1 n;n·:d-para j>n
g:1r a quem ntío sol'\' i:l na força m:val. 

o; Sn. ANOlUDE PINTO:- .A gTatifit:ilÇÜO c.ra 
in~titnida no decreto por e~so modo. 

·O Sa. Cosn Az8moo diz que a g-ralilkaçiio era 
·instituída exerceado-~e duus cargos. Exerciam 

, ., m; mas nao cxHccn o outro, 
parece que il verba correspouucnte devia des
Dpparecer .. 

Não suppõe o orador quo niio mcl'eçnm muito 
maior gratificnção esses funceionnrios, mas nos 
princípios mesmos o Iwnr:•do ex-ministro en
contra as duvidas da legalidade do seu acto. Se
vero em não gastar sinão conforme o orçamcnLo 
determinava, S. Ex.. podia tirar da verba- Even
tnaes ""7"'" a gratJfic:,ção que se dava ao serriço 
l1ydrograpbico, que era clfectiramente feito. 

Õ Sn. Csu AZEYEDO não concordou com n 
opinião do nobre ex.-mini=-tro; dizia o orn
dor ao honrndo ex-ministro: <V. Ex. ntío póde 
111:1ndnr tcgulnrmente tira1· dns cvcntunes n g-ra
tificnção, que, por esquecimento, não veiu no· or
çamento para pagar-:)e o trabalho hydrogra~ 
:phico, então .V. Ex. nüo )Óde continuar com 

quanto da suspensão não resultava mconvcmento 
nigmn. • 

O .Sn. AxnnA'oE PrJ~~--ro dó um aparle. 
O Sn. CosTA AzEVEDO diz que concorda, mas 

desde uc ce5sou o serYico ... 
O Sn.- AZ\D::lADE PrNro : -cPcrdôe-mc ;· o ser

viço ni:o cessou: flzermn-se sonuas·c::s _aqui no 
~ • 'I (\ ( I ~ \ 

set·viçns, que a lei manda pngnrsómcn'tc a qu~m 
es!ú cffecti~mentc embarcado, nessa~ fu.ncrucs. 
da forca n:w(ll. 

O Sn. A:mru.n~>PINro:;_A vcrba-Eventuacs
nüo é pura isso. Então proponha a rcYogação do 
decreto qtlê reorganizou n reparti(jão. 

O Sn. CosrA AZEVEDO _entende, pois, que es~a 
pequena impng·naç_ão e lem1mm<:;a que faz n~~o 
é para contrat·iar- o. projecto , porque . rcce!_a 
que mais uma vez se.Ja taxado, como hD.Je fo1, 
uc sempre contrariar os interesses da sun cinsse. 

Deve todavit1 assio·nalar o facto da it'ren·ulari-
dade, que ainda se está praticando, desc pa!!'nr 
pclu força na1·ai a officia.es q_ne effccti\':.l!l1Cnte 
não estão embarcado~, o que e contra n leJ, arto 
es e qnc o wnra o numstro a marm.Ia en-
campou. 
. O"Sr:.. ANDRADE PINTO ri-se. 

O Srt. CosTA AzEHDO diz que sem duyiJa al-
guma. · 

F~dla desta maneírD 1or ue conhece muito a 
fun n o 10nrad.o cx-minis\ro du marinha; ]101' 
tn:•i:; qw~ S. Ex. lhe quize:-:sc provar que o seu 
neto tinlw ;;ssenlo nn lei, o nEopudt:l convcn
cnr; e seria sem duvida nenhuma pouco ca':a
llwiro si agnr~t, que foi forçadv apedit· a palavra, 
não lli::;sc,;:::c, como .i<'• diss.:, as opiniões que ex.
pres.-:tm n ::;, Ex. qunndo g-overno. 

Ni•o o11'cr12ce. emencb pulo f:wto j;i ns~ig-n::Jla1lo 
c para Jtiio se dizer qne c:;t:í impag;nando tudo 

·~ ' • H t' L ~ ; • (, • _: 

n:u.J ser isto, corria-lhe o dcrcr de o[crecd-n com 
rebt;fío :r essa dcspez,1, que se continú<l a fazer c 
por motivo que não é legal, pois não se podem 
png-:::r servi~os que não se fnem. 

(Juando a lei estabeleceu uma g-ro tifica('ão para 
o serviço hydrograpllico, c ao mesmo tempo- cle
tcrm.inou que os f'mpreg:.Jdos des:-a rl'parii~·~o 
rossem considerados officiaus de navios de g-uerra 
e como !aos tivessem :JS rcspectiv:Js gratifié::u;ões, . 
evidentemente não podia deixar de estabelecer 
que cllcs cot1tinu:Hi'nm a servir. 

Ni-io dcsej:•, pois, offe;·ccer emenda alguma, ou 
· ' _ nno mm1s ror a marm a soorc 
o facto, porque, nlém da circnmstancia a que ha -
pouco se referiu pelo aparte qnc lhe deu o 
honrado ucputudo pela Ballia, qne fallou hoje 
sobre os f<iVOrcs concedidos num L o tenente, 
aconlecc qnc jü se tem envolvido em hydro
gnphiu e plw.•'ócs, c tem-se até suppo:'to que 
ral!ava não com o desinteres:;c proprio, mas fJUC~ 
tinha_ em mira as 1:c~soas que e~erci~m as 
f (: .. 
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honrado rel:1tor da comnnssao de orÇ;amento 
quanto ao modo 'de p<tgarem-se os serviço; de-· 
lJOis de entrar em vigor o orçnmento que se 
esper:~, tendo assíg:nalndo as opiniões que .tem a 
respeito das gratificacões que se tem dado a 
funccionarios da rc Jarti ·ão h -dro"'ra hica, só lhe 
resta ouvir o honrado cx-mmrstro a mann a 
que seguramente vai provt~r aquillo de quo o 
orador tinha consciencia e que S. Ex. muito bem 
ez,nao man an o pt~gal' pe as cven uaes um s r

viço que não havia sido . contemplado: mas terú 
de voltar á tribuna,para considerflr o que S. Ex. 
houver de dizer, si julga-se habilitado com a lei 
a pagar serviços a quem cffectivamente os não 
:presta. 

ora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~l DO DIA. 

· Entrá em dis·cussão a proposta que fixa as for
ças de terra. 

Diversos Srs. deputados pedem a pa)avra. 
(Entra no salão o Sr. 1ninistro da guerra e tome~ 

assento na ·tespectiva cadeira.) 

O §r. Caníargo:-Sinto, Sr. presidente, 
sinceramente deploro acontingencia em que hoje 

r • .. O' • • - .. 

curei, m<lS que tambem não posso evitar, de ini-
ciar este solemne debate. ' 

Tenho o dever de honra de accentuâr os mo-

' ' . e . 
• Espero que V. Ex., como a camara dos Srs. 

deputados, não me levarão a mnl, nem me rarão 
uin crime, do procedimento que tenho, vindo a 
esta tribuna sustcnt<1r princípios que tenho pro
fessado e defendido em todns ns épocas de minha 
vida publica. nn imprensa, como no p:ul:nnento 
da minha illtlStl'l! pt·ovincia, sem que nun1:n me 
desviasse, nem pelo tcuJOr, nem pelos trabálhos, 

, .... · .. · , , .... '\ 

dns lutas políticas, do caminho ·qüc trilhei 
illuminado pelo grande clarão da idéa da liber
dade .. (.t.Uuito bem.) 

Espero mais que V. Ex. como a camara des
culpar-me-hão, si na deducção de minhas idéas 
escapar-me qualquer invccti•la, ou phrase vehe
mente, que possam ser julgadas offensivas, mes
mo porque ellas são ordinariamente proprias 
naquelles que manifestam convicções profun
das e arraigadas. 

Conto, ~enhores, com a vossa benevolencin, c, 
si não contasse, r~cord·H~vos-hia as palavras 
b ._(. . ,; l . (. (. ~ 

pronunciadas em relação áquolles que,in1pellidos 
pelo patriotismo e peln fé das idé:.~s, são· obriga
dos 3 fallur não dispondo dos dons da eloquen
ci::t nem mesmo dos simples rec-ursos de tri-
bunn. · 

Dizia esse eminente parlamentar: • Entendem 
que como esses homens não sabem, não devem 
f aliar. » · . 

E' m cr ·o. · 

homem vem a peito dascoberto, perante o seu 
pniz, dizer o que realmente sente, quer seja 
orador, quer não seja, deve ser ouvido com he
nevúlcncia e eonfinn({a,porque, si nno tiver outros 
tem dons grandes meritos; o da sinceridade e o 
da ft'anqueza (A.poiados) .. 

', cousn notave , tucs pa o.vras oram pronun
ciadas em um tliscnrso de opposir;ão ::~ um pro
jecto que envolvia confiança politica, parque 

· ·, · , . · _ eis 1ue acompan l<lS- m 
os votos friamente calcub dus dos governos e as 
calorosas manifestacões de maiorias dominadas 
por espírito de partido c suspeitas no seu apóio 
nos -governos, as. sinceras manifestll çue~ do va
triotis.rno alimentadas pela fé dos ·principias. 

' ' porque venho di.wr com sinceridade e franqueza 
n.csta ;ribuua o q~e penso ácer~a da IJé>litica e da 

Se1ihores, ~nada me constrange ao manifes
tar- me assim .Jivremcn te. Pertenço ao partido 
liberal do Rio Grande, que luta l1a mais de 18 
annos em opposição , que na opposiçno nasceu, 
cresceu, fortitlcou-se, tornou-se invencível, tudo 
isso_ porque o patriotismo Lem sido a uni ·a ins- · 
pit·açi:io dos combntentes, a fé, o respeito aos 
princípios, a honra da nossa bandeira! 

Dizem que n província elo Rio Gr;:mdc do Sul é 
, < i. , n 1: o go-

verno tudo faz c tudo póde. Isto é uma injus
tiça. S_i não fossc_f~ttigar n att.ençiio da .cam,1r~, 

'j ( 1 (. &. #
0 (,o l l . 

dct historia cl!J.lmnumidacle, de um prorundo sabio 
nllemão J. G. llerdcr, que estuda, mostra e 
convence como a situn çfío uo pniz, o seu aspecto, 
clima, gemerei ue industria dos seus lwbit::mtes, 
os costumes, hu!Jitos c tradições inl1uem poàcro-
~· .... .. ' . " ,:""' .. 
povos . 

E' :thi, nestas opulentas })aginn~, que se pódc 
achar a causa da dill'erença que realmen!c lw 
fJuaudo se compal'am, 0111 ger~d,os rio·graatl(•nscs 
com os seus irm~os, lilllo:; das outras· provinda:; 
desta patdn brazilcira. • · 

Senhor,~s, en Yos por1ia dar innumcros exem
plos do espírito de. intlepcnd~ncin. de enc1·g-ia, 
de desprendimento, q uc sem pro animou os rio-
gran enses em nssump os po t tcos e c et oracs. 

O Sn. JosÉ .MAmANNo :- l'II<1S !'l.unca superior 
ás outras províncias. -

O Sn. CAliiAnGo: -Eu lá vou ... O meu propo
sito hoje é esse mesmo: restabelecer a verdade 
sobre o que aqui muitas vezes se tem dito em 
rel::~ção aos triumphos do lJartido liberal na 
minha nobilissima província. 

Ha quasi 50 annos, um brazileiro illustrc, be
nemerito paulista, que !lg-urou na seena política 
deste Imperio, antes, como depois ela inde.pen
dencia, q?-e foi d~putado ás côrtes, min!stro no. 

• . tV ~ l1 """'• 1 , 

nado Visconde de S. Leopoldo que conhecia muito 
a província, e até esc~reveu ol seus A.únaes,deixou 
consignadas para a !listaria est;-~s memorav eis 
palavras: Os rio-gTandenses tem mostrado ao 
Imperio e ao mundo inteiro que o amor ú libe.r
daU.e ~ nelles-um sentimento natural, que o seu 
aff~rro á liberdade a~emclha-se a uma crença· 
rehg!osa, ·P~lo que scrao sempre dignos das sym-

n a 1 
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Sabe-se quem era o Visconde ~e S. Leopold~. 
Quasi ao wesmo tempo, esse. Jllu.stre br:lZl

Jciro re<Tistrava um documento Justonco, em !].Ue 
se lêm o estas palavrns, cscriptas por um no
grandense cuja memoria ha -de ser sempre cara 
aos seus 'com provincianos, Bento Gonçalves: 
Rio-grandenses, sois arlministrad~res;t~este canto · 
do munüo, do mais sagrado patrunomo do pov:o 
e das gerações que nos hão _d~ succed~r :-a 11: 
berdade. Estãis na obrigaçao de delendel-a a 
custa da vos~ a cxistencia, do vosso sangue. 
A execração de nossos fil)10s ~ahi~á sobre nos~as 
cinzas, si por nossa. ~esmorattzaçao e nossa J,U· 
curia lhes tnwsn11ttmnos este sagrado deposito 
desfalcado e corrompido: suas bençãos nos 
acompanharão ao sepu\chro, si lhes deixarmos 
exemplos de yirLudes, do patriotismo e de amor 
á liberdade. · 

Estns memoraveis palnvras são ns que ainda 
hoje animam a todo aqu~lle que se.nte pulsar no 
peito um coração verdatlmrament.e no-grande1~se. 
Quereis, senlwres, um~ prova da I~depende~cia e 
da eJlergia que em assumptos . eleitoraes ammam 
os meus com provincianos? Eu vol-a .darei. . _ 

Logo que eelebrou-se a paz, em condtçoes 
honrosas, sem duvida, para a revolução, figu
rava tmtre ollas, esta : que seria nomeado pre
sidcnte da província o cidadão que os chefes da 
revolução incl.icassem. A indicação fez-se por 
eleição. O Sr. Caxias, general pacificador, can
didato, foi no entretanto derrotado, triumphando 
o illustre democrata o Sr .. Dr. Alvares Machado ... 

Depois da pacificação da provincia,é facil imn_. 
ginnr a desordllm, a anar~hia êm que ficaram os 
partidos até então existentes, sendo certo, porém, 
que o mo GrondA, bem ou mal, sempre se fez 
aqui repi·esentoi' livremente. ·· . 

Entre muitos factos, eu quero designar .este : 
Em uma das primeiras eleições depois da pnz foi 
el!lito deputado geral o Dr. Calvet, empregndo 
na secretaria do ministerio da justiça, e contra 
cuja candidatura o governo se manifestou com 
toda a energia, sondo ministro da justiça o 
Sr. Euzebio de Queiroz. Entretanto, o Dr. Calvet 
teve abertas as portns desta camara pela energia 
e independencia do povo e eleitorado rio-g-ran
don.se. 

Uma das campanhas eleitoraes mais renhidas 
em minha . província foi preparada pelo finado 
Barão de Uru,~ uayana, cuja illustração, energia 
e força de vontade o paiz inteiro ~~preciou. Pois 
bem; esse illustrc estadista, _ mandauo áquclla 
briosa terra paro derrotar certos candidatos, nnda 

·conseguiu; e os candidatos perscgu idC?s e guer
reaüos pelo governo tiveram tambern nbertas as 
portas deste parlamento: Felix da Cunha foi um 
delles. 

· F~lla -se-nos em :1868; e eu estimo esta oppor
tumnadade pnra dar cabal resposta aqui . em 
presença do illustre general Osorio, um' dos 
chefes do pa;·tido liberal do Hio Grande. Só 
pódem fazer e~sa reforencia aquelles que desco
nhecem os fartos, porque a verdade é a sea·uinte 
e eu peço tod~ a ~ttenção da camnrn, porque é 
uma cousa qne nao cessaJll de nos lançar em 
rosto, e eu quero que a resposta fique consignada 
no~ Anna~s do parlameMo, em homena){em aos 
brws ll ã mdc;Jendencia da minha província. 

Quando tiveram lagar as eleições de i868 es
tavam no Paraguay chefes liberaes desta ordem: 

general Oserio, Porto Alegre, José Joaquim, Por
tinha, Vasco Alves, Bento Martins, Camillo Mor
cio, coronel Lima, que desta tribuna nos ouve, 
outros igualmente illustres, além de mais .de 
30.000 rio-grandenses que no Paraguay se ba
tiam pela honra da . patria. Alguns . desses H
lustres chefes, como o Sr. general Osorio, escre
viam do Parilg-uay dizendo : • Cuidemos da 
guerra e depois trataremos de eleições. ; A 
guarda nacional estava dostacad.a em toda a pro
víncia, tanto a activa como a reservo. As conse
quencias da invasão conservavam a provincia 
em estado anormal. Accresce que o acto dicta
torial do governo, suspendendo as eleições no 
Rio Gran(le, tinha dado em resu!Lado o abandono 
totnl das qualilicações, de modo que parochias 
onde deviam haver i.OOO e mais cidadãos qunli
ficados ficaram apenas com 200 e: 300. 

Além de tudo isto, a união entre ·progressistas 
e historicos, que se acharam em lnta durante 
todo o domínio claquella situação, não estava per
feitamente ébnsummada; apenas se preparavam 
as combinações. Ora, senhores, que conselho de
pois do tudo isto? A abstenção, não podia ser 
outro; e ainda assim algumas parochias resisti· 
ram sob a responsabilidade unica dos chefes lo
caes ; e naquellns onde a bntalha foi ferida e 
disputada com vigor o partido libernl cantou v.i
ctoria: E' isto que eu quero que fique bem con • 
signado, em holnenngem á verdade e á justiça. 

Mas, senhores, isto não são prodígios; a ver
dade é. tambem a seguinte: e eu não venho a_qui 
sinão repeLil-a : O actual partido liberal do Rio 
Grande foi .começado a orga,nizar por Felix da 
Cunha; Feltx da Cunha, essa luz esplendida do · 
céo da democracia braziloira (apoiados); que para 
sempre se extinguiu I 

Os exemplos que clle nos deixou de patriotismo, 
abnegação e coragem cívica, as moções que nos 
infiltrou no corc.ção, de 1~ensar no poder, tendo 
só em vista a idéa da patria e' da liberdade, não 
serão jamais-olvidadas I Em pomenagem á ver
dade o em honra de ~LW Il\emoria, direi que 
elle foi uma victima sacrific~,ga pela honra e ês· 
plendor de seu partído. A oJ.)ra tão nobremente 
iniciada po!' esse benemerito pa democracia rio
grandense, que deixou um ~orne que jámais ·se 
apagar~ das tradições uaquel'a provinci~ ; essa 
obra fo_rlevada por diante sob t> impulso vrgoroso, 
p~tnotico e energico de Silveira Martins, gu~ ê, 
digo•o sem lisonja, porqu~ nl).nca lisonjeei nin
guem, que é hoJe, sem duvid~, a alma, a vida a 
força do pa_rtido liberal rio. grandense; pelo qua 1 
tem olle _fe1~o ... os mais extraprdinarios e ingeli- - . 
tes sacnficws, pelos quaes, eu, desta tribuna, 
em nome da minha província reconhecida· lhe 
rendo a mais sincera e expont.anea homenagem. 

ALGUNS Sns. DEPUTADOS :_:_~uito bem. 
Senhores, di;om que a província do Rio Grande 

do Sul é como todas as outras deste Imperio, 
ando o governo tudo póde ~ tudo faz : é uma 
injustiça . Si naquella terra p poder tem _este 
magico encanto de tudo avassallar e corromper, 
eu vos pergunto : como explicar essa geral 1 
immensa e expontanea manifestação que irrom~ 
peu em to_da .tJ. p1:oyincia em flP~lauso, . honra e . 
louvor, .nao ao mrntstro que subia ao poder, mas 
áquelle que Q deixara por uma questão do prin· 
cipios? Do alto desta trjbuna f Um pro um dever, 
em honra ·da minha provinc,a, declarando que 
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é uma injustiça o que se diz sobre essas mani-
festações. A minha terra não esperou, não pediu 
nem recebeu inspirações de ning-uem para ma
nifestàr-se do modo por que o fez (apoiados) : 
esta é a verdade. Fni um acto expon.taneo ; um 
se~timento que irrompeu li'Vremente. 

Aquelles que me interrogam a res-peito eu 
tenho respondido com a maior sinceridade, re
petindo as palavras do meu distincto amigo e 
co!lega, Sr . . Dr, Flq_rencio de Abreu: , Pergun·· 
ta1 ao vento porque sopra, a_o mar porque se 
agita t _ 

Mas, senhores, quereis aínda conhecer porque 
no Rio Grande do .Sul, que serviu tambem de 
berco ao lllustre general Osorio, o poder nada ó 
e ií.ada póde contra a vontade independente 
daquelle povo? Eu vol -o dig-o. Alguem intimo 
do governo, alguem enthusiasta pela conser
vação do illustre general Ozorio ne ministerio; 
pela continuação de se~s serviço~ ~a p~st~ da 
guerra, ínnndou para a Imprensa da provmcia a 
mais triste explicação do facto, e em palavras 
iaes que as vou ler, para que fiquem consignadas 
com a resposta'que devem ter._ _ · 

Peço a benevolencia da camara, porque cstae. 
questões provinciaes fatigam ... 

O Sn. FLORENCIO DE ABREU :-Quando se trata 
de política o interesse é geral. 

O Sn. CAMARGO :-Foram _palavras escriptas 
para os orgãos liberaes de. Pórto Al~gre_ e Pelotas, 
e veja a camara a mesqmnha expllcaçao que esse 
alguem deu da conservação do illustre general na 
pasta da guerra (lê) : _ 

• Consta· nos que brevemente serão publicadas 
· tod~ as nomeações para a gua1·da nacional do Rio 

_ G1·ande, sendo consideradas muitas pessoas distin
ctas das diversas localidádes da provincia. Se diz 
que o governo, a muitas deltas honrara comtitulos 
e condecoracões bem merecidas . -

•Isto sem' duvida não sttccederia, si Q Sr. Mm·quez 
do Herval tivesse ·tctmbem deixado o ministe1·io. 

Eis a explicação 1 peço . para ella a attenção do 
nobre ministro da g·uerra, que deve agradecei-a 
ao seu officioso amigo ... 

o SR·. FnErTAs CouTINHo :-Quem escreveu 
iste, poderá.dizer-me. 

O SR. CA.MAnGo:-Não sei. ( Coutiriúa a leitura.) 
O que vos parece isto senhores ? Não é isto pre · 
gar a corrupção áquelle povo ? Mas quereis sa
ber a resposta dos chefes políticos daquella terra? 
Uns declaram que não aceitam títulos,_ outros 
que não tiram as cartas de sua,n9meaçaot E~a 
mais bellae completa prova de CIVISmo que dao 
aquell~s que nãó _se dei)l:am corroi? per por 
títulos, por nomeaçoes de guarda nacwnal, que 
si pódem hoje aprovei-tar-nos, amanhã serão 
convertidas em instrumentos contra o nosso pro
prio partido. E a que fica reduzido, senhores, o 
programma liber~l de · ~boliçãQ ~a &"U~rda .na·· 
cional? Não se v e no Dlarw Ofliczal smao listas 
interminaveis de nomeações em grande ·nu· 
mero para todas as províncias do Imp~rJo, quando 
essas · nomeações do nada lhes serv1rao, porque 
mais tarde qualquer coronel commandante su· 
perior . poderá · ser derrotado por um simples 
inspector de quarteirão t (Riso). 

o SR. FLORENCIO DE ABREU :- Si não forem 
suspensos por qualquer motivo. 

O SR. CAllfAUGO :-Senhores, por honra de mi· 
nha terra, devo ainda dizer que contra esta pro
messa corruptora manifestou-se a imprensa li
beral em peso, e,o que é notavcl,todos os jornaes 
do Pelotas e Hio Grande. ' 

Peço-vos que tenhais a bondade de ouvir . Eu 
transcrevei'ei no meu discurso os artigos, mas 
peço permissão só para ler unicamen.te- certos 
trechos (Lê). · 

São estes os artig-os : 

• Nào sJ promove o bem ou ~ engrandeci· 
mento de -uma paiz, sinão attendondo conve
nientemente a todos os ramos do serviço pu
blico. 

• A machina administrativa é por isso de dif· 
fiei! manejo, e mal iriam aque'les que,pondo 
de parte grandes commettimentoo,se limitassem 
a preencher no governo a sua missão, espa
lhando tit!llos honoríficos ou dist.ribuindo postos 
de pura e simples honorabilidade. 

E' por esta razão que sufficiêntemente inttii· 
tiva se exhibe que não ligamos a menor impor
tancía a uma correspondenci1 da côrte, publi · 
·cada ha dias no Jorual do Commercio, de Pelotas. 
E ainda a uma outra, do-mesmo pnnho, pois que 
é quasi identica, publicada na Reforma, de Porto 
Ale o-re 
E~1 uma e outra noticia-se que diversas no

meações serão feitas para guarda nacional desta 
província ; e nesta supposição louva-se ao Exm. 
Sr . 1\Iarquez do Herval, por isso que si S. Ex. 
nõo ficasse no ministorio, não haveria uma voz 
bastante poderosa para que taes nomeações se 
fizessem l · 

Deduz-se de uma semelhante affirmação que 
a administração governamental nada mais tem a 
fazer, para salvar os destinos do fHtiz que, dirige, 
do que cuidar attenciosamente em que taes e 
taes graças não fiquem . no olvido. 

Levantamos o ridículo que de uma tal apre: 
ciação reverte sobre o gabinete ar·tual, e espe
cialmente sobre o Exm. Sr. Marqnez do B;erval, 
que, de nenhuma maneira, pensamos ficou . no 
minü:terio para cuidar unicamente dt) nomea
ções da gua~.da nacional e de títulos honoríficos 
para cidadãos desta província. 
E,levantando o ridículo de uma semelhante apre

ciação, levaríamos as nossas cflnsuras ao Jornal 
do Commercio de/Pelotas, !l á Refm·ma de Porto 
AJeo-re, si estas illustradas redacçõcs, publicando 
as r~feridas correspondencias, .não alheiassem de 
si toda e qualquer idéa de solidariedade. 

Para attender a um pedido feito .da côrte por 
amigo menos crite~ioso, as correspond~ncias. e~ 
questão foram publicadas coll!.. declaraçao exph· 
cita terminante e do que se nao ace<tava nenhum 
dos conceitos de que vinham recheiadas. 

E realmente outro alvitre não havia a tomar, 
desdo que indirectamentc se fazia urna ~rís.te 
censura ao Exm. Sr. Marquez do HervaL;, pOis, -
ninguem será tão ousado que vá. dar cred1to ~o 
que nas alludidas correspondencws se procurou 
fazer certo com referencia a S. Ex. . · 
• O o • o o O o ' O • o • o O O • O o O ' o o O o O t O ,• o o o ~ o • t • J O I o • O o 1 -• 

Decididamente seria triste admittir que ne
nhuma outra razão, que não a de, advogar 11!l· 
meações para a guarda nac_ional_desta provmc1a, 
determinasse a suu contmuaçao na pasta da 
guerra. 
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Se nssim fosse, nem os proprios agrac_iados lhe 
louvariam o procedimento. , 

E isto é tão claro que nem o Jornal do Com
mercio nem a Reforma concordaram eom os con
ceitos emitt!dos nas corrcspondencias que moti-

Pela nossa parte, lnvramos tambem nosso prô-. 
testo contra o MALiciOso corrcsvoudente, decla
rando ao mesmo tem 10 não ser exacta a n )l'ccia-
~-ão wntem feita pe o 'c 10 do "ul com r clarão a 
esses mesmos factos. . 

A Reíorma não louvou por clles ao Exm. Sr. 
Ilfarquez do Herval. O l\IALicroso correspondente 
é que o fe?. ; e a Refo1'ma ent~o dectm·ou, na 
mesma oceasiiio, que não concordaya com esse 

. - "' r· 

O Joriwl de Commercio de Pelotas> "fez outro 
tanto ; e o Diario, pehl·sua pnrte, não ligou ás 
o .in i- ;; ; r n e te a 'I • in ) t ·· · 

zidos á miseria, que ó partido liberal lhes hon
raria a independencia ... 

(Ha, um aparte.) 
Pois é assim que procedem~. Deixem dizer, 

dio-am o ue uizer ue o Rio Grande é t mbem 
de carne e osso; havemos de mostrai-o... -

O Sn. F~or.E:scro DE AnnEu dü um aparte. 
• • • J 

mesmo Dr. Pio no seu manifesto: «O partido li
beral não se avilta. nem avilta os cidadãos com
pr.:mdo votos ; protesta contra isto. » 

O 1~esultado não podia ser outro sinão a ex
plendida victoria que coroou tão nobres es-
forços. . 

1s outros trec os com que are acção do Diario 
do Rio Grande nobremente arrancou do partido 
~iberal a résponsabilidade que lhe lançara a 

o,_ si _hoje muda de pensar, é _para que Iüío des-
1 

titulas postos e condecorações, são estes;. 
v1rtuemos f<1Ctos, pela mnne1ra por que hontem· ' ' 
o fez o Echo do Sul. · · • • · • · • · · • · · · · · · · • • 

A. Reforma e com clla todos os bons liberaes • Um era que as correspondencias não tinham 
continunm orgulhosos pelo procedimento que sido publi-cadas sem protesto dos respectivos jor
tevc o conselheiro Silveira nartins ; pois, seria naes; e o outro que o correspondente era amigo 
mesquinho condenmar um homem, porque elle pouco criterioso. . 
se exhiJJe con\'Cneido das suas idéas, que aliils · · · · · · · • · · · • · · · · · · • • · · 
são tambem a~_ do seculo em que vivemos. ./ J?.e~truimos _o priméiro fa~t?, por.inveridic~: 

referido. Estas coiTera~l. ~ corrêm por 
conta do EsPEnTo correspondente. A Reforma o 
ue ft1Z como todos os oro-fios li 

vincia, foi la:vrar contra ellas um protesto. » 
Esta respo,ta foi dada pelo or;::ão do partido 

Jiberül da cidade do Hio Gr;mdo, ~que tem por 
chefe o illustre, o benemerilo Dr. Pio Angelo da 
SiLva, cuja influencia c prestigio nafJUCIIa cidade 
não serão anniquiludos por nem um poder •.. 

.n. OSTA .i: ZEVEDO :-Apowdo. 
· O Sr.. CA:-.r.\nGr :-Ha nc~ta casa qnr!m conheça 
o ponto aLé onde chega a sua inrpwstiouavcl in
fluencia, a sua immensa popnlnritlaue ..• 

O Sn. CosTA AzE\"EDO:-Apoiado. 
O Sn. CA:-.unao:- ... c nüo 1í das bnncadas da 

deput:H:iío rio-grandense que cu ouço os apoiados 
com que neste 111omcnto me honl'am. 

lo ~ .,. \i .- L ~ • l 

perto; a sua justa in1luencia e o seu grande 
prestigio. . 

O Sn. C.urAnGo:- ... é invcncivcl. E' o orgão 
do partido liberal, que tem por chefe este bene
merito patriota, a quem todos os lomrores são 
poucos para. encarecer os servi~os, a coragem 
cívica c os seus sacrificios peln idéa liberal. Foi 
e~se chefe que, na _elciç~o presidida pelo Sr. Ara
npe, mandou pela 1mprenst1 deelarar que os libe
rnes empregados na nlfandega e nas outras re
P?rtições . vot~:::s_em. livremente. cert4ls de que, 
st fossem dcnuitldos, o nntido lhes o-arantia seus 
or ena os, e mat5 que serJU para o pnrtido um 
compromisso de honra fazel-os rcintesYrar, Jorro 

t • o o . gue 1ouvessc um go1rerno p:~Lt:oota, sincero, e 
J~l::.to, que niío eonsideras~e um crime o patrio
tismo, a honra e :1 independenc.ia d •s cidadãos. 
. E',_Sr. preside_nte, :1ssim que se dirige o par

ttdo ltiJcral no Hw Grande do Sul Os erl!prco-ados 
que foram ás urnas, pelos libera~s. contav;'m de 
antemão que no dia seguinte .não ficariam redu-

< • ' J ' ( s 
qne se evil1encie que o é. não 11ótle occupar n 
attcnção de homens que t~m mais om que em
preg·m· o te-mpo. 

• O cori'C..;pou,Jcnlc se nos cxhillin como tal. 
Apresentou-se como amigo cltt situariio e cal
locou esta em m:i posiç:"1o, alllrmando que si o 
Exm. St•. Mn1·qncz do Hcrval n~o houvesse fi
cado no mlnistcrio, niio hnvcria uma voz bns
tunte poderosa p:n·a a!lvo~ar a cansa das conde-
co1·agues c as nomeaçuüs e ;~ostos para a gunr a 
nat:ion:~l desta província I . 

• Ora, o Ex:n. Sr. l\larquez do Herval póde ter 
ficado no ministerio por qualquer razão, mas 
nunca por mo ti vos tão insignificantes. Isso seria 
uma mancha para a sua gloriosa vida; seria uma 
justiircação ás censuras dos adversarios e tambem 
um serviço de pouca valia par11 os proprios agra
ciados, etnbora os inco::1testaveis direitos que a 
scmelhan tes distincções possam ter. 

• Deprehende-se tambem perfeitamente que 
não queremos com isto ludibriar o pauperrimo 
es?ripior que a si tomou o encnrgo de mandar 

.............................................. 
c Ora, dadas todas estas conscquencias, em 

que conta se poder.i ter o individuo que dellas 
é autor? 

• Já o dissemos: na conta de amigo pouco cri
terioso, ou então no numero dos tolos. 

• E tolos tambem seríamos nós si ao sério to
massemos tantas ratices. 
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« Eis porque as . corresQondencias _!lâo n?s 
merecem importancul, e e1s porque nêlo cont~
nuaremos a discutil-as. Para- fazel-e, serw 
myster romper com os principias da coherencia, 
e isso não· faremos. . 

« O cOITCSlJOndente é mramente ·um tolo c 
isto está: discutido. .. 

« A ·comedia franceza que delle toine conta, _e 
c rei e um novo JosEPH Pni;UoHON; ty!>O que depors 
e .1 u.g·ar-se HlJ uencw po I.Ica, me WilLC s~r

viços identicos ao do con-espondcnte em questa_9, 
concluiu solicitando PARA sr uma ·condecoraçao 
poi·que, tendo cabido. no sorteio miJitar e não 
querendo marchar, DEU sunsnTuTo; e este morreu 
no c~mpo ~e batalha! . f" 

trado correspondente, não duvidando que, es
quetido do. que vale, TEU1UNE TAlllBE1I- como o 
heroe da comedia fr~mccza- RECLA~IANDO PAHA sr 
a!n·um:1s ns honrosas remunerações com que a 
justiç;n dos povos galardoa o talento, o po.trio-
tismo e o critorio prov~dos. » 

Peco a attençüo da camara para i::;so. 
Se:Ühores, ha nada maisdig;:o do que estes pro

testos contra a mesquinha explic11~~ão da perm.f.l.
nencia do illu'stre general Osorio na past!1. da 
guerra? 

9 Sn. l\IonEIRA DE BAnnos (rnjnistro de estra1i-

O Sn. DL-\.NA :-Principalmente o -ultimo. 
O Sn. CA:.rAnGo :-As decisões da relação em 

recursos eleitoraes .eram dadas em palacio pelo 
Sr. Araripe, e certos desembargadores as levavam 
debaixo d~ toga que avil_t:r~a~n, para o tribunal, 

exclusões ! 
0_ SR. FLORENCIO DE ABREU :-Apoiado. 

n. A~rAnGo :·-J. o entretanto vencemos ! 
Em Rio Pardo, onde foram excluídos quasi que 
em massa 0s votantes .... 
· o Srr. FLonExcro DE Anrmu: -Centenas e cen-
t-enas de votantes. .. 

G· ·- n·· 
assim como em.... _ 

O Sn. DIANA: -Em Santa Cruz lambem. 
. '~ ' . . . . ·i - os. 

impossível a vietoria,depois das exclusões feitas; 
ch1!gou-nos um telegraml?a,e não qu_iz~mos pn
Llical-o, rcceiando que nu o fosse Y<:ridwo, c no 
cmtanto, senhores, tinhamos alcançado um ver
dadeiro tri umpho ! 

O mesmo se deu em ;:;. Gàbriel, em Santa 
Cruz e outros pontos. 

O Sn. J?rANA:-Mas cumpr~ acrescentar que 

"' rava de modo que eram impós!;iveis ex c! usões,ns 
O Su. FLonENcro DE ABnEu :-Mas que tem o qunlificaçõcs foran~ anuulladas. 

seu peso... . . : ; 
O Sn. CA.~rAnGo :-Aqui tenho os numeres do o mru illustre collega. Deu-se um facto notavel 

Dim·io de I?elotas, folha libçral, qu_c corno o Jar- na minlta província no tempo dos conservadores; 
nal do Commercio tnmbcm dessa c1dade se ma- não posso precisae o anno. 
nifestam com a. maio e energia contra os con- Era candidato :o Sr. desembarg:1dor Sayão Lo
ceilos emittidos nessa correspondencia. São pri- bato. o quut tinha em Sant'Anna do Livramento 
morosos nrtigos que teria mui!o pr~zer em l§r como snstentador um hnbil arran ·a dor cJe ( uali-

' ' , , • , , ílcações e :~icas. c e1toraes; como e!'a formidavel, 
fati -'<'1-a, consignando, por~n2,. que "tae~ artigo~ e é, o partidO liberal nessa parocllla, O fal ad.vo
são da mais completa oppos1çao ao- gabmete e a gado veiu de proposit•) a est~ côrte alca~çar da 
sua política. relacão um recurso a seu geito; a relaçt~o fez o 

Senhores, o segredo da forç!i do pDrtido liberal que era de esperar que fizesse em taes C!rcum
no Rio Grande do Sul não é, como se diss.e aqui, o stancias. Pois, senhores, com essa quallficnção 
militarismo ; não é a protec{;ão de. governos assim feita foram os liberaes vicLoriosos l 
advcrsarios corno inj nsta e fulsamente se tem Ouanclo chego a o Sr. Costa Pereira a Por~o 
repetido nesta c::nnara; nüo.éa nossa vü>inlwnçn Alegre, como presidente da p~o,·in.ci\l,_o Sr. Fi-
com as republieasdoPrataquetornaos (l'overnos · . · 
comp.ast:entes com os 1 Jeraes __ o 10 liran e, chefe conservador) : V. Ex. apenas veiu colher 
como disse um illustre deputado por S. Paulo; as glorias, a campanha está. vencida, porque os 
niio! nüo é nad[l disto, é a nossa probidade política, Jiberaes scí pódem ganhar em Belém, freguezia 
o nosso desprendimento. a nossa almeg<lvüo, a tres leguns distante d~ cp.pilal. . . 
nossa constante altivez di:mte do jJoder, a nossa E acrescentou: havw um ponto de res1stencra: 
perseverança em mostrar c convencer ao pov<? a Cachoeira; roi preciso suspender do com mando 
rio- 0Tandcnse que só uma co usa neste mundo sup::!rior o general Portinho; ·a victoria lá é, por
pódc honral-o e nobiiit~l-o perante o I1~1pcrio tnnto, n-gora certa. 
como perante o estr:.mge1r0: a sua energw em Senhores, correu tt eleição, e não podia ser 
defender seus direitos dando cada vez m,1is brilho m::lis estrondosa a Yictoria liberal. · 
e explendor :i. fama tra(l.iciona_l do seu amor á ·'Estou fatigado. Tenho de -dar as razões da 
liberdade. · · · minha opposieiio ao ministerio, e por isso não 

E' este, senhores, 0 segred0- da nossa força ! · · · ~- .,.., · - · · 
1 o (l'overno, como se 1sse nLJUI,nos tem n o Grande, quando aliás muito teria~ainda que dizer. 

de prcs~ntc triumphos cleitor~cs, e~ vo~ 11cr- Per(l'ant:u·ci :.~penas si uma pro.vincia que procede 
rrunlo : ccmo se escoll1eu os :srs .. F1g·ueu·a do cón~o o Rio G:·ande do Sul procedeu no repto 
Mello c Al':ll'ipc para as lutas de 1872 e :1.87<i? pnrlamentar.d~ 1873 pt·eciE-a ~in?a_d:r ma!s pro-

E - r 1 . ·ri ntes p •la derrot...-\ do pouer v as de l'CU ctVI~mo, da ~ua dtgmdade, e da sua n:10 ,oram H'I w c · 1 e dencia llOiitica ? · que atirou ao comh:J te todos os poderosos ele- mt ep n ' - . ~ · _ 
ruentos_' de que podia disput·, elementos apt·ovei-

1

. S~nhorc~, ~u.n mnu~tro conservador q_ue n~o 
taJus por homenS' da ordem daquclles dons se_- pod!a ser md10erenLe a s~rtedo Sr. l\Iaua, CUJO 
nhores ? apow ao governo provocara o repto, decl~rou, 
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que sentia o resultado pelo íllustre visconde, 
mas que felicitava o Sr. Silveira :Mnrtil1s, porque 
o Rio Grande tambem era sua patl'iu. 

Do finado, do illustre conselheiro Zacha.rias, 
eu proprio ouvi esk1s palavras: O Bio Granc~e 
. .. • ':"' ' 
pó c desconceitunr-se perante a. política do Im
poria. 

Eu ro rio tiv> o razer de ouvir de um. 
homem daquella or.:lem, severo, justo, que não 
prodigalisava louvores nem lisonjas, esse hon-
.z:oso conceito. · 

Senhores, nãa proseguirei nos negocias rela
tivos á minha provincia; mas eu me compro
metto a,na primeira dis~u.ssão P?litica, tratar de 

Terra 1Jotens al'1n~s, atqtu: ubeta gleba. 

Pe ,o á camara d ··c a 1e 
tomei com estes assumptos; mas eu n~io podia dei
xar de consignar um protesto contra tudo quanto 
ouvi com uma calma e resignação de que eu 
proprro me a mrre1, quan o um no l'fl cputa o 
p.or Pemnmbuco disse que era. o-governo quem 
nos dava eleições; outro illustre representante de 
S. Paulo, que era a. visinhança com as repu
blicas do Prata, c quasi toda a cama r:>: o mil i
tarismo. Senhores, que militarismo é esse? Si o 
O' ._ "" ._. • sr· • .. 

Cia, é devido ás SU3S Vil'tUdl\S. CÍViCaS (.'i)JOtados). 
Si o general Cam3ra tem prestigio, é porque 

deu a este pniz o exemplo de descer do paco 
t~Ivez malquistado com a corôa, mas segurei
mente 3br:lçado com a navão pda sua recusa da 
pasta da guerra. Si o general Portinha ... 

O Sn. DrANA.:- Esse nem é militar. 
O SR. CA)L-\.UGO :-E' verdade, e o seu presti-

~ . " .. · . . . 
cívicas, aos seus distinctos meritos c dotes que 
aindn mesmo ngora o levam a prP-ferir o nome de 
])aptismo ao_do titulo com que foi honrosamente 
gnlardoado. ·. Si outros chel'es, nülitares c da 
guarda. nacionnl, têm prestigio é porque colilo 
agora fazem alguns, e depois farão outros, :re
cusum tirar seus títulos, 1~1ra ficarem livres em 
seu procedimento político; porque . dizem que 
querem em eleições gastar polvorn sua. e 11âo da 
fornecida pelo governo. . . . . · 

Qualquer gue seja o procedimento do governo 
actuaJ, nos encontrará no Rio-Grande no nosso 

osto de honra. Si r uiz : rr 
si quizer a paz terá a paz, pela minha parte de
chlro que_ não tenho outr~ aspiraçã_o que ni.io seja 
a 9a glona do. meu pnrtrdo. E; sr por accaso, a 
mmha humilde pessoa tiver de ser motivo de 
qualquer divergencia ou difficuldade, declaro do 
alto dest~ tribuna- não serei cundida lo. (Muito-
ben~. nuuto bem.) ·· 
~ I~Olitica para nós, do Rio"Grande~ é uÍn sa

cnficJO enorme. Que o diga o benemerilo patrlolu 

conselheiro Silveil;a :Martins, que á politica c its 
suvs idéns, tudo, tudo tem sacrificado. Não pre
cisamos nem pedimos favores ao governo.-

Declaro pela minha parte, e creio que o posso 
fnzer em nome dos meus colleg2s, que por mo-. . ,. . ..·· ;"' ,.• .. . 

. "' ' quanto a mim voltarei pal'3. minha. terra- e con-
tinuarei a serrir ao meu partid::> àa mesma 
fórma. 

Diante das circumstnncias em que nos acha
mos, voltarei para. minha provincia.tranquillo c 
em paz com a minha consciencia, por'1 ue ás cen
suras e ás exprobrat;ões que ouvir cor.tra a mar
cha dos negocias publicos, responderei : que por 
isso f?i que nlis~ei-me.na opposição. . 

qui) peço p~:ormissão pjra reproduzir no meu dis
curso. 

·1 
dação de circumstancias que se der;il11 quando 
a situação progressista estava. para destipparecer, 
da sciz.:io ent.re historicos c progressi:-;tas, c das 
discussões que precederam a confecção do ma
nifcs~o do centro liberal e organização do re
spectwo programn'l.a. 

Vê-se quanto foi discutido e meditado este 
programma. · 

Aqui está o· celebre brado de reforma ou revo
lnpiio r1ue tanto nos enc~nto11 na opposição, e 
pelo qual cu e os meus companheiros de traba
lhos do Rio Grande tão grandes e ingentes bata
lhas rorimes (lê)·: 

• Aabsten~fio do partido liberal do Brnzil natu-
ralmellte enrrcndra m · ac~ · · )(r. 
tima: • 

Ou a reforma, 
O ti a. rcvoluçlia. 
A reforma para c"onjurar a revoluçJo; 
A reYoluGãO, como consGquencia ncee5S"aria da 

natureza das ~:ousas, da ausencia do systerna 
representativo, do exclusivismo e ol\'garchia <le 
um parUdo. · 

Não ha que hesitar na escolha : 
A UEFORl\lA !" 

José Tliomaz Nalmco de Araujo. 
Bern3rdo de Souza. Franco. 
Zacarias de Góes "ê Vasconcellos. 
Antonio Pinto Chiehorro da Gama. 
Francisco José Furtado. 
José ,Pedro Dias de Carvalho. 
.Iouo Lustosa da Cunha Parànagu::í. 
Theophilo Benedicto Ottoni. 
Francisco Octaviano de Almeida Rosa. " 
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Este brado foi lanÇado ao paiz por brazíleiros racterisal-o _niío p;:eciso mais do que repeti~ ~o 
desta . ordem. Et·am estadista.:; consummadüs, . nobt·e pres1dente do·co11selbo as pnlavras dm
patriotas sinceros, espiritos ca!mos re!lectidos, gidas um dia a lord Pa.lmerston pelo seu partido 
e prudentes, a éujas intenções sou o primeiro a affiícto e constern·ado: Não yos agrader:emos a 
render homenagem. Essas p~lavras não podiam vicloria, a a~cen~ão~ porque apagaste ns cõres da 
ser esc ri tas Jor ·an es · · ·· t\) • • ·• .;: . 

foi o patriotism9 que as dictou .. Esses illustrf's Este nb::mdono do nosso programma, das no~sBs 
cidadüos não podiam ter agitado o paiz com estas i dias, niio será eng·anar, illudir, e direi · rnesmo 
solen)Aes [Wl.wras, si nf:o estivessem profunda- trahir este "T8nde c "·cneroso a i· o ' , n · 

n e convenci os que ernm prectsos reme tos tanto te;npo nos acoil1()tmhou 11a opposiç.ão? E 
extremos para os m:1les extremos que denuncia· um<mhã, quando cahirmos, que .fé pcder~:o me
-vam. Não eram. l}loços inexperientes, entb.usiàs·. re::er os nossos programma~:, nossos conceitos, 
tas, nrdenles agitadores de uma idéa; eram ho- nossas promessas, [ieraate o paiz desilludido E: 
me ris de Estado, encane:::idos no serviço do pa- desercnte.? ·cahiremos uão só do podet,· o que· 
tria, de Qrov:tda dedicaçlio ás. instituições. De uada vale~ mas, o que G mil vezes J)eior, no àes-
ccrto •'llf':l não..tel'.iam-a.balado o p~i - · ,.,· , ~ - . / 'sc-,-F..., ~f"!'!-('fro.-------------____; 

toridaue de s0us nomes e de su~s opiniões> si não c! ore:> de 5 deJanciro. tere;.no:; a ::ortc do~ ven- · 
tivessem reflectido nu immeusa responsabilidade cedores !le Thehns, cú.ius corôa::; sangra-vnrn..-lhes . 

ue tomavam· e eu creio. fazendo ·usti ,~\á me- a· f o •' · ·' • 
mor·ta os cru e lll01Teram. :í honra e dignidade Senhores, sinto-me · muilo fatigado c tenho 
politicn do~-que existem, ·que elles não tiv;er:~m abusado extremamente ela attenção da camarn. 
outra insl)iração : siaão a que muminou o espirito (Nã.o apoiados.) Nos achamos em uma situaçlio 
de 'i'hiers, quando, prevendo os desastres .dtl po- perfeitamente identic:l á que foi àescripta pelo 

. Iitica do 3.0 Napoleão, disse : illustre·Thíers em um dos seus memon1.Yeis dis-
• lia duas cousas que sempre se tem o 'direito cursos sobre libet·dades políticas, r. creio que não 

de exic.·ir: ordem e liberdade. , importunarei a camara repetindo 11ulaYras d0 
« Quando a socieàaàe v priv:1àa àu ordem, rive tã.o resp~itavel autoridade (lê) : 

em angustios, inquietn e agilaua; · tende para o • Tinham os a ·tid 
-----dwe. Si.é a. ÚlJ~n'hlde qnc-fult.a .. 8 sodcda.de n:Io é d~ 1·eformas politicàs. Além disso, o imperador 

recebendo à e -sua volta <le Lonurcs nossos· 
menos feliz· E !la se inquieta, agita-se surda- mannfüctureiros e commer.cl:mtes, c trac::m-
meBte. sente-se . 'l a .;' n r . 

e üC\O, sen 01~es, n l'Cacvao e · ' que 0 Agora quer-:;e desvi:-:1·. essa corrente e ns 
paiz jámnis esquecerá, e da qual já parecemos 1womessas qu~ \ltê aqui nos fizeram csi)et·r~r. 
hoje tão esquecidos.·· · · Quanto a mim, conbc<;o muito a n1ohilid:J.de 

O Sr.. ZA)L-\.: -Essas causas não se esqi.1ecern das cirl:nmstanc!a~, conheço muito <ts Ructu:J.-
ass.im. . ~ çõcs do pensamento humnno, pura não me 
· O Sn. CA~lA.ItGo: ·- Pois a cama:·a bem esquc- :~!armar com estas m:miics!a~õ~s ,. por mais 

cida se mostra ! · . elev;tda que: pn:-e~a ser a sua ortg-cm, c ronto, 
M~s, dizia cu: a rcac~ão de 1808 demonstrou i)<U"a d.omin~n· os \'cntos '.'nri:we\s ua politita, 

e~den~men~quan~prec~avamos~d~c~l~~;f~o:r~m~a:s~~c~o;m~.~u~m~a~f~m;r~ç;a~d~e~p~o~d~er~~ir~r~~~~i~s~U~v~e~l~:~a~d~o~s~---------~ 
}frtlftinclas e rt~dicaes. Petrr--respeitl ·1 • • .., .j e uma g~• : nue Ilt!~<~o, l}t'l~mc:o siTo 
nomes qu.e ·a!>sígu:~ram o programmn, para nin- maduramente rcflectlàos, fortemente firmados 
guem fui duvida qM cne era uma cousa ·~éria e P. dispulados éom perscveran{:a. 
grave; · e dabi a importunei , que u opposit;ão li- Emqnanto se tra.ta com tão pouca considera
berni tomou durante os uítimcs 10 nnnos do t!o- · çiio c nem sequer que se fa.lle nas reformas qu~ 
miu\o do -partido consetvndor. Es\e partido havia nos devit~U! dar liberdade politica, euumera-se 
tocado ag -u!tin1d ponto de decadenci:J. Os seus com compla_cencia medidas administrativas e eco
desvios,· os seus erros, os seus desnstrrs, aind<l nomicas, como unicas dignas da nossa a.tteuçüo e 
estão palpitantes pura que seja-preciso recordal-os. dos nossos desejos. 
A situaçi:io conserv11dora não pocli:1 continuar; 
estava isso no espiríto de todo o paiz, e os u!timos Comp:mmdo-sc · estas medidns com algumas 
ministros conservndores ísso mesmo annunciavam. o_utras do meslno ~enero, que já nos tbm sido 

Assim, como muito bem disse o meu illustre dâd::ts, ~aes como a Jiberàade_ de f:lzer vei~s,_ de . . - ' .. ~ 

· o ·l · · · f • ' a· ' d ' -1 "' - ' - · com que·seasaccumula, o empenho com que se . 
nen·o nos a c la mos n rente e um3 as s: unçoL\S · nos oiTerece, à. com placenc:ia cori1 que se as qua li~ 
Il13is ~mspiciosas que lem tido este paiz · N~o íica de liherda. de, uma re.tlec~.-ão h a aue n~oposso 
subimos, portanto, pela simples ,~ontade da corõ~, • 
como tão levianamente uisse o St·. presidente do . deixar de no~ar : é que multo· provavelmente se· 
conselho; subimos pelu fort::l das circum:>lanr.ia:;. nos Ul)resenta taes medidas para desviar os espi• 

ritos d;ts _rr.formas politicas. No entretanto as 
o·sR~ ZAlt"- :-Ahi t'tpoiado. liberd<ides.p~litiea~ <le'vem precede!' tod<lS as ou~ 
O SI(. C.uu.nco:- M:is, qual foi o resultado~ tra:;. Eu não ccmprehendo que uma n:~ç5o n5o 

O resultado desgraçadamente :1hi está. Pln·a ca- c~JlorJuc, ant_es de todas, suas liberdades politicns,_ 
.A.. i5.~'r-o o m. 
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.Porque é dellas que devem dimanar tQdas as 
outras. 

Ha -para uma nação ·que se respeita dua_s ra
zões, para collocar, a.'n.tes de todas, suas hber-
9ades polilir:as; a sua dignidade e seus grandes 

Sr. presidente, tal é a nossa situação: Fomo~ 
engarwdos, illuditlos, e a cam:!ra me _descu)p~ra 
si acrescentar:. uem sabe mesmo si tmhrdos? 

O SR. ZAl\l!l.:- Por quem ? 
O Sa. CA:.IARGO :-O que nos resta de tudo· 

isto? Reformas politicas? Nenhuma! O senado 
l'CSl)Ondcu á ame-:1idade da camara, ~acrificando 
a id1~a da ele.dbilidnde do~ ac<lthohcos, decla

[. n7t daria a reforma! e se diz· ue. 
em quanto fô;· nresidtmte dn cansei h~ _o Sr. c0n
sellleir1:>. .Siniml:rú. uue responsalHhLlade nn
mensa tomou esta ~:amara sacriHcando tal idéa. 

O Sn. ZA~IA :-A questilo _não é de principi?s, 
é de indivirluos. Quere::n aliJar o Sr. conselherro 
Si:1imbú. Esta é a questão. 

O SR. CAMAnGo :-Novos systemas na admi
nistração, no regimen de nossas, finanças, da 
industria, do tral.Jal!J.o, modelados· segun~~ o~ 
prindpios praticas da nossa escola polllica? 

.Kada ! . 
Economias, como 

' ' ' ;naugm'ada? 
· O Sn. Z.UI.\:- Esta censura vai tamiJem ao 

O SR." CA?I!AnGo:- Hei de dat' respostn,a este 
1)onto, o que não ·Üt!JO agora para não alonga~·-me; 
e fique curto o nobrede)}Utndo que, por m~us de
dicado all:igo que seja do nobre ex-ministro d:t 
fazend<l, elle júrn~is exigiu de mim, como enf 
cr • 

publica ou do partido por considerações pessones 
(Apoiados). . _ . _ . · 

Senhores. a nossa sr~uaçao financemt e dese,s
})erada. Einquanlo o g?verno, nãõ !nostrar que 
quL~r r~:::tlmentc eronom1as, naua fa~·a; emq tWl;lto 
nüo mostrar que quer fncr economras no sentido 
dns nos:::as ideas, não púdc, por sua dignidade e 
pelo seu p:1triotismo, pedir á camara novos im
postos, e .q~e il:1pos:os -~ como, por exemplo, o do 

1\eveja -se o- governo: medite nestas palavras 
de uma corrcspondcncia estmngeira, quo ~calJO 
de ler. 

Yeja o g-o\~erno comO" na IncHa c rro .Tapão, no 
prOJ)rio .Jnpão que parece hoje um paiz: mai:; 
livre que o nosso, s~ recommc::dn economias em 
conceitos que parecem escriptos para este pobre 
Brazil! · 

Aprecie a camara a propried:Jde da citáção : 
• Temo:; hoje o texto das ordens do governo 

da India sobre a reducção da despeza e :Jbstenção 
da construcç-ão de obras publicas, de c ue tratei 
na mm1a trma correspon encw. . 

A resoluçiió, depois de alludir ú perda do 
.fundo de seg-uro contrn a fome e ás difficul
dades causadas pelo cambio; e depois de tocar 
n.a possibilidade de se lançar novos impostos, 
trata da necessidade de limitar quanto fõr prati
ca.,.-el as despezas publicas. Só de passagem men
c_io_na a~ c~esp~zas milit;.tres, mas, quantw às repar
trçoes CIVIS, d1z : 

• Não se permittirá augmento algum nas des
pez_as publicas que não fôr essencial e inevitavel ;. 
c cumpre que-cada repartição proceda immedia
tamente a um exame minucioso de todas as· 
despezas a seu cargo. A menos que haja uma 
ne rssidade . sitiv n · 
por m::.is conveniente que seja na ·administracão 
será. comprehendido, si importar augmento" de 
despcza; nenhum novo esUtbelecimento oder<l 
ser a( nu .1 o ~ ncn mm ~mprego po< era ser 
crendo ; nenh umn obra nova poderá ser coinecada. 
sendo possível adiai-a. • -· · 

As obrns publicas têm de ser rigorosamente 
flscaiisadas; e nenhuma obrn nova que importe 
uuia de,speza :mpcri~r _a 2,500 rupias, póde ser . 

• • • ,. ""C , cr .. 

prov;iwiaÍ>s. A estes se avisa .que pride se tornar 
net:essario diminuir as verbas concedidas para 
obras ul.llicas. · 

<l a ta mais se firma a opinião, tanto na 
Inàia como na Inglaterr:J, que a situação finan
ceira da In dia e os seus etlcitos so)Jre este paiz 
c~igcm, logo que as 0inumstau(;Ü<S lJt:rmittirem -
a despéza, a nomeação de um vice-rei financeiro 
da India. 

• E' de um tal Yice-rei, disse o Economist. 
que podem vir medidas importantes; e si a si: 
tuação do thesouro da Indin exigir medidas largas 

~ • ~. 1::) • ~ ' 

tem do paiz, sem hesitar e sem o impedimento 
costumeiro de uma correspondencia exaspera·
doura e sem lim. Estes oder 'n=- ) 
devem ser confiados a quem não seja ao mesmo 
tcm;:to financeiro c vice-rei, c é de . um homem 
destes·que a índia ha de precisar, quando for che
gada a occnsião da reforma financcirn. 
· • Essa oceasião não d<we ter longa demora. 
pol'que a divida está crescendo a J)Onto d_e; se: 
o l • ... ' ( t) 

ser neces~aria uma g-arantia inglcza, como o 
unico meio de tirar o thesouro da India das 
dificuldades em que se póde achar, e isto traria 
a este paiz um onus ig-ual ao que foi imposto à 
Fran<_:a pela guerra allemã. • 

Tendo ó Japão sido invadido pela extmragan
cia'p.ublica e particular, o mikãdo expediu uin 
decreto dizendo :10 seu goyemo: 

' todo o bom n·oyerno. 
• E' cssi:Hfcia! evitar toda 1.1 dcs1Jeza desncces

saria e melhorar a condição do povo por todos 
os meio:; possíveis; é preciso que todos cum
·prarn o seu dever rigorosa e conscienciosamente. 
Desejo que d'ora em dian1e haja a maior eco
nomia na construcção dos ediflcios para os mi
nisterios e outras obras publicas. Os prefeitos 
dos diversos fus· e kens do im.perio, hão de todos, 
na parte qu:e lhes diz respeito, proceder de 
accôrdo com o pensamento que me induz a ex
pedir este decreto, procurarão reduzir as des-

~ . - , 

doscreditos que llles são marcados no orçamento. 
Sobretudo, deverão sempre lembrar-se que não 
convem empobrecer o povo. • 

E o seu mordomo assim applica o decreto ao 
~~o: . - . 

• Sua Magestade o mikado houve por bem 
notificar a necessidade de se praticar <~ maior 
econom!a, E', pois, ordenado por Sua Magestadc 
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que as despezns de alimentução e todas as outras 
da sua casa seju~ reduzidas. » · 

• Este::: decretos, diz Les Dl?bats, são . por certo 
dignos da meditação da Europ<L • 

Emquanto a economias, os relatorios c os or
amflntc~ doi; nobres mini:::t.ros são tri::;tes desil-

lusõcs, e a prova é qne aquelltls famosas des
pez:Js contra as quai's ·gritav;1mos, quando ·em 
opposição, estão conservad:~s e mánlidas; c que 

e as proprws gra 1 ICaç;oes supprum as por 
injustas c illegaes, não digo todas, porém muitas 
restal:lolccidas ! 

Qnizern discutir e apreciar hoje pontos do re: 
latorio do Sr. ministro da marinha, p;1rn mostrar 
o qu~ ~ .~reciso para ~erviços espcciaes na minhn 

S. Ex. declara que os arsenaes de marinha do 
norte não prestam serviços, qo.c não estão nas 
condit:ões de restal-os mas c uc não convem a 
sua suppressão, porque o Estado não deve ser 
indifferente á sorte dos :Jrtislas nacionaes ! l\Ias, 
senhores, nós estamos nns condições de proceder 
assim? 

O relatorio do ministerio J<t agricultura apre
senta tambem a mesma· desillusão; e desde já 
chamo a attenção do nobre ministro dessa pastn 
para nm erro que commelteu e que mostra como 
ordinariamente os Srs. ministros estão a par dos 
n n· • s d s ta i . ()' . ·n -se : 
desobstrucçjio do baixo do canal da Boia~Grande, 
situado no porto da cidnde do Rio Grande, o 
nobr~ ministro diz que, destruido esse obstaculo 
que 1mpe 111 a entra a a: Jarra, a c:mçou-se um 

·grande melhoramento· para o cornmerciQ marí
timo. 

Senhores. o canal da Boia-Grande é em frente. á 
cidade dista.nte 9 milhas dn Barra! (Riso). O nobre 
ministro co~gralulou-:se cotn o engenheiro pela 

_______ ::;.:::.::..::-.=.=.:=.::;:: 

O relataria do Sr. minisLl'O da <lgricultura é, 
senhores, uma cousn horrivel (ap,Jiados), quando 
aliás é o ministerio cujas despezas mais pesam 
~obre este paiz. Sabem VV. EExs. a que elle, 
acerca de economins, apenas se refere? Parece 
iucrl •'Cl ! Anenas diz nue co tin1 :111 • • ·t·J-
ou tres vagas de empregados subalternos na sua 
seçrctaria ! • 

Não nos diz porque colonias de Santa Catha-
r in& e o_ 'spm,o · an o, que :::; _ x. exa ta em 
phrases que ndmiram, pelo seu. enlhusiasmq, 
peb prosperidüde deUas, pelo seu engranueci
mento, não estão emancipadas. 

Eu hei de no meü discurso reproduzir esses 
trecho;, com o u~ico ~m de chan;ar para elles a 

sente a este debate. 
• O paiz que conseguiu fundar estabeleci

mentos colonius como o de Sarda Leo Joliiina 
como o o Rio Novo. como o de Pm·to Real, como 
o do Bl1tmenau, coíno o de D. Francisca, aonde 
para cima de 36.000 immigrnntes lavram a terra 
ou se entre'gam a profissões industriaes, lwbi
tando no geral casas proprias, muitos sendo já 
prQ!.:lrietarios das terras que cultivam, e não 
raros tendo-adquirido mediana fortuna, não póde 
j 11lgar-s~ inapto para esta em preza .• 
· TI:t:mdo. da colonia Blumemm, diz S. Ex. no 

« O actual presidente da provincill visitou ha 
pouc? es!a colonin, da_n~o- testemunho, em com-

. . o ' 
estado, ~ ma.nifestando a espérança de que, con
cluida a estrnda de Coritibanos e estabelecida """a 
navegnç5o por lanchns de vapor entre a séde da 
colonia e a cidade de Itajahy, para o que jü. se 
acha encorporada uma companhia, será com 
pouc0 Blumenau um dos mais im ortantes c 

está frane:i! rwos mumcrpios e anta at Iat·ina. » 
Porque não se emancipa tal colouia? 

Chamo tambcm a attenr:ii'o do BolJre ministro Ser:i por considerações pessoac~. para con-
da m~rinha par<"~ e~ te J)onto. A lJalTfi ::}ÜO "S!:í. _ se:·y:::.- d.:r.-::c~o::-Js ;; Cilll)fOg-ados. (N<70 apoiadas.) 
franca, riii'o póde ficar ; ur~e attender aa servico 
da pratieagem. Grande numero de nnvios nili O .sn. ZAi,L\.:-Não faça essn idéa do nobre 
continuam demorados, esperando durante 30 e presid~n~e do conselho. quando ~vc;lta,!" um~. 
60 di:1s snhida ou entraua ; eu mesmo so!fri o 1 prop~stçao dest::~s,_ demons.trc;a. Sr \ . Ex. dc-
snpplicio de sete dias á espera de entrnda. mon:,trar, cu daret um ap01ado. 

E' uma cousn terrível, para o commercio espe- - O Sn. CAZ~l.-\.RGo :-Eu desde ':i me com )ro-
ma men e..... me o a ana ys:n· o re ntorto o Sr. ministro da 

O Sn. FEruri:mA DE :MouRA. ('ministl'o da 1iuwi- agt'icuiLul'a, .e en~'íu traiurei de cert~s as:;umptos 
nha) :-Não ha rebocador. ql!e quero d1s~utn~ na prese!l:ça de_::;. Ex., para 

_ ver como se JUStifica ; por 1sso nao faço a ()'ora 
O Sn. C.urAnGo :-Porque V. Ex. nao manda referencia a elles. Que· mais quer o nolJre d~pu- • 

quanto antes um? tado? 
O Sn. J!ERREinA DE MouRA (ministrá d(t mari~ Sen~ores, vor~: terminar.; e o f:1ço, declarandú 

nha) :-SI V. Ex. me mostrar um, asseguro que q~e na o descre10 dos destmos do meu paiz ; e 
irá. · nao descreio, porque para mim são veràadeiras 

O Sn. CAMARGo :-:-Eu pensei que era descuido, · ~t~s palnvras, que 1! algures, creio q_ue e?l. UJ!.la 
visto a noticia ·de estar a barra franc<"~ Appello a de LaboulnY:e. • _Quando se le a lustorw, 

b-- d d • 1 A• '· parece que se assiste -a eterna Icgendn da sy-
para o no re eputa o pe o mazonas. bill<J: tres vezes ella se nos;-upresenta· com os 

O SR. CAMARGO:- Mas então não confunda o· 
qu~ dis:;.:: o Sr. üli.ui:;iru ~la a~TkUlLura; S . .C:x., 
tratando da Baia Grande, "felidta o paiz por estar 
franca a·~ barra. O nobre deputado pelo Ama
zonas reconhece o dBsproposito que vai nisto ; e 
como- o nobre ministro da marinha me convida 
a in4icar-lhe um rebocador, tf~mando o com
promisso de mandai-o, voltarei a esta discussão. 

· ::: i ic s que con em o uturo. A pri-
mei!a vez é á voz -de un~ povo que falia, que se 
C.::~le!xa, ç::e pede e sap;_)hca: a sybil!a ch11ma-se 
-razão- A seg-unda vez é á voz de um povo 
qr~:e s~ffre:. a sybill:rchama-se-:-?·e[OI-ma- A ter-.··. 
ceua e- a voz de um povo que Impera que exiO"e. 
a sybilla chama-se-revolur.ão-. • ' ' "' · · 

O SR. l\fARCOLINO MouRA:- Deus nos livr~ 
della t ~ 
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O Sn. GALDINO DAS NE,rEs:- Si fUr remedio 
extremo, si os outros falharem, será bem bom. 

O Sn. MAncoá;'l'o l\Iomu ·-Então proclame-a 
peln p!'aça. 

0 Sn. PRESIDENTE:-Atto;)l).Ção! 
O Sn, C~,m~~o:-Sr. pre~id~nLe, eu não digo 

n1as a l'Crdnde c que vejo fluctuando nas amei~~ 
do. podet', não a bandeira victoriosa com que elle 
tão g<ilhardamente pelejou na opposiçiio, mas sim 
n triste bnndeira branca da capitulação.(Apoiados, 
n!lo apoiados.) 

.. :. .. { f. 

·cmpreitad:1; não é branca, não; ·tem cores mnis 
viYas. · 

O Sn. CA:.B.nao:- Pela minha parte, declaro 
péTantc a iilinlla província C !Jeraat3 O paiz: 
quizcra ante.;; a cnntinua::~o da gnerrn, que nos 
rra hcnr,1sn, elo r1ne e:>t::t nnz qne nos humilha. 
(A.poiado.~; não apoiados; muito bem. O orador é 
f'elicitado.) 

. . 
terra natal, que como seus, n~o menos do que 
delln, o paiz reivindica tambcm; mas esse hvrnno 
não tem sentido, nem m.erito, nem verdade; nem 
grandeza, sinão como um simples canto 
desse grande poema de patriotismo, no ~ual, 
c'"~re todn~ ns proYinc;i[ls c1o Impcrio, não hn 
J1::t10r, nem menor apovt os; nwz o em ; no qua 
:.1s mt•11orc::: pela ex.tensiio materit~l não são menos 
ndi~1ira\·clmcntc gloriosas pela grandeza dessa 
:--.!ma patriotica, indivisível e commurn ao im
mcnso to elo brnzileiro. (.tlpoiados; muito bem.) 

Disputar es~as pc-imnzins, ateiar ess::~:; rivnlida
des enlre ellas, nwis era para cspGrnr de inimi
gos que d.c f1lllos deste paiz, onde a unidade 
nacional não é uma cornhinaç~o dos homens. mas 
::t resnltnntc de uma consanO'uineicladc rófun-
d:unente assegul'ad:1 pela rtl(i3, pela natureza, 
pela historia (.tlpoiadns)_ 

Ningucm-põc em duvida a inlluencia relatiYa 
dos climas sobre a cündiono de cada povo

. ma:; o valor seientiflr.o da su<t applicação aoBrazi!' 
pnrn est<lbelecer u priori que o amor da lÍllcr~ 
dade, a probidade política .:: o espi!·ito de resis
tenr:ia popular variem, n'uma escala decrescente 
do Oyapock ao Prata, e adquiram mais ener<Yi~ 
sob o influxo dos ares communs ::'i Banda ÜI-i
cntal do que sob a impressão dessa natureza im
mensn do Amazonas e do S. Francisco. é abso-

·lutamenLe nullo. (},[uitos apoiados.) - · 
< :n ü :0 o caso gran e s1gna e vtrllr a e não 

é, n'ull!- povo, o ser elle mesn_;oJ oppÇJrtune tt inop
poi'tune, a trombeta das suas~proprws grandezas. 
Cada uma destas provincias irmãs homa!'-:;e- h:.l 
mais em deix.<tr q;,1e a justiça lhe.seja rendida 
;~el:.~s oulr;:s. Qu::mto á minha, esperrirá sempre 
-ualu as suas ul'anias ; não buscnrá 1 ison iear- se 
c;om as crea':ões suspeitas, com as vaidades ~meris. 
de um provincia!i:::mo que ella -não·alimenta: 

bastar-lhe-ha, para satisfação da sua consciencia~ 
a Jeu~br~nça das distincções espontanea$ de 
su~s trmas para com elln; hastar-lhe-hll, por 
exemplo, a estima do povo rio-grandense,. 
conlhmuo, nos dias .calamitosos -da guerra, 

" :'" o i 

datos; bastar-lhe- ha o reconhecinÍciito ·affe
ctu.oso do povo paulistano, abr.:ç ndo, pela voz: 
de um dos seus mais illustres re resentantes 
(o S1·. José Bcni{acio), • a heroina dos seios tila
nicos, c1ue r.ltamava do exílio os desterradas, 
para coroai-os de luz.; bastar-lhe·lJU, sobrar
ihe-ha, para. cumulo dn sua dignidade, a sym
pathia das outras, affirmaàa por cnda uma. -
(Muito bem.) - · · 

... • • 7 .. • 
· 1 t· ' '- ..__, ..__ 1' t t. t. L 

<los c li mas.E,si alguma oceasi~o tem esbarrado em 
obstaculos invencireis, não é só nos pampas elo. 

·, ;) I O' • ('' ~ 

chapadas e montes da Bahia, nós recifes de Per
i nambuco, nas serrani:1s de Minas, n~s campinas_ 

de S. Paulo (Apoiados). Não, Sr. presidente, o . 
con1ção elo povo brt<zileiro não está na provincia 
ào nobre d::>putado, nem na mi.nlw; em 
nenhuma : está no gra.ncle corpo, de que todas 
ell:~s siio membros igunlmcute iaseparavcis, igual
mente indispensaycis ú nossa viela comumm 
( l~fuito bem.) 

noi}re cleputadÕ por entre essa briga' eventillÜ 
de candidntos, a qne referiu-se a conjectura de 
S. Ex. auê esncr:~mos não e verific ue · escu-
sar-me-hn de scguil-o ncssn arena, onde ó nobre 
deput~d.o jogou com varias nomes . i! lustres ele 
S!l~l prov!ncia, disputnndo, nã\1 sei n que propo
srto, nem com que proveito para ns idéas libei·nes, 
n preeminencia entré dous mais notavelmente 
co.nhecidos. 

do nob;e MarqÜez elo Herval est:l ~cima des~<1S 
C?Ilfronta_çües_ desrespeitosas á importttncia na
ciOnal, h1stonca, liberal do seu vu !to ne~te [iaiz 
(Apoiacl'Js). 

O partido liberal é reconhecido a todos os seus 
grandes servidores nas lides memoraveis da ultima 
o.ppo~çüo; não esq}l~ce_a n:~n·hunt; mas o pnrtiúo. 
lr:;eral, como o pt~tz, nao ve entre ellc:::, entre os 
seus rruias nenhum ue nuli~ merecesse as lwnra · 
_e primus in ta pares do que o nobre Marquez do 
Herval. (Numerosos apoiados; muito bem.) 

O Sn. _SoUTo : -Pela éspnda, pela prudenci.l 
e pelo tmo . 

O Sn. RuY BAnnozA:- Sem commetter o crime 
de ingratidão. para com os coll~boradore:; deste 
chefe por todos os dircitos,-o glorioso Rio Grande 
do Sul cert'1mente não porá em duvida que este 
não exclusiY:Jmentn pela espada, mas pelo con~ 
selho polilico tambem, é a mais esplendente a 
mais. nacional, a mais cara das· suas glorias 
(apowdos); que essa incontestada legenda, que, 

( L f. ' • ' • ' ' ã é :l. 
fig-ura de rhetorica (apoiados; muito be1n); que só 
elle, .ta!Yez, neste paiz, até hoje, logrou, pela Yoz 
da ~~opulaç_ão inteira, o privilegio de s~r legen
darw emvtda. (Nume1·osos apoiados; muito bem.) 

Deixando, portanto, Sr. presidente, esse terreno 
busc<Hlo por S. Ex., que seguramente niio é o 
da justiça, n~o é o do decoro, não é o da pn, não 
é O da fr11ternidade entre :JS proYincias, nem O 
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da fraternidade no seio dos partidos: .. (.~.1fuito A' violencia deixaram-se todas as ensanchas do 
b~;nL) regimen antigo, e novos, im})Ortantes, variados 

O SR. MINISTRO DA GuEnRA (com vivacidade) :- recursos vieram opulentar o theseuro dos ias-
Muito bem! . · trumentos aa fraude. · · 

- As nossa~ circumscripcões_ eleitoraes~ gràças á 
O Su. RuY BARBOZA:- ·-·e a ita a , , • · · ,,. . -

argueza, com raz_ão, autorizada pelo regimento n'um terreno invim_civelmente desigu~ll a tampe
e pela praxe na discussão das leis de 1'or1~as en • tencia entre a opinião opposicionist:l e 0 ex.ecu
trarei nas questões dominantes da actuaÍid~de · tivo armado com os recursos de uma c ·~ _ 

·, . ç, n · por JUs IIcar n Ultnl; çüo 1mpermeavel. Si, portanto, nesta parte era 
aLtitude <icerca da reforma eleitoral, questão conccbivel alguma attenuante; si de aJo·um me
prepop.derante actualmente em nosso partiuo, lhoramento enrsusceptivel um svstema· de()'ene
questno que absorveu longamente estn cnmara, rado e f:tlso como o da eleicão · indirecta o essa 

. que ainda a preocc~pa, que impõe-se ú outrn, e, attenuante, esse melhoramento estarimn na' sub
_;mte o; >~ot~~, do p~rz, ~~ura em primeira linha _d!visâo, na con_traccão dos distriçto~, na reduc-

Sou obri~·ado a isso, tanto mais qnanto, não (.Ap::dados). Mas a rero.rma de :1.875 deíerminàu o 
tendo annmdo- em subscrever o projecto c ha- opposto : alargou os districtos já demasiado am-
·end - toda v· n l · ' · , . . • , , ) · , · :- . 

sito esclarecer o paiz sobre o moti,•o p·or que, ~!ls ~ossas immensas p~ovincias ; e a opposição, 
têndo~Jhe recusado a assignatura, conco_rri, entre- Ja dantes sem g:Jrantras, condemnada ao es
tanto, para a sua passage~n com a minha adht:são. gotamento · de força nessa luta sobrehumana 
E, si ha mais tempo ni\o desempenhei-me desse contra os meios fraudntorios e extorsivos da in
dever, é porque, inscripto, Sr. presidente, como fiuencia admiJ?.i~tra~iva, a q_ue _a centralisação 
V.Ex. sabe, em todas as _ d!s~ussões politicas, assegUia o pnvd!!g"l0 da ulnqmdaclo, Hcou de 

' • • ' s n a - . . ·' · · çrion a e 
.refonha constitucional, não me pôde caber a . absoll1tamente jnsuperavel, a extremos de ~~c ti
palavra siniío hoje. . vida de mais violentos aind:~, impossivei:=: na 
· l\ímha convicção é que ·o illustre historiador nmplidão extraordinaria dessas circumscripções 
da primeira constitui~te .(~Sr. HOJ'H.em _de .Jlft•llo), absu_rdamente extensas, que a senha do governo. 
o nobre rep_rcsentante de :,. Paulo, CUJa palavra Offi!J-IP~tcnt~ e omnipresente, transpõe com it 
do verdadeiro homem de Estado tanto se distin- n~a1s VIC~onosa celend_ade, mas ~nC!_e :1s opposi
guiu nesse debate, estava possuído realmente do çue~, m:us ou menos dtspersas, so n:.1o serão sup
espirito do geande parlamento, cuja vida a su<~ plantadas, quando (o q!le. é difficil) não entrar 
enna rememorou em arrin F :- nos calculas da admmistração o annullal-m: 

outro dia, aqui, sustentou, com ~~ su:l lwbitmil pota os · . 
exempção, a sobernnia da constituinte em rel:u~ão Uma das chagus irrepar:.wermente fntaes da 
aos artigos reformando:;, dl: ·que a legislatura Ôr- eleição actnal é a qualifica!_!ão. Sentia-se .. contra 
dínaria n~o- tem o direito de ser sinão simples· essa enfermidade, ti' urgencia de um remedio ra
indicadora (Apoiados). dical. 8enlia-.se qu~, n'um paiz cujos costumes, 
·Si o precedente da camára- de 1832 sn l lõe ~ur~nte o pleito eleitoral, suspen~em os freios da 

dos v~rdadeiros liberaes (apoiados), fiei· aos com- • Excluid~ estava do g-ov~rn.o a. opposição; por~ 
prom1ssos da nossa propaganda, benefica aos in- que a d~ahdade do suffrag-10 mclirecto, inspirada~ 
teresses progressistas do paiz. - n? pe_nsamento de enfraquecer a ncçi!o popnl:ir, 

o Su: . RoDOLPHO D.-\.J.,TAS :-E eonf@rme aos dlVldl~do-a, entreg:ava ~ ele!ção ~~in?aria ~ pre-
pro!!Tessos da sciencia política neste seculo potenCJa das· quallficaçoes,_a parCialidade 1rres- · 

o . . • • ~on_sav~l das mesas p~roch1aes, ao apparato ·in- · 
O Sn. RUY BAnnozA:~ O que fot, o que e a re- twudatrvo ou aggress1vo da policia e introdu

forma de :1875, nmarg-amen~e e têm aprendido á zindo entre a nação e o deputado e'sse infi-el 
sua custa um e ?utro partido. intermediaria do segundo gráo, captivo ás nian-
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ares, na o essa urguezia official, ~lrtilicial. ephe- preteridas ess<lS reformas, desattend idos esses 
mern, caprichosamente mutavel ao sopro da admi-· requisitos, a eleição directa falhará, como toda~ 
nistr:Jçiio, que se ch<Jma eleil•il'<lllO (Apoiados). as instituições hybr!das ou desmembrad<lS. (Jfui-

ao eleitoradÓ bases permanentes; fazer que a I Depende capilalnwnte dej requisitos. intrinsccos_. 
legislatura sahisse directaménte da urn:1 popular, 1 de reformas consequentes a ella, cuja selecção 
d~ts solfrimentos po ul~res dus as )ira ões lO m- constitue n mai' a r · · -

. ~las que se fez? Absolutamente o contrario. tos apoiados .. Muito bém.) · 
Po~-se :1. margem a el~'i(·ào dirc'Ct:l, objecto ~as I Releva precav~r_os amigo~ _da ~leição, direc~a 
exigcnc~as geraes, c foz-se, d'entre as concepçoes contra a supersllçao -da elmçao dn·e(·ta. No sezo 

_ _ _____ __.n.L!-la.ui .... s..vc'l-loh-Hiüne.W:as !los pao · ·: • ' :~ , · ·;- , sa-me:n-tE~J}ltmétete:::,;s;.~-;-· ·nre-·:~------~ 
a mais engenhosa, mas a mais capciosa tulvez salutar ha, como costuma succeder em casos 
de todas: essa pomposa e vã representaçüo das analogos, sua raiz de fanntismo, que proderia vir 
ntiMrias anteCi lada e arilhm l ' •· . o· ' ' • • • 

. cum:;cí'iptas ao terçq. Como !>i as minorias lu- da reforma (Apoiados). A com:nte impetuosa 
crassem nada com esse presente grego, que as que arrebata os animas pelo declive dessa nspi
bumillw, aleija, mutila, eomprirnindo-ils céga e ração, corre, em certo caso, o risco de Jeval-os 
violentamente nesse leito de Procusto, disfnrçado n um engano deploravel, cujas consequencias 
na prumessa illmoria, no int:erto, no predeter- serinm tristis:>imas para o futuro do systema 
minado, no faliibilissimo quinhão dos terços. representativo errtre nós (Apoiados). , 
Como si a proporção prefixa de um pnra tres Eliminar mernmente um dos grãos do suft't'agio, 
não fosse, entre a minorin e n m;doria, um:1 pro- serin estnbelecer o voto directo, sem ter .. entre- . 
porção arbitraria. Como si o teroo não exprimisse tanto, m~lhorad? :1s condições da vida politlça 
um ncc plu s 1tltr< · · · · • • ; . • 
progressiva expansão das forças opposicionistas. umpho vistosq: mas infructifero, á grande idéa. 
Como si, n'um paiz cujo g-overno, cujo infortu- Em realidade, a decadencia do governo paria~ 
nio, cuja rui na foi sem re n ex )Iara cão da maio- menta r r cr • • . . " 

, ;, ,.,u e, na scossw. ma nssem- errnncamento progres.5ivo do governo paria-
. b.léa :.:lei:orul, co::nãJosta, :1fé::::: c shc::-iff a c csc:::a-

1

mentar, o dcsenvolYimen~o da inflmmcia in
tador, de um eleitor unico, encetou gravemente constitucionfll dn corôn, a florescencia do poder · 
as suas funcções.. Esse bom homem (o unico pessoal. Com a eleição <lirecta pôde ser então 
eleitor) occupou a cadeirn presidencial ; proce- comp_ativel n politica impopular e corruptor:. de 
deu siztidamente á chamada do estylo; respon- um rei, cuja regra de vid& (segundo·o teste
deu em seu proprio nome ; · depoz o seu voto munho, confirmado-pela histÇlria, de um dos seu..-; 

. .solilario .; pz-opoz a sna nomeação; apoiou o ministros, Victor Cou!>in) • cujà reso1 ução inaba
proponente; paz a votos a moção; e foi eleito lave! era não mudar de systema, désse no que 
unanimemente po1· si inesmo e por si só (Riso). désse, não ceder nunca jamnis it oppo~ição, por 
Mutatis mutandis, com a regbo da Santa Cruz mais dynastica e constitucional que rosse n, .•reso-

. por thontt·o e o nosso poder adrhinistrativo por luçào,• ,ncrescentava e!le, •que, sem 'Violar ne-
. eleitor, que vem a ser .o escrutinio popular, nlturn al'tigo da cm·ta burla.va-a. de todo em todo 

· · a , smao 1s o . s-uppnmm o o govenw reJn·esentativo. » · 

{.;.1fuitos ap~iados.) Todo esse tempo foi., portanto, conculcada alli 
Fcl1:l!1nnte co:nh"cirlo l' "0'1:1"!ll"2.•lo ec.tã o a nnção, nt.o obstt\E.te o regimcn clcltor::J ·quc 

mal, ven.cedÓra a caus; d~ eleicão dÍreêta. -~Ias hojo em dia firmn-se entre nós, com rasão, _nas 
· o que agora importn, é que ô frenesim pela preferencias ardentes do paiz; e, ao cabo desse : 

bandeira de uma idéa prestigiosa não preju- período de absolutismo encapa!lo sob as fórmas 
d~que á percepção da realidade na sua substan- constiLucionaes, teve a França, des-:nganada, 
c1a e _nas suas condições essenciaes, é que o que atirar-se de novo á revolução, em nome da 
enthusrasmo por um nome que as esperanças reforma eleitoral e parlamenta1·. 
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Não se considere, pois, immanente a essa re
forma a propriedade especitlca, a infallibi!ida
de, a mag-ia de restaurar, preservar, e consoli
dar o legitirnoascendente da soberania nacional 
na administradío do Estado. 

O r bl 1 • é ~ 
Ção. V!1rias questões se enúeteccm nelle, de que 
clb essencialmente ãepende (Apoiados). 

A primeira é a da cu acidade eleitoral. 
Creio, Sr. presiJente, que nem-os repubHca.

IWS dest:l. camara quereriam hoje o suffragio 
nniver:-:a l. IIÍas, para justillcar o seu adiamento, 
nem carecemos, nem nos · :tssenta bem desa
credita!-o (J:lpoiados). A histori~ não é_um bazar 
de ex:tr•~:aganeias, para envernizar. pn!·ad_o~os 

fruir o beneficio. de toda&. Não ~ommctramos. 
portanto, contra a historia uma profanação e; 
contrn a nossa profi~s:io polit.icn, uma infiddi
dade criminosa, transtornando estudadamente 
entre os factos as relações mais palpaveis de 
C8usaliclade, para infligir a uma benefica e, 
nwis cedo, ou mais tarde~ inevitavel expressão 
da democracia liberal, a carf"a de culpas, cuja 
respons:Jbi!iclade pertence cxactnmente aos ele-. . ~-

..... t .,< • ( ' 

Sr. l•residente, n~o re(]ueiro o suffragio univer
sal para o Brazil de :1.8i9. M:as, .ou não seremos 

l .... • 

blica em Hespanhn é o simples effeito do estado 
social especialissimo, secularmente chronico de 
um paiz estrangulado, ha quasi quatro seculos,nas 
gar-ras da reacçiío; de um paiz sobre o qual, se
gundo :1 impressão de um celebre historiador que 

• .. • • :l • '"' • • . 

das azas. negras do genio de Felippe ·n. Não; 0 
suffragio universal não é o alentador do socin
li~mo na Allemanhil : pelo contrario, as exan·e-
rações· antit etiCas a e e, as exor. itmcias do 
censo eleitoral, essas e que seriam, sim, capazes 
de levantar a questão social, onde a guestiío so
cial ainda não existe. O suffragio universal é o 
regimen da Sui~sa, a muis pura, a nwis feliz, a 
mais pacifica das democracias. O suffrag-io uni-

!_; • • • l 

Unidos, n:t Ô~ni~·ã Un,i:Io Anw~:con:::,· o:·gulho 
deste continente, a mnis prodig·iosa dns nações 
moderna:;. O suffrarrio univ !'S[i! é r rrin 
ropublica de 'l'hiers, de Gambetta, de Grevv, que 
restituiu a vida, a honra, a prosperidade, ·a pre
eminencia europé:1 a essa grande França, que é 
como o centro cerebr::1 e o coraeão do wundo 
civilisado. (1lluito bem.) E hast3, pãra que o aca
temos, para que lhe agradeçamos, para que fa-, 
çnmos votos por um éra de,intelligencia e edtl· 
cação popular, que r,ompot·te entre nós esse ideal 
da democracia representativa. (Mttito bem.) . -

que elle encerra para este paiz o desüleratwt~ Nem me parcc3 que, na pratica, s~ja ab~olu: 
futuro, como para outros é, jú hoje, uma reali- tamentc impossível; entre essas duas theorias, 
dade indGstructivel, consolidada peln adhesão de uma face de contrato. No domínio mesmo da 
todos os partidos. Zacarias ele Góes e Vascon- pessoa privada, na e~phera da familia, da pro-

. cellos não era nenhum demagogo; e não obstante priedade, das relações civis, vejo eu que os 
não pôz duvida em reconhecer, no seu discurso idf•ologica ou escohtsticamente intitulados di-

- ' ~ s ü '"• que ovo o univers, ?"Cios na uraPs não em, para os mcapazes e 
. não é wna utopia; que o voto universal «é a base exercei-os, .actualidaàe activa, sinão sob a tutela 
legitim~ do' di1·eito. publico d.e paize.s de primeira dos capazes. Logo, nesta outra esphera, na da 
ordr:m •; que o v~to universal é perfeitamente politica, onde, pralican1e11te, o direito n:to é si não 
compatível com a monarchia. E, quando libe- a actnalidade possivel da aeção directaménte pes
raes, como esse, dos menos t'ldiantados, dos mais soal, isto é, onde o direito é incompatível com a 

, conservadores. dos mais addictos á tradicão, tutela ; logo, nest'outra região, o direito e a apti
enunciam-se ::~ssim, conft·ange-me a alma ver a dão corrcl::~tivt'l, o· direito e a fncnld:ldt: real de 
~o-religionar~os nossos da geração nova (verdade exercei-o con1 indcpendencia e intdligenc1;1, são 
e c ue em Jouco mais de unidade nesta casa re- ex ressões e uiva! entes de uma idéa commum. 
cuarem até ú orla da reaccão. e acoitarem-se Direito é, portanto, o suffragio para·õs h:tbilitados 
nella, quebrando o élo dessà preciosa solidarie- a votar livre e conscientemente; mas, com ser um 
dade que liga a nossa causa á causa da de- direito, niio é menos uma funcção social. Di
mocrncia no universo, ngora justamente quanào reito, porque, verifiGadas as condições que o 
a inundação da sua popularidade em toda a parte, conferem, a nenhum partido, a nenhum:t escola, 
vai obrigarõtdo os seus mais invekrados inimigos a nenhuma autoriâade. a nenhuma transacc<io é 
a fazer penitencia publica, explícita ou implicita- li~ito.confiscal-o. Func(;ão; pQrque nno é fâcnl-

. mente .. dns calumnüts <tntigas, envolvendo a per- I tativo; porque não. é renuncinvel ; porque cor
tinacia das suas preteuções retrogadas na lingua- responde á obrig::~ção publica de não deixai-o em 
gem, no manto, na invocar;ão delle. inercia, de não interromper-lhe a effectividade, 

Não; o suffragio universal não é o que aqui se de não inspirai-o sinão nos interesses geraes. 
uisse; não é o autor do segundo Imperjo: o s~- Funcção, qna:B.to á continuidade e moralidàde d& 
rr m i · · · . seu uso. Direito, uanto á fixidez e inviolabili-
voluçãc de Fevereiro. Não; o suffragio universal a e o seu titulo. Logo, a independencia e o 
não é n exp!icnçi'ío de Sédan: Sédau é obra d~_s discernimento são requisitos vitaes, de cuja ve

-candidaturas officiaes, isto é, do falseamento, da rificação não pôde prescindir um regimen de 
corrupcão, dn negação do su.ffragio universal eleições moralisado e livre (Apoiados). - _, 
(Apoiados). Não; o ... sufl'ragío universal não é a Entre os amigos da eleição directa, ou, pelo 
prepar:~çãe qa com muna: a communa é legitima menos;ent1·e esses que, parecendo sel-o, mas vin~ 
filha da política cesareo-socialista de Luiz Bona- culados á idéa çonservadora, empenham-se em 
parte. Não; o suffragio universal não tem nada com I annullar,mais ou menos complctamente,o pendor 
a_ruina da republica hespanhola: a.rqina da repu- accentuadamente democratico desse regimen elei· 
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tora!, V<1i mostrando sua tendenci:J mui scn- e, si taes fossem os intuitos da constituiçoão, a 
"sivel a. desenvohrer-se a preoccupação f<llsa de incong-ruencia delb comsigo mesma, com os 
que a P•~t·ver:;ão, neste paiz, do systema reprc- seus ~trtigos fundamentaes, seria pa.lpavel, e in
sentativo na sua operação rudimentar, na for- queslion<IVel, neste ponto, a urgencit~. de uma re
mnção clcctiva do par~ .. amento, tem como causa. forma a.mp!iativa. 

n1· (. ' · · · 
excessiY;!, q llC a COl1StituiÇ5o deu aos iimftes acanhados, esses mesmos não têm entendidO 
do censo no _primeiro gTán. !\ias fb ob~er- [ assim as inteneões da carta. 
varão desprevenida, rcflcctida, conscienciosa A lei, em cu.' a concepoão o eleitorado tinha de 

os costumes nacwmws o que rcsti t:l, e que ser « a mm~sa. e cr a ãos act:vos •,• a lei que 
a debilid<ldc, ? anniquilamento da influencia· 

1 
n~é nos lipc::to~ c_onferiu ~ lnvesL!d!J-ra do sl!ffra

popular, medwnte <ls urn;;s, -no gonrno do i gro no gr:l.o m1enor, c, afora os CIVIlmente mca
paiz provém,nas mnis detidid:1s 11roporrões,j;'t da I pazes, só não admittiu aos comicios os criados de 
actão :necess:H'hlmc·n!e p_emiciosa de. um eieito- i servir, _não p~di?, sem l}ina inconsequ ... ~mcia ab_
raclo mslavcl, trans1tono, creatura dos con- surda, mvcrostmil, requmtar as condtçoc,;; ccnsi-

·~ •. • . r - •• - ' o 

ruptiyel, como ó do segundo grão; já de qtle o : paiz fieasse en trcgue privile~iadamente ao grande 
padrão constitucional da capacidade r:,ensitaria, 1 capital, á gTttnde propriedade e ao <:!to fllnc
semuma th:acão firme. até llo·e. nas !eis oriYa- I cionalismo. O elcitorad dmnrio. no )Cnsa-
nicas, lwrmonisada com as bases un carta, en- mcuto constitucional, é, portanto, o complexo 
tregue assim ao arbitrio nepotista das qualifi- do paiz em todas as partes que eiücaz 
cacões, eontrahido. ou distendido. illimitada- e independentemente conconem· ·pnra a sua 
ménte acl liúittnn dü interesses corruptores, não pro~peridaüc, o conjuncto dos dcladiios que 
foi j;inwis nem estavelmente definido, nem res- represenüan, como particulas m::is ou _menos 
peitndo na sua intenção, acontecendo ora. bnra- ~onsiderayeis, mas todas nprcci::tYelm::ntc utcis 
tear-se a funeçno do voto ás infima.s camadas, e lin'l·s, :: a.clivic1ade productora, o capitnl, a 
que a constitui(:ão claramente excl11in, ora os- intelligencia, o descnvolyimento nncional, em 
ten~o~amente rec~sar-se .aos que ella, po~ .~eu todos os seus elementos, maLcriae:; e moracs . 

._. l!:;"•l , ll'\ ._, r·- ~· "1 

(A.poiad.;s). esphera. que não seja a da domestÍddadc, esse 
No limiar da. reforma, portanto, a j)rimeira. é, nos termos da nossa le-gislação constitucio

ncr:l'ssida.de que se nos impõe, é a decifra-cão do nal o votante o · }rimciro factor da one:·acuo 
pcm:amento constrtucwna. , qmmto ao dmso. rept·esentatir<t (.4.poiados). -
Deveria o fu.turo eleito!' dirccto ser o votante, 

1 

• Deveria, Sr. president~, a proxima reforma 
não o yot:mte arbifrnrio das qmdificações, mr.s o 

1 
respeitar ns posições estabelecidas no p~do Yi

Yot::mte constitncional ele hoje? Grave. queslão, gente? Ou furemos votos p:~ra que pr:eva!eça 
crne estil subordinada a est'outra: constitucional- nella o pen~nmcuto de que um dos meios de 
1iwnte, neste paiz, ·a quem é que assiste, nas as- reha:.:ilitar a eleição é desdcmocra.tis~I-a a~é 
..;: .I i. ... o •• .., ~o " :f. ~r\ - I. - o C) .. 

.& ' ... o .. ' .... ' 1 ... 4 ... 

Si á phra.~e •renda. liqu.iila. ammal de cem mil I Yil'ia. gu;u·dar. sssa derogaçüo llo direito nctual? 
?"éi.s» cor respondesse o sentido stricto de-saldo de . A prc:::u~p(;aO que en~.:u·ece .o altea:pento do 
nnda úrutu, ded-uzidas asdespezas de produc!;cio e i nivd. ecrrsiWi'.lO _como preservatt~o. da mc~epCl'l
suhsistencia, essa app[1renie solução que aliás, em ~cntm e patr·1otrsmo das :1sscmuleas clcitorn~s 
ultima :malyse, deix:~ria intacta Qdilliculdatle, não e 1~m enorme erro, contr~ o qual nccess:trto 
havendo, como e1·identemente não ha, meio ne- sem FCcatarmo-nos (A.potados). 

- n :... • r l!S~Ü , :. ca a con 0~10 soc1a ns ex- ~111. um livro de occasião, que veiu a tornar-se 
pemas de s~1bsistenci~ e p~·oduceão. respectivas, classico: O gover·no rcpresentutivo e.~tá em pe
essa pro~end:qa soluç~o tcrw o ~eferto de_ cs!abc- t·igo ! Foi com o censo alto, com os seus 24:0.000 
lecer, de legrs,;n· a nms SU!!5tancw.l negac:ao d<t so- j eleitores, nue a Franr-:1 dcsvietuado o escru
berania constitucional do r:ovo, um<t da:- mais 

1 

tinio, enfraquecido o· parlamento,. desprezadas 
detesta,~eis c .c~m·uptas fór~1as dr~ monopolio, d~ as reclamações popnlnre~, Yin-se impellid~ á 
?VPre~sao polilrca: es~a pl1uocracw, _de tJ,ne :1q~u revoln:;:ão de 181.8: Hoje, sem eontar a!l nn\:oes, 
Ja .se tallnn: o gon'.rno <•hsoluto do dmheu~o. olt- ond~ s•! <:ch:; unir-er:;alizado o voto, 1ws outras, 
g~rchis;,do nas gr~ndcs conr:entr:Jções do r.n- nos paiz.es mais ou wenos livres ue um. e 
pit.a.!.- Sob e:'se regnncn, o~ empregq,s de ordem outro hemispherio, n escab do ce~so enta 
lllL,dta, todn a pequena lavoura, a pequena pro- esses ex.cessos que. em França, na ultima parte 
pricdnde, os _misLer:es mec!Janicos, em que se ttb· do governo dos :Dourbons c durante a RlO
sorve a lliaXH~1a P"!·te das popu I:1ções urbanas, as nnrchia. cto rei hurgucz, infundiram :'1 clciçi:ío 

nhum, p:ira, extinctn seriamente a omnipotencia Foi o censo alto oue nos dias de Luiz Felippe, 
das autoridade~ qua!ifi~ndoras? t~tedir, ao 1~1esmo e:n Fr::mr.;a~ atTanc~u 'ao JJarLiuo _liberal, á mais 
tempo com C!JUidade e sem ar IH triO, a cadrr mdus- modera. da fraccão de!! e esse "Tito lCI' 1etuado 

::,, J s ::, ramos o ra- :recta os mesmos vtcios, os VICIOS unestos 
balho, en~f~n, que, m~nten~o <lliüs decei~tê111en!e que sentimos, aqui, no suffragio {!uplo. 
nas 7COnd~c:oes r~~oa:~rs de ;-m~~pendCI:~~~, os c1- o B:·azil, Sr. prcs!denle, é un:ia demoéfàcia. 
dad;1os que os e.\.ercitt~m, n,1o ·.Hles dCixa .. 1, to- Não 0 é só na or~anização do nosso ~overno, 
d;:'I~, essa mar~em. de re~(:a accu~.~~~avel, t?~as na I:Jtr~ do se~~ direito -constituciopaL Pelo 
e,::,a,. classes estarnnn fora do a h eito politico contra no: 0 espmto da carta, que e suhstni?-: 
(Apotados). cialmente democratico não ·se transfundm 
. Esse esta.clo lcg~l ele co usas seria incompa.- até hoje· nos costumes' politicos do paiz; c, 

ttvel com a cssencw do goYerno representativo ; elfectiv<:mentc., ·no mecanismo do E~ lado , 
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esse elemento quasi não existe sinão nos 
symbolos, nas ficções, nas fórmas. O qne é, 
porém, intimamente iemoc.ratico , em nossa 
terra, o que o é ate á med.ulla dos ossos,-
é a sociedade (Apoiadas). A fidalguia de 

·linhao·em extincta hoi - · · . 
uma aristocracia de e-xpedienle, sem ncnhnm 
alcance político ou social, a gnmdc pr(.pricuade 
territoriai,as exten~as forLunas mobiliarias não-r1}-
r n : n, nos, nem umn essas inlluencius · 

naturaes, reconhecidas~ superiores pel~ preexcel
lencia do putriotismo e do desenvolvimento intel
lectual. como a aristocracia ingleza, nem uma 
dessas forças naéionnes, historicas, assignal:Jd~1s 
em certa~ épocas por serviços eminentes, cxtra.or-

. . ... . ~ . R , • 

burguezia. Sotúos, como toàas as american,;s, 
uma sociedade em elaboracão aind01, n'urn sec11lo 

ue a democracia fez indis utavel:nen 
so CUJO rn uxo mo 1 1cam-so, rejuvenescem de
mocraticamente, as proprias sociei.lades, feitas, 
adultas, mais ou menos vetustas do mundo 
antigo. 

Não podemos ser uma. naçV:o tradicionalista. 
Decididamente não somos, na índole do povo, 
uma nnção auctorit:tria. Cln:c:s~s, não us ternos, 
smão. sú e~ses mntizcs que forçcs:lmcnte resultam 
da fusão gracJ.:ual, da progressiva desapp;lriçiio, du . . ~ ' .. . .. ' .. . . 

• .. 0 1 I 

massa commum do paiz; c, :.tinda ~hi, .os vestí
gios da transição não off~recem entre nús a 
mesma int nsi ~ • ·" • · ,;.. : 

lihornl na opposiçilo (apoiados); porque (pro
val-o-hei ainda) não se ele:va ncima do uivei 
traç:luo pela constituição ao votante. 

O Su. · GAtnrxo DAs NEVE':i :- !.í:Js cstú como 
mínimo no projecto do goí·erno. 

O Sn. RuY EAn.uozA:- Applaudo n clnusula de 
saber lúr e escrever, porque é justa (muit·J úem); 
porque é utH ; pon1ue é c i vilisn.dora a ,oiados)· 

.1 ~; e :oo Jre.u o 1 erro . _1 wto e1n; apow-
dos .) 

O Sn. RonoLPHO D:.x-rAs :·- Gmn de me n la pro • 
gressista. 

O Sn. GALDI?W D.\s NEYES:- I\ras é inoppor
tu:na. 

O Sn. RuY BAn~ozA :-E começo po1· el!a. 

mesmos abysmos, que n':Jutros P9VOS, aliús em 
g·eral incomparavelmente mais civilisado~; por 
onde, como por nós, passou a peste da servidão 
neg1·a. O genio da igualdade, em que pese ao 
nobre deputado pelo Maranhão (o Sr.Paula Duartt:), 
está profund:l.mente inoculado, em nos:-a. put.ri:t 

. IIOS habitos, nas tendaucias, nas necess1 a es po- « estampado por Dtlns o Yerbo ~terno d_a libc~
pnlares (Apoiados). Ex.Linguil-o seria imposs!vcl; d~dc crcador<l>, ])el!a concepç:;o myst:ea, tao 
arrtscada emtJreza, contrariai-o. E (dig::nnol-o <Jpropria:lamentc m>oldul'ntl:tJ1Clo oratloi' no gr~n
se~ r?deios)_ e~ quadra_ nenhuma da nossa h i~- c1 ioso qnarlro da imagin:H:ão _l.JilJ!ica; camh~Jnte !lu 
tona fura maiOr :mproprte!lade qtl.e nesta o oppur devaneios como .• o ncvoe1ro dos c:dJe:_:qs das 
diques _arbitrarias a essa corrente_; qu:mdo, pDlo I montmhas gigantescas•, onde S. ~x. v_e per!i
conn·arw, um dos grandes c cnratzudos en·os da l:ll'l~m-se os vnltos dos nossos heroes; 1mpreg- · 
I?Olitica brazileir~ c~nsiste cn~ dc~conh!:cer a e.>s:t nado àa emoção dessas • Jag-rymas, cujo rosurio • 
torça os seu_s dn·cttos ~onsatt,:mon::tcs; qtland~ s. Ex. propoz ·ao noiH<l mini.,.tro da guerra· para 
o que as cu·cumsLancws cstao reclmnnndo • , v BSc-l-ou.res àa. saa lat , ; < :· • 

alJnr-~e-lhe_ah•eo rcgul~r e ranco, }lOr~nde dla, • relva verde que veste os seios ~la tcrr~, !!tais 
~em VIOle~cta., m<Js tamuem sem e:;Lt'etlcza nem. preciosa que-todos os arminhos da !ortLm~ •, cot_n 
mtcrrupçues, dcsdob:·e nalurnhnent_e o seu cur- a innoccncia idvlliea de Gessner; toeoLl a suan
so, como_ um facto no_rmal, acluaudo. com a su- dade Jamartininiu1, dedilhando a elegia dessas 
premacia que lhe cabe, no~ destinos do Estado. Jr.vas de mm·t~-res da pntria, ceil'udas per amor 

Regeito, pO-is,Sr. presidente, o censo ai! o; porque de lia sem interesse, nem reco_mpensa ; c, nos 
o censo alto r~pugna á democracia ; repugna ao trnt;os mag-niikos com- que rov1veu-~os a. can~
govemo representativo; repug-na á historiu; rt:pu- panila pnrag-nayn, celebrando.~ granuc}:' subli
gna il compleiç~o desta so_cic~acle. Zl!a:;, na win!Jn mcmente obseur:-:. U.cssas leg-w~s de __ 111h~~ ,do 
aversão ao reg unem_ ccns1l:mo nos seus descom- povo, arrclJatarlo~ pelo dever a ~<tnuiJa tl!t:;ce
medimentos., niio vejo moti\'O ncnlmm para niio rada, tc\'C nccentos de guerrn d;gnos dos ana
a.colhet· bem, por esLe l:::~,o, o projec~o qtte se vo- llestos c da frauta de Tyrtcu; d_eslumbr~n-nos ; 
tou A oiados . Ouas faces tem . ,, r • ; .. rtlSlg-o ll · . _ . ' 
uma a uma, descobrindo, porém, desde Já as du::~s scismas da sua plumtasia, n'uma como vtsao m
conclusões, em que cst1:ibo o meu voto: O proje" , stantanea das opnlencius e dns graças _d<J natu
cto estabelece dous quilates para o eleitorado : o reza de nosso pniz, contemph;do ao·.c~:JI'<tO de um 
que poder-se-hia chama1· Cênso litternrio-sahcr ~en.io capn7. . dcl transpúr a lllllllell~Jdnde n'u~1 

· ler e escrever-· e o censo pecu.ninrio: quatrocentos l:lmpejo, como uma scentellla electnca, .ou o rato 
mil réis de renàimento annuo, .Não t'neo ouestão de um astro,- visão perfum<1du da mais finn flor 
desta cifra de renda. , porque é mo4ica ·(apÔiados); I do sentimento, idealisada atravez ~e. uma.. cabeça 
porque não e:relu~ sin~o os indigenles(apoiados); sonhadora e de um_generqso coraç1:o; teye todos 
_porquo (demonstrai-o-hei) era aceita \10 partido· os jogos com que uluz offusctl, todas as m_odula-

.A.. li- . 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/201510:58- PÃigina 28 de 52 

•1.30 Sessão em !O de Julho de 1879. 

çõr.s,inebriantes,ou'impulsivas, com que a musica 
embevcc-3, ou incendeia. E musica é o que esse 
discurso especialmente foi; a mus.ica da linguagem 
humana, explorada em todos os seus segredos, 
quasi divinisada por um nwgieo da palavra, me-
adia harm nia n · r " · ' • n · 

netraram nas nlmas, embalando-as em cada pura.
dox:.o como n'um canto (Muito bem). Mas, so!J as 
apostropbcs quasi épicas da sua paixão, por entre 
essa evocaçao souer amen e ore res rn a e una· 
gens q"ue ainda parece destilarem <~qui, ha uma 
figura soberana que não vimos passar: a sciencia 
austera, prudente, observa.dora, do goyerno 
(Muito bem). Faltou-lhe ao instrumento uma 
cord_n, que a_ Iyra ~ão admitte: a d!J. in·:e~tigação 

realidade. E, si as evoluções politicas obede
cessem ás explosões d:~ occasião ; si, por conquista 
da uell:~s estro lles da vibrante eloc uencia a 
a numstraçao, naque le momento, si transferisse 
das mãos do honrado presidente do conselho para 
as do orador assoberbado de palmas, s,.ósinho 
então, no intimo do seu gabinete, -coru a respon
sabilidade elo poder sobre. os homens, o espectro 
das lições do passado, a voragel).l dos perigos do 
presente e a esphynge elas severidades do futuro 
ante os olhos, S. Ex. sentiria em torno de si o 
vasio dos seus raciocinios; então S. Ex. em vão 

ediria ás suas ro ) ·a rr • 

verno ; então ó fel das suas objurgatorias hoje á 
situação libernl. S. Ex. é quem viria a experi" 
n1ental-o, como reverso das ovações actuaes, do-

a amen e amargo, sem encontrar nas pro un
dezas desse_oscano ~e poesia, que o envolve, onde 
embnlde::mergulharrn em busc:.t de uma conso
lação para o seu desalento, sinão algas e fucos 
descorados, como o peznr pallido e impotente de, 
sua ai~a, ~onvencida para com seus amigos de 

ticos sob um compromisso imvossivel. (:.1Ittito 
bem; muito bem.) 

Mas, $r. presidente, o discurso do nobre depu
tado, segundo a voz geral dos que o acompanham, 
é o mais alto monumento erecto nesta tribuna ao 
vensamento da opposição: é a t:oncrecçiío suprema, 
a consubstanciação completa, a aillruração irresis
tivel desse pensamento. Natural é, pois, que os 
que estão do lado opposto, dcsLI.e os m:tiorcs, como 

· · Jl es a e uz, a e 
os mínimos, co~no eu .... ·(Muitas não apoiados.) 

0 SR. RODOLPIIO DANTAS:- V. Ex. é um dos 
mais distinctos oradores des!.a camara, e do paiz. 
(Jfuitos apoiados.) 

O Sn. BARROs PBIE~TEL :-Não ha ·maior do 
que V. Ex. · 

O Sn. RuY BARBOZA :- ... não se sentindo re
duzidos pela argumentação oppocionista,busquem _ 
nesse dtscurso u demonstração de que ella é in
capaz de convencer. 

Disse o nobre de utado: • • 
suicidío moral_do P<~Ftido. • De modo que, .tendo 
passado o proJecto, firmados na autoridade li
beral de S. Ex., os nossos adversarios. amanhã 
y_ir-nos-hão n.egar a nossa identid:~àe liberal. Ora: 
J.a v_arios preopinantes n·esta questão nddúziraní 
a tnbunn os nomes, en're os quaes fulgura o de 
o:r:avares Bastos, de uma numer .. sa constellaçiío 
liberal!. que, durante a opposição, apontava na 
exclusao dos analpllabetos uma necessidade sinã 

qua nan da rE\forma (Apoiados). E não bastará esse 
testemunho, pnra que não no-la possam reprovar 
como im~enç:ão da LUltima hora? IJara. que não 
tenham o direito de censftrar-nol:a:.como o corpo 
de delicto de""uma fraqueza, de uma transacçiio 

m r 9. , " 
congruencia ~liberal, a nossa sinceridade libe
ral, a legitimidade liberal desta idéa? (11fuitos 
apoiados.) . 

or mars a o que a e a opposrç:ao, mats a to 
do que ella ha de soar a opiniiio do partido li
beral, firmada no~ d1as da o:,_,posição, pelo orgão 
de um chefe, cujo caracter é sem mácula, cujo 
senso politico,mui raros competidores encontrará 
na hist~ria dest~ paiz, cuj?s -~ireitos á nossa con-

e acolhida sem reserva por todos. 
• O nobre senador pelo Cem·á,• dizin, em :1.875, 

o Sr. conselheiro Saraiva • ue deixou J:lo·e a t i-
buna, que não deve votar quém não souber ler e 
escrever, c disse uma verdade. Quem não souber 
ler jornaes e escrever sua lista, não deve votar 
no deputado. • 

Essas palavras do seu discurso de 25 de Agosto 
encerram apenas uma succinta enunciação do 
pensamento que já energica e desenvolvidamente 
defendera no de :li desse mez, onde se exprime 
assim: · 

• Eu não comprehendo o liberalismo que diz 
que o homem que nada sabe, que· não lê um 
jornal, que ignora tudo quanto vai pelo paiz, 

eve exercer o trer o o e ertor, ou po e votar 
no deputado. · 

• O Sr. Nunes Gonçalves:- Apoiado. 
• O S1·. ' Saraiva : - Repugna ao m'-u bom 

senso levar a· democracia a este ponto de selva-
eria. Uma con ti · - · · 

uma constituição perniciosa ; porque mntaria 
todos os estimulas, e diria <i ignorancia: vós que 
não meditai:-, vús que não sabeis o que vai pelo 
mundo politico, haveis de ter os mcsmos.dit·eitos 
que têm os vossos visinhos, que Icem os jornaes 
que sabem quaes os homens politicos do paiz, 
quacs ns suas idéas, c que estão habilitados para 
exercer essa funcçiio, para a qual vós não t~:ndes 
a me1w1: apti~~o ... 

niio consiste em dar direito de voto a quem não 
n'o póde exel'cer, mas em instruir a todos, de 
fórma que todos possam exercer o direito de 
voto, e in:f.luir nos negocio~ publicas. 

« O liberalismo sí:nsato não diz: Vote o homem 
que viYe do seu jornal, e não tem um jornal para 
le1·. O liberalismo verdadeiro diz : Vote quem 
puder; e habilite-se a população toda para votar. 
. . ................................. -.......... . 

«. A soberania de que fnllo, é a do povo qÜe 
esta no caso de votar. Si o nobre senador quer 
o trinmpho da ignorancia, decrete isto ... 

• ·- - · ri i 
!lão obstante sua educa~;ão, nem o ab::olutismo da 
rgnoranein, d:ts multidões bratas : a·intelligen
cin deve gove~nar, e só ella. 
.• o· SJ•. Zacharia3 :-Pensa ID1Üto bem. J 

Era impossível, Sr. presidente, reprovar o 
voto dos analphabetos em teraws mais condem
nndores. S. Ex. repellia-o como a expressão do 
absoltttismo da ignorancia, como a expressão de 
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um liberalismo insensato, como a expressão de 
--uma d~-mocracia selvagem . Saraiva, Zacharbs e 
Nunes Goncalves accordãvam nisto. 

E a esses nomes, não ob,;tante a impugnâção 
do nobre deputado pelo Rio d-e J:meiro (o Sr. Pe-
dro L ·.,.. · · · 
tenho o ,direito_ de juntar o de um dos mais bri~ 
lhantes. o de um dos m~is queridos, o de um 
dos mais adiantados chefes li ra ::: ~ 
que possuem a nossa mais . viva sympathia: o 
conselheirü Octaviano (apoiados.) ; porque clle 
não foi menos severo com o vot~ dos analpbabe
tos, no seU: discurso de 23 de Agaste de 1875; em 
que pronuncinva-sc deste modo : · . 

• Entendo que o suffragio universal é a ultima 
expressão em materia de eleição (apoiados), mal', 
para que um paiz possa lá chegar, sem risco de 
comprometler gravissin'los interesses, ha uma 
escala a p~rcorrer na_ educ:4ção e illustração do 

• Alguns dos nohres sénadores têm tomndo 
as àeres, em nome des--prifte·if.· m· :>S-tt;tm'ft. e;.;;-, 1Jelfos-hmm-'Hre'-ôJ}pu:rriTif1Ilmaob~cãDç-~rma-:thfvnt3ç-------~ 
:malphnbetos: querem que elles votem. Eu 
~enso com_ Stuart Mill (e cu1Jro-m~ com _a auto-. 
- · ,. •· · · . · · ~:c.14ru· ~-OO.s-taJMctes-àe-HaF-e--lHIHE!Gg.-:-m~ats. c-et~tte:!!--th~t-------~ 
a idea não é libc:l'al) penso que o ar.alphabeto esta provincia (o Dr. Jeronymo Sodré), exprimia neste 
absolutamente c~:go, não dos ol!tos, mas da intelli- aparte o sentimento de todos: • Sejam eleitores 
gencia. , na tos os que soube1·em le1· e escrt:Vt:l". • 

(Trocam-se apartes.) Portanto, Sr. presidente ... A. opposição tem 
todas as licenças ; mas ha um direito, como um 

Peràôe-me o nobre deputado por Minas (o S1·. dever, não menos nosso, do que della : é o do 
Galdino .das Neves) : ainda assim, prevalece em respeito á verdade ... Portanto, com a exclusão 
meu favor a autoridade desse conspícuo chere. ·dos analphabetos não innova o partido liberal: 
Si _e.~le,_ em i877, ante~~~ estalist~cas, q~w em não Gapitula; não aceita condições; não d~s-

exclusão dos analphabetos3 nem por isso re
tractou-se da sua primeira sentença. Porque? 
l)orque S. Ex. condemnando mais· t:1rde essa re· 
orm:1 em nome c a opportum t e, não apagou o 

argumento com que, em nome da liberdade, a 
suslentára dons annos antes. Não é o oppm·tu
nismo, é ~liberalismo della que propl!lgnamos, e 
que a opposição nos contesta (Apoiado.~). 

Depois, não comprehendo a excepção de inop~· 
pertunidade invosaàa em apoio à o s , 'O· 

analpb<Jbetos poJ· quem ..a. esse mesmo suffragio 
dos analph:~betos imprimira pouco antes aquelle 
estygma, quo não retirou. Si o analpbabcto é, 
como é, na opinião do nobre senador, •absol1tta
mente cego de intelligencia• , não concC'bO em cir
cumstancia nenhuim,em tempo nenhum,a oppor
tunidrtde da sun admissão ás urn:~s, n:io entendo 
em epocha ncnhun1<1, em caso nenhum, em 11aiz 
nenh.um, a inopportunidade da sua exclmã.o 

la dar para aqui ? A algum paiz de tyrannia admi
nistrativa? a alguma mon:~rchia arislocratica "! a 
alguma constitui~ão malevola para com o governo 
do povo pelo povo? Não. Pedimol-o á democra
cia italian:~~ de cu;a vitalidade politica oxalá 
nos podessemos avizinhar (Apoiados). Toma
moi-o a um crescido gmpo de republicas: a 

. Guatemala, a S. Salvador, ao Equador, ao Perú, 
·. á Boli\'i:l, ao Uruguay. no Chile. Fomos encon-. ~,.. ... . .. . 

t. (. ~ ' • • 

no Missouri, no Massnchusscts. E deixamos de 
Si a voz das summidndesliberaes não vos basta, ser democratas, quando não fazemos sinão co

não me f~llarão tambcm, pora apontar-vos, ma- piar democracias? (Apoiados). 
ilifestações conectivas do partido. Uma das mais Dizem, porêm, os nobres deputados: os anal
solemnes que este paiz tem presenciado; foi o phabetos alli constituem a .excepção ; aqui. são 
immenso meeting liberal, convoc-ado n•1 Bahia a maioria; alli a ·sul exiguidade permitle, aqui 
em i879,, e presidido pelo nosso benemerito chefe, a importancia de sua massa condemna a medida 
o conselheiro Dantas. Ahi , -nesse vasto e ani- que os elimine. 
madissimo congresso popular, um illustrado par- Mas perdoem-me os nobres deputados: este ra-
lamentar nosso, o Dr. Leuo Velloso~ dizia: ciocinio põe 0 bom senso de pernas para 0 ar 

« Querei?os que uma condição para o direito (Riso). Si em Estados como os d:t federagão an
de voto seJa-saber ler e escrevet:, causa ~ssen- glo-a?1ericana, O!lde o povo quasi to~o sabe ler 
cial ao exm;cicio desse....dire' • , t> , 

contas é uma funcç5o, baseada ·na cnp::1cidade tinia popular aos analphabetos, raros, excepcio· 
de hem desempenhal-a.(.4.poiados). . · ·-: naes, como são, não póde ser sinão porque viu 

• A necessidade de saber lei' e escrevernão é no snffragio dos analphabetos um mar (apoiados), 
uma limitnção do direito; é apenas uma condição e tão grave, que a sua raridade, a sua excepcio
ao seu exercício; vi:;to ser impossivel·descm- nulidade extrema n5o n'o attenuaria, não n'o com-: 
penha r a funcç3o de eleitor quem não .souber ,pensaria, não n'o deixaria tolerar (.Apoiados) • . 
escreV'er. a sua . lista (apoiados), e, n1io sabendo ~ · Mas, si . o. voto dos analpbabetos é esse incon
ler, for forçado~ conLingencia de pedir a outrem veniente de ordem publicn, tão se rio, que a -tn- · 
que a escreva. {1llt~itos apoiados.) . finit,~simidade mesma do numero dQS. ~~l,l,S c~~cis, 
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cia, não com'' uma conveniencia só, mas como 
lima necessidade, um acto de justiça, uma ·lei de 
coherencia para os liberaes desta democracia tem-
pera a . pow os . 

(Apartts.) 
0 Sn. MINISTRO DO lMPEIUO : -Isto é in·es

pondivel. 
O Sn. Rur BAnnozA :-. Hode perdoor-me o 

nobre deputado por Minas, que insiste no arg-u
mento respondido. Si no Conneeticut e no :Mas
sochussets é minimo o algarismo dos analpha-

~ • / • ...... • :" • ~ .- o • 

mesmo. . . 
Ahi, seg-undo o ultimo recenseamento federal 

~ ' , •. 1 • ~- •• . :-

maiores de 21 annos, 52; 788 não sabiam ler ou 
escrever; numero este, que, deduzidos os estran
geiros. na proporção de i!i4,o que representà um 
diminuendo de 3,770, mantém aiJlda em 4,9,018, 
isto é, 7 ,75, na cifra da população nacional viril 
c m_aior: Bem vê. S. Ex·.: n~sse estado não é lá 

d .• 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES dá. Um ~parte. 
O Sn. RuY BAnnozA : -N~o tem razão o nobre 

:lcputaclo na insistcncia. Estes dados são offi
ciacs; são os do recenseamento gt!ral da U !lião · 
c não os tomei ao intermediarias capazes de nlte~ 
ral-os, mas ao mais respeitavel e popular reposi
torio de scienciu e Jitteratura pui.Jlic::do naquclle 
paiz: a Amed~an GJJc_lopat:din de Appl~tou (que 

ti ma edição, conclui'd~ em Úli6·, . vol XI, 1\::w. 
663. . o 

Tem-se aqui, Sr. presiuente, alludido a Prevost 
Pa_ra~o!, sem repr~c!uz~r-lhe ~ tcx.~o, que lúcido 
c mcJSIVO como e, nao resisto a tentac~o de 
ler-vos. Naquelle seu solido e luminoso lfvro da 
França N?v_a., que ~ umn dessas obras de propa
g-anda polltica destrnadas pelo seu merito a passar 
de um ~eçulo ~ outro, em i tte e~se puiJlicista que 
llertence a sene de 1l:Iontesqmeu e Tocquevilie, 
{) seu pensamento contra o voto dos analphabe
tos! c_om ~sta ene:rgia: •. E' indispensavel que o 

s a , o rn:1r-se, por ex-
cesso de ignorancia, em ludibrio do poder ou dos 
partidos, e seja tão esclarecido qmmto, pelo me
nos, baste paia discernir, sem auxiliO alheio, o 
11ome do seu eleito e o sentido do seu voto. O 
voto por cedula authographn, escripta na propria 
mesa do e.>crutinio, como se costumava outr'ora, 
com as precau~õ~s ellicazes adoptadas entuo para 
assrgurar o stgt!lo do· suffragio, é o UNico Pno-

~ 

• A opinião desses escriptores, • diz o nobre 
deputado por S. Paulo, • não tem o valor que se 
lhe empresta ; porque parte do ensino gratuito e 
obrigatorio~ e assenta todo o seu raciocinio na 
generalidade ou facilidade da instrucção prl
marin. No Brazil não raciocinariam deste modo. 
G projecto inverte os. termos do problema .• Se
gundo S. Ex., porL:mto, a disposiç1io natural dós 
termos do problema, n'um paiz como o Brazi!, 
seria esta: o suffragio independenteniente da in
strucção, o suffl·ngio antes- da instrucção. Isso 
como pareçer·de S. E;c vá ; mas attribuido aos 

::: · · s, ·~ · • e · :s _ 
proposito, a_dulterar-lhes na essencia o pensa
mento. 

E' adulterar essencialmente o pensamento de 
Stuart!tiill, primeiro; porque é dar como • base 
cl!J todo o seu raciocinio: », a generalidade e faci
lidade preeistentes do ensino, isto 6, uma eir
cumstancia alheia á entidade ind.ividual do ex
cluído; quando o fundamento p!lsitivamentc ex-
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·menta complexo dos devm·es e _direitos mutuos 
entre o E_stado e os cidadãos? Pelos meios que es-

·' • - a t 

intelligentcentt·e todos os membr~s da c~mmu: tisar ~ sociednrle, a clericali:mr o Estado. Por: 
nid~lde. Quacs são esses-meios? Dous. O pri- tnnto. n gr:mde e=-coln lln cdoca,;l:ío civicn é a 
mei:o é o jomal, o grande agente du edncnç:'io .imi1rénsn: E' dahi, dcssn infinita galeria onde. 
naciOnal no mnntlo conlcmporaneo, que todo cnlwm torlos,qucopovo,esdarceendo-se;observa, 
mcz, tod1 quinwnn, to~1:\ · semana, todo di:1, estnd:1, p1·cmeh1, fulrniua os qnc, em J?.Omc delle, 
toda manh.i), tuda -!;H'dc!, V<li levar aos J:l OS do o· • s .,.. · · ' 

1 • narro e a casa o po rc, em •Jgual qui- anal pbnbetos não lw ingresso.. Quaes, s:io, 
nhão, a colheita da civilisaçiio universal. O se-· portanto, repito, as fontes de esclarecimento que 
gunclo, são os nu:ctings, os c]Ld.ls, ~s nssociarões 1hes re.stam neste .. aiz? Pouco mais que a mexe-

Jamals entrar nelles, cmquanto a escola nfio der e espere c ou r s recursos, que nao a r er a o 
vista ao povo. Não creio, portanto, qu!3 sej~1 cn- mesma. o meio de vencei-os. Por exemplo: o 
p:.tz de generalis:Jl-os, de. funãnl-os 0 impulso artifice.in~ciente exige os impostos prohibitivos 
dos analphabetos. Qn:mto 30 jo;·nal, esse; para 0 como protecçãGJ á industria nacional; porque nti.o 
analphabcto pessoalmente, e impcnetravel. Em Ih e n1ostrar:un que a :Verdadeira protecção á in
que fonte ir<í, pois, embeber-se clle desse senso dustr.ia consiste em obrigai-a a uperfeiçoar-se, 
caractcristico dos cid<~dãos livres? entregando-a á Eoncurrencia • na mercado com-. 

mnm; porque nao n'o convenceram de que o seu 
O Sn •. GALDINO DAS NEYJPS: -Na escola onde os 1 interesse. em te_r maior.:_num~ro de freguézes não 

· gregos c romanos aprendianL lhe assegura o JUS de nao detx.ar a esses frcg-uez:es . 
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mo-va, e derribe os governos? quem ponha e (proval-o-llei) o nobre dcpulailo adnuttc o censo 
disponha do futuro naciom1l? Julgael-o cªpaz como medida de subsistencia independente. Por
dessa energia? E, quando o fosse, considernel-o que? Porque, sendo a independencia um dos ca
na altura de encaminhai-a para o bem? Ao racteres essenciaes do voto, não é licito abstrahir, 
orgam visual , atrophiado e parnlys:~do na3 no eleitor; da sua averiguação, indiciai ao menos. 
trevas da ignorancia absoluta , pondes-lhes Porque, ainda, como o elemento pnlpavel da in
os oculos inertes do vosso direito de voto, e àcpendencia individual, n'Llma sociédade regular, 
dizeis-lhe: • Ide; elegei os vossos deputados, é a rend3, justo é, mediante uma inferencia vc-

;os vo~sos. sena~ores, a fórma do v_osso g-~vern?. • bem.cnteménte próvavel,suppormos revclo.da pela 
o • • ' , . · · a a . is e i" c . arque, em-

com os vidros impostores do vosso sufftar;io llm, nnte n impossiJJilidade manifesta de calcular, 
universal 'I E é a esse governo da ce~ueira que em relação a cada individuo, o g-rào de renda 
cbamaes a verdadeira democracict 9 (Jfuito bem,.) precisa ás suas necessidades peculiares, razoavel 

Ne.,.a, porém, o nobre deputado a relarão de é que o mínimo commummente indispensavel, 
dependencia entre o discernimento e a· posse·.; !Jxad? segundo as condições geraes do paiz, de
desses rudimentos ele primeit·as letras. Mas, Sr. termme o censo. a hnsc da presumpção legal. 
presidente.-ha de o Estado prescindir do discerÍli· Com essa concorda S. Ex. E porque não com 
menta, istó é, de uma das condicões essenciaes csL'outra? O discernirnemo, assim dos nossos de
á liberdade, entre os que concon:em p;1ra a c:Jl1- v_eres, como dos no~sos· direitos, de homens_e 
stituição electiva do govemo? Não, certamente. Cldndãos, é o out1·o caracter fundamental do voto. 
Que fará então? Snppol-o indiscriminadnmente Logo, as leis e1eitoraes não podem fechar os olhos 
a todos? Era desmentir a realidadade, e atirar ao n esse requisito· !;Ubstancial do escrutinio livre. 
• • , ·". o , , ' · z que o . , · · c i ·c é 1 -
discernimento. como facto moral que é. erecon- nmento dos negocias de Estado que se obtem; 
dito no ilitimÓ de cada indivitlualídadé, não se como esse -conhecimento alcança-se com a lei· 
traduz·uniformementeem uma qualidade c;xterior tura; C!Jl110 a leitura é impossível aos anal~ha
disliilct:~, especifica, unica, l<·galn1cnte definií'el, bctos,--na regra geral ~staremos, p~esumi!J.dO 
commuma.to<lososquc;apossuam,eslnmho.a to- ,no :!nalphabeto a auser~w. dcssaapt1dao social. 
dos os outt·os, cumpl'ia buscar-lhe a verificação, (Muito bem.) . 
em falta ~e ':lm <'aracler. uecisivo e· universal, Dize L~ :-Ha anal phalJetos esclarecidos; ha não 
em um cntcno geral e ~crwmenLe provav~I. Ora, nnülplwLetos COllli)leLamenLe rasos de senso.-
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Por certo ; mas excepcionalmente ; da mesma 
sorte como, [1baixo do limite censitario adaptado 
por S. Ex., ha estoicas rijezas de tempera, cuja 
altivez resiste ás tribulações dã-llecessidado; do 
mesmo modo como, acima desse limite, ha almas 
frouxas ou nnturalmcnte servis, que a fortuna e. 
a opu enc1a mesma n11o consegurr1am re n;mr 
d-es~a congenita baixesa. Todavia, o nobre depu
t~d~ quer o censo. Porque? Porque todas as ins-

tro tempo c-om ~s crianças lerdas: põe-lhe por 
diadema um ridículo letreiro do papelão; c diz: 
• Ahi tem a soberania da grttmm(itica_ " Isso é : 
facil ; e esta soberania da grammatica d:í~me nres 
de parentesco rn·oximo com outra soberania du
vjdosa, ue o nobre de utado sarrrou a ui na 
mesma occaswo: a so crania da desgraça (Riso). 
Si, porém, o nobre deputado, em vez desse pra.zer 
mnlicioso com que injustamente expoz aqui á 
-, · - a , r s 

em mente a jüsti~~a; si não obedecc~se a uma· pro
concepção fixa, não teria custo em ver que a so
berania da consciencia, a soberania do discerni
mento (que outra não é a do projecto) vale, seja 
como fôr, um pouco mais que a soberania anal-
habeta do numero a s r i · · 

sciente. (Muito bem.) ·- . 
Entretanto, o nobre deputado, c<im summo 

chiste, que nos fez lembrar os bancos escolares, 
sa 1e-nos com um qur nau, IZen o: • • rro e 
syntaxe política! Qual é .o paciente? Qual é o 
verbo? Qual é o sujeito da oração ? O sujeito da 
oratão é. o. povo. Logo, armais uma proposição 
sem SUJeitO (Apartes). • . 

Ora~ em que mundo vive o nobre deputado? 
~ . . - . . 

póde ser um homem de bem, nias que 'muito o povo? S. Ex.-bem sabe que não. 
mais frequentemente será um cabalista perfido. O Su. GALDINO DAS NEVES_: -0 povo é opa-
Sob o regimen. actual, quantas vezes n5o acon- ciente. _ 
tece ao votante, persuadtdo intimamente de que o-Sn. Ruy DAnBOZA :-Perfeitamente respon
vota no seu eleito, suffragar, pelo co~lteario, o de-lhe o nobre deputadp; ~ sujeito da oração, 
nome opposto ás suas sympathias? (Apoiados). em nossa terra, sempre fo1 o governo; o povo 
Em relação ao seu proprio voto, o- analphabeto nunca foi si não o paciente. Quem o :lttesta? 
será sempre apenas uma dessas testen1unhas que, Nós; vós; todo mundo; o sol que nos allumia; 
n:a prova judiciarin, chamam-se do segundo g1·áu: e. sobre todos o nobre de utado mesmo 

.- , ' a e cujo discurso•destaca-se este trecho: • No Drazil, 
visu alieno, uma testemunha de credibilidade 0 facto capital, o facto unico, o facto que sobre
accessoria. Si lhe perguntarem:-'-Quem teve o puja a todos, é este: 9 governo vence sempre. , 
teu suffragio? o. mais que rigorosamente póde Logo, o povo :não vence n1tnca. Logo, o governo 
responder, é:-Dtsseram-rne que o candidato ·li- é 0 elemento activo, e o povo o elemento passiTo 
beral. f!isser~?~~-m~ que o candi~ato conserv~: _(Apoiados). E qu~l é o nosso fim? Inverter 

e o voto a Slila ce u a, nao tem o . ireito de 
jurar, de attestar, sinão sob informações alhcins? 
de um cidadão que, resolvido a contribuir para 
a eleição de um parlamento liberal, poderia, sem 
consciencia, na candidez uo seu ;m:1lphabetismo, 
cooperar para a nom.e~ção de uma legislatura 

' . 

I\Ias, Sr~ presidente, o nobre deputado tem, no· 
seu formoso engenho, toda a especie de armas, e 
serve-se .de todas. O projecto não lhe escapou á 
satyra. A satyra não é incompativel com a me
lodia ; lJI'OVa; Rossini interpretando Beaumar
chais. Flexível :tactico nos certames da tribuna, 
a sua ames r:1ea an1 a e Joga escm araçaua
mente com o fino atticismo, que se dirige <lu espi ~ 
rito, e não vai além do sorriso,- ou com o franco 
gracejo popular, que fnz casquinar á sôlta a ri~a
da no auditoria. Pega, p<}r exemplo, de uma idéa 
sã, uma idéà rnzoavel; de uma idéa que tem a 
sancção de paizes de primeira ordem, e pror.edc 
com ella, ·desfigurada n'uma esdruxula Cl'eação 

.da sua phan_tasia, como os mestre-es.colas de ou-

' nada é; si o povo não póde co usa nenhuma; si 
não ha cansa que o governo niio possa ; si não 
é o povo quem c~mtitúe o govcrn9_, mas o ~o
verno quem dispo~ do povo, co111o e que S. Ex., 
ao mesmo passo que faz resahir em alto relevo 
esta verdade actual, brada: • Os susteutadores 
o 01 c o reJ -i a .aquc es que os man aram 

para " camara; rejeitam os verdadeiros creado-
1·es da 1·ep1·esentat;ão nacional?_ • _Ora, onde v~i 

verno reina sobre este paiz ~omô Deus sobré ~ 
universo, e então as cam:1ras não são deputadas 
pelo povo ; ou, si o povo é quem delega as ca
milras, então, contra o que S. Ex. asseverou, o 
povo é tudo, porque, fazendo o parlamento, faz 
necessariamente o rroverno e o rro\·erno não é 
na a, sm:w uma crcatura do povo. !Ias, si o 
povo é" esse creadOJ• verdadei1"0 da 1'eptesenta[ão • 
nacional, como S. Ex. :1rticula positivamente 
li'Llm periodo, contra. u que n'outro positiva
mente affirmara, nesse caso, estamos na Bélgica, · 
estamos na Hollanda, estamos na:Inglaterra, es
tamos na Suissa, estamos na União Americana 
(apoiados); nesse caso, não haque·refqrmar elei
ções nem c amaras ; não h<~ sinão conservar o voto 
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indir.ecto com a lei de 1875 (npõiados); e vnmos l tem, não pode ter, e é precisamente destinada a 
coü1 o no!Jre dell"iltado, ao Capitolio, rcndªr I n~o ter, influencia alg-uma na constituiçiio da lo
graças ~os deuses, por nos terem, m e.rcó d0ssa I g-islatura (Apoiados). Logo, essa inviolavel pre
revehH,:.i:\o tão curiosa quanto inesperad~1, nberlo ·rog_atit·a. uo vot~mtr, que S. Ex. apresentou-nos 
os olhos cftl :tempo, li-vrando-nos da tent~tii\'a como a purpura da soberania popular, arguindo· . 
·ne ta de <: 'b r " :·a ")Cl'f'iciTo a~oiados · 'Jor- nos de c uerer destllronisal-a não nos en.,.ann.; é 
quanto; no governo rcpre:::cntativo, a perreit.;iío ô.J)Cnas o e;;polio do~l)astiGores desse:Ye ho, co· 
supren1a é esta: a rr:pn:sentarão nacional {eiturct nhêcido e indigno en!.remez, uma caduca, des· 
rcrrladeira do povo; c, si ~~ temos, que querem mentidi::;sima, i;-rebnbiiitaYel mentira legal, quo 
mms . ;. pownos . •, i: , . c · L ,: ; • , • • , 

Ora, repetirá o nobre deputado, corn a mi.ío na uma diversão para na~]ões de (Jobr:-mouclles. ( llfui
conscieacia, qüe nós rcpre3cntemo.;; nq ui a as- tos apoiado.s. ) 
scmblé<\ pm·ncilial, o primeiro grán do su1Iragio, Quando, portanto, o nobre deputado, em Iin
o votante? Ni'io l S. Ex. niio iguora que a nossa guagem tcrsa, veio confundir-nos a soberania 
delega~ão ·pn.rtc exclnsÍI'amente uo· eleitornuo nncional com essa ironica sobcrannia do votante 

1 · ' • • ~ R ,:- ·rr ., ,-,ttl • 1 - • e' ~'1 · i a d•• ira soberania dt: 

cado, não mantém com o apparc ho pro<.n.ctor gue no, o ::eu 1scurso; e nivo unwí·1ámen e, 
rel:Jção nenhuma de su!Jordinação, aJllnidade, ou pensando nesse phanta:::ma declamatorio, passou
sympatltia... me pelos ouvidos o estrepito da cllimera de 

O Sn. GALDr::s-o DAS NEírEs:- Commette então Rabela~s naquella f~cecia ~o francis.can~ inventor 
um cstellionato. de ~mhagruel: C h unem m 1..'a9uo úobycman~. . 

O S 
R . • 

1 
• • , D1~se La!Joulaye, no seu llvro Do pw·ttto lt· 

_ R.· ~ur ~A.~.uoz:.:- St ha este.ltOnato c da beral, que • o expediente illusorio da eleição por 
c~sencia do S)·s,ema. · · dous ~ráos; nulliiica o suffrao-io universal. • 

o Sn. RüY BAUDOZA:- Quem, realmente sus
tentar:'! de boa fé que o el~ilor no coJiero·io ohe· 
! · r • "' :;.,.. • h!'. 

QÚem, de boa' fé, prcsmnirit ·que a escolh:~·dÕ · 
votanto projccte-se, aLrttvcz do eleitm;. >.\té G de
}JUtado (Apoiados). Quem afflrm:mi crúe o depu
lado s~jn, mediante d~5ignaçiio imp!idita ao nome 
do e lei toe, uma creaç<~o do votante? Quem verá 
l!<'s pt~ierencins do eleitor um reflexo dr:s pre-
c,," h·:. '"' v· • . Ui:lll, pc o ou rano nno 

snberi qne o votante é t~o jndifferente ao elÔitor, 
como o deputado ao votante? (Apoiados). Lo!!·o. 
a fórmula real da cldt~o,entrtlllÓs, é cstn: o sÜf~· 
fr:agio no .segl}-ndo g!·im é independente do suffra
g;o no pnrne1ro grau; o sul!r<Jg-io no primeiro 
gráu é nullo ( A.poiados). 

I\ em esse facto é simples consequencia da 
depr:.w:Jção do systema indircclo entre nús · nuo· 
esse é justamente o intuito do systcma indi;·ccLo: 
o que e e q nct' e c:-;.actamcnte 1sso: ;mn u1!ar o 
povo; l'ÍSl·ar o poyo; auslrahir do pOYO. E coa10 
1}-âO con:em bulha á cmpalmnção, convoi:~m-n'o 
as matrrzcs,1~ara n~nnear o poder legislati-vo ..• de 
que modo? hle.2;en.do o parlamento? Não. d.:si. 
gnando o eleitorado,que. sem.dilr-lhe contns nem 
obrigação de H1'ns dnr, ·rormar:í o pariam~nto à 
im:Jgem dos seus interesse:> (Apoiados). 

O Sn: G.\Lm~;o DA~ NEVEs:- O Sr. Homem de 
:Mello êllsse qne eram proc:urndorcs. 
9 S~L Rur DAnnozA:-Dc si proprios, ndmitto. 

~:!?ubJLn~elmcntc S. Ex:. (o Sr. Homem dr: 
•• .. • ..., • :s 

"tl_iscurso o attesta. E, si Iiic niio falha n memo: 
i'1:1, :1 expres)~io ucllc não foi-jli'OCllN!rfor,-maS 
-tutor ..•• 

lYulU[ica, isto é, redul-o (t nada. Ora· nós, en
tende ''. Ex. tem s ob o censo da constituicão 
o verdu.dciro sutfrngio univers.al, o s.u!fragio de 
todQ.s os fJUC tem que comer. Bem ; dig;fmos que 
~im ; tcrcmos,embora, n:uonstítuição, a Iezenda 
·o su i"a~w uuJversa . "; as corno . su rag10 
uni\rer~al, levado á. dynamização extrema pela 
eldriio indirect:1, o suffrngio universal, noirre~ 
futavd conceito do publicista francez: · ,-eclv.ziclo
a nada (Apoiados). Nn eleição duplá, o povo, 
i;to é, s::~;ss.cml.Ma primuri::, é un}a série. con'fusa 
,.,.~,...-:,~ rr"' cr .. 

tlvo: o eleitor<:do. Consen~cm-ll!e, ou sopa~ 
rem-lhe os zeros, que o valor do numero 
não cresce, e o valor dos. zeros é sempre nenhum. 
A turb<1, emllellecada pelos poetas, é que uederá. 
mirar c rcmi,·nr esse ~ppcndicc indilrerciite de 
cifr[tS, c, enchendo-se-lhe os olhos, vGr nelle 
milllõe.,. 

PíJis bem: css3 fieira de cifrtts, esse exercito 
il::bell~ ,~1ü z.eros,. ?ssa ngg-lomera~ão de uadns, 

.. J '· ~ J.... - I "' 

de S. P;; ulo (Apoiado.ç). Q.ue faz o projecto? 
Diz: expurguemos o <lrlificio. E' ahi que S. Ex. 
nos colhe em Hagnmte espoliação contra o povo, 
e pre.;õ:1 : • Niio é a· ban<leira da reforma; é a 
reforma da bandeira. • · 

0 Sn. GALDIXO DAS NEVES dá um aparte. 
O SH. RGr BAnnozA:-Mas, Sr. presidente, si essa 

nulliilcaçãõ do votante é da natureztl. mesma da 
eleição indi!'ccta, como, ainda lia pouco, -em um 
ap!lrte m'o confirmou o meu nobre amigo, o Sr. 
ministro do imperio,~com as circum~tancias de 
der ... rada~ão inexc.edivel a ue entre nós baixa-
ram as assembleas pnmnrias, essa ann açao, 
além ue tyrannica, é aviltante no supremo grão. 
Segundo as estatísticas officiaes. devemos ter 
qtúllifieados menos de um milhão· e cem mil ci
dadãos. 

o Sr:. GAr.Dixo nAs NEvEs:-Póde"m ser muito 
e m uitn in:tis; pódem ser 2,400~000; hei de de-
monstrar. · 

( lla 1.11tlros aJl«l'tes.) 
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.o Sn. Ru-i BAunozA:-Perdôe-me,o nobre depu- 1 contestavel, neste facto · esmagador, supremo em 
· tndo por :llinas, esse seu computo não é só nossa trrra : a cooperação do votánte· na eleição 

novo, é' esLupendo, absurdo, impossível. O suf- do deputado é npenas uma apparencia, e é menos 
frarrio universal ml'smo, entre nós, muito que uma apparencia ainda (Apoiados). E' uma 
aquem ficnria desse numero de eleitores ; n~o pura app:mmci3 ; porque o su!l'ragi?. do eleitor 
cberrarb a LS .O · • • " ·• · • , a da vet:mte 

a 1 1ca os, para engrossar a merccn::ma. ca- a O!JI~t5o in~ependc~te. dos vot~ntes ; p. eleito~ 
terva. dos phosphm·os; deduzam-se o·; que a usur- rn~o e um. mtermed1ano de ongem . VIClosa ; o 
p<.tçiio dos phospltorqs~ em troços e troços, prete~e ~lett~rado e um procurador sem mandal?. Como 
despojadamente, a face d3s mesas cumph- e, po1s, que S. Ex. nos :vem fallar em •cmcoenta 
ce:\.... · annos ele posse»? Posse de que? Disso que Torres 

Homem denominava • mera faculdade de: se: r cor· O Sn. GALDil'\_O DAS N'EYES dá um aparte; · _ . >t~.,:,.:...~rm~-rrrnr~~-----------
-------~,._;-;_-__:;.;;;;;~~~=~~==~~~=:-:~-t...;·l"l·:l!:.l~llPJlicGde:e,,tty'nl.it~im:nm~lttile'T,,-(JOIUU~atrl rastadu • ?Disso que, por 

SR. P.uY !hunozA:-Queiru V. Ex. perdoar- assenso de todos os nossos estadistas no p2rla-
. me: phosuhoro é t.anto o não qualificauo que _menta e de todas as. opiniões na imprensa brazi-

. usurpa o n;:mc, o lognr, o direito do qu<Jli!lcado, -Ieira , • e convenciGtlal àe vete, para 

E. si o voto universal hão iria a i,800 .000, como no eleitor. E' ainda menos que uma. apparencia; 
é ·que o yoto ccnsi!ari<i e!evar-se-hia a 2,q,oo.ooo? porque, anta a realidade escandulosissima da 
Deduzam-se, po1·ém, dahi os indehitamente eleicão neste aiz o · "' 

, .• c m n e qua 1 1ca o, sem 1retLo a assumir o nome sincero do {arça, que notoria· 
sel-o; em summa: tudo quanto vota illegilima- mente é? Disso que, em i87õ, na outra camara, 
mente. Creio quê esta ·é definição (A_poiados). arrancou ao conselheiro Zacarias o despreso 

(Cruzam-scalguns apartc:s.) desta exclamação: •Fw·ça tudo e tudo.nzc:ntlra•? 
· Pusse como? Pois a posse é o titulo? ou o facto? 

O Sn. PRESIDEZ\TE:-Attenção. é a abstraeção? ou a occupação? é a presumpção le-
::>' • ~ 1 i o effectivo ~ Quando, em todos . 

ameaça d<1 policia retem lias suas casas, os a que · os tons, a convicção unanime dos partidos, no 
a tropa ve;~a o ingresso· nas igrejas, os que as Brazil, clallla que .quem eleg-e é o governo, e não 
bayonetns fnem vortar, ens<mguantados, para o o povo, quem é então que possue o voto? o povo? 
hospital, OUJlara a tumba; deduzam~se os nme- ou o go\'erno? (1lfuito b~"ln; muito bc:m.) 
raveis, que a necessid:·:de. obriga a corromper- Evidentemente, es:;e papel .. que, não só os · 
se; deduzam-se os mdi!ferentcs; deduzam-se nossos costumes eleiLoracs, como a nossa leg-a!i~ 
em uma iriunensa s~cção do p~tiz,u'uma vr.sta parta dnde eleitoral mesma, reservam ao vot:mtg,' era 
do'. nossos serLCe;;, na superficie quasi totr.l das indigno das honras da fascinadora eloquencia 
provincias menos- ({ulLas e na zona mais iucultn do no h" · . · mt.u~iJi!l~al-i-:isHYrte.ss---------
fias onttas, cssf,s cc .. tent~s de milhat . , · nao em J1ob1lit6l-o éom o titulo de direito, sel-o-ha 
figuram sinão~ no pspel dàs a c tas forja :las no bel para vós outros; mas em má hora o será; porque 
l)l·a~,.er da." influencias locacs ,· e di!~:am : desse ' r · · t E d' ·e · ~ veae que pro anms um nome ::nn o. •sse tr.et o 
milhão qnantos restam? quantos votam? quauLos ·sem uutoridade nem actividade, esse direito sup
púdcm votar? Nem metade ! (Apoiculos). positicio, esse clireito insidioso, esse direito op· 

E quando, por honra do p:tiz, envergonhado pressivo, esse direito estagnadt1, esse-direit:) im-
~ · ·"" · · " · .. , ~ · · · , esse 1re1 o cego, 

remos que não continue a lograr foros do direito, esse direito· morto; esse apparato inutil, essa 
o que o ni'vJ é, soJlrev~m ~ enfci~çador de alm~s, ficçilo deshont·ada, essa antithe5e odiosa, esse es-
o tentador de unurqnacue '\ c~ • • • ' ' '.:~ • 'ettla,.essa 

gtm ·, , , . . . i , a Imprensa, :1 emo- (.~fuito bem.) 
cracia, a província, a liberdade, que aliás, aos Não é_o nobre d·eputndo o primeiro espirito emi-
. olhos da nossu convicção, cada vez mais firme, · nente, a cujos olhos reveste a nuvem ·as fórmas da .· 
não se levantarão ante esta camara,sinãó para pro- deusa. A decepção de Ixion é o fado commum dos .. 

·testar com o seu constrangimento e a sua tris- g-randes imaginadores e dos grandes apaixonados. 
teza contra a violencia desse conjuro.(11fuito {Mn.) Burkc, era aquelle Burke, sem superior na elo-

·Toda a nossa antign propaganda, Sr. pr~si- quencin, sem rival na exposição dos principias 
dente, contra a eleiÇão indirecta • funda-se neste parlamentares; dotado, na opiJ:li~o dos inglezes, 

· f3cto tmdicional, neste facto incontestado e in- c de. uma fecundidade de phantasia capaz de 
A -18 T01lQ li 
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gerar um poeta c.omo Milton e de uma profun
deza de razão bastante para cre::r um philwsopho 
como Bacon: • P:1ra dar idéa da altíssima gran
dezõl da sua autoridade parlamentar, bastaria 
lembrar-vo~. qu~ o seu discur~~ da re~onciliação 

inimigo da revolução. de 1789, n5o viu nem ó 
povo dessangrado, nem a côrte dissoluta, nem 
o clero impio, nem o rei fraco, nem a. rainha 
leviána, e, na phr:~se do biographo de Fo:x, 
« evocou uma visão de virtude politica, de puréza 
moral, de harmonia soc:al, que absolutament~ 
não existiam na monarchia de França., Em fim, 
diz lord H.ussPll, o senão do seu espírito c a falha 
~a SU!J- tel_!lpera consistiam em cer~a c~emasia de 

nossos oppugnadores (sou incapaz de devassar
lh'a), mas que, logicmnente ao menos, não tem 
lealdade nenhuma (Apoiados). 

1\Iuito deslumbrndo, pois, é -preciso est:1r, ou 
~uita conliança ter no deslumbran~ento dos ou-

o que desapparece com as assembléns parochiaes. 
No seu logar Oca o eleitorado. Esse conta pre
sentemente cerca de 2(1,,3lJ:7 almas. Vede agora 
como o projeeto o multiplica espantosamente. 

A nossa população viril, excl uidos os escravos 
e os analphabetos (refiro-me aos (lados ofiiciaes 
de 187ü), é de i. 012.097. Cumpre, porém. f:1zer 
dahi tres deducções: a dos menores ; a dos es
tr~ng~iros; a dos cria~os d~ servir. QD;o_nto aos 

o !:i I 

Nem a assembléa primaria aspirou, nem o os maiores de ~5. · 
eleitorado reconheceu-lhe j~mais, 0 direito de Raciocinemos assim: si, em 1.0!2.097, ha 
prescrever aos collegios 0 rumo politico na es- 363.193 menores de 16, p1ira avoliar os moiores 
colha du representatiTo nacional. Lo~o,· aos que de :16 e menores de 25, não inconemos em par
privamos da attribuição de fazer eleitores, não cimonia a favor da no:;sa opinião, tomnndo a 
destituímos de interferencia alguma, que elles cifra de 180.000, isto é, suppondo que, nos nove 
não têm, na nomeação do deputado. o votante annos decorridos entre 16 e 2~, o algarismo será 
n.ão_concorre, ne_m pr_ox.-ima, nem r. emQ_lnmcnte, pouco tnenos de metade em relação ao que abrnç:a 

. , . ,, os 16 :mnos iniciaes da vida, nos . unes, e mór-
victoria das cnndidaturns parlamentare"s. (Apoia- mente nos <> pnmetros, mawr ensi a o tem a 
dos). O eleitor em:mcipndo seriamente dns in- população· 
fluencias officiaes, eis .a base do parlamento : Ora, 618.905 (total das razões livres não :mal-
estendemos immensaménte essa base, multipli- phabetos, Il}aiores de 16), menos i80.000 maiores • 
cando por si mesmo 0 numero de suffragios 110 de 1G e menores de 25, ficam em Mi8.905, dilfe
primeiro gr:m, Jibcrtamol-a, estabelecendo a per- rença que fixar-se-ha como o total dos _varões 
manencia legal, onde até hoje reina e;:;sa ficticia livres, maiores de 25 annos, brazileiros ou não, 
electividade. N'uma palavra: em compensação que sabem ler e escrever. 
da qualidade nominnl, da funcçtio, por assim Elililinem-se agora os estrangeiros. Si, em 
dizer, vegetativa do votante, suppressa a nm ~.3i8.699 ( somma dos hnbitantes livres do 
milhão de cidadãos, chamamos, de entre os que sexo masculino) ha 181.337 ·~strangeiros, em 
compõem essa classt! de ludibriados, ao pane! 1.012.097 (computo dos homens livres que Icem 
sob .- · · -- , ' e escrevem) serão estrangeiros ~2.4:09. Mas, sub-
zileiros (Apoiados). Ante essa acareação deci- ra u os estes n::..1 es range1ros esse sexo 
siva, insistir na balella de que· 0 projecto nãQ: que sabem ler e escrever) aos 568.905 {habitantes 
alarga, de que 0 projecto restringe 0 numero mnsculinos livres não analphabetos, maiores de 
de cidadãos activos, é operar sobre qualid,;des 2~) cheg!lremos ~~sta differe_?ça : 4:26.4.86 cida-. 
l1eterog,~11035 , eonrundindJ :1 abstraccão alae- daos ma10res de ... n annos, nao analphabetos. 
brica, a qu:mtidade ne«:)tiva do votante como o Cortem-se, ainda, os criados dê servir. 
val~r positivo, com a o realidade effici~nte do-~- A estatistka engloLa-os, na mesÍnacolumna 
eleitor, para ch~gar a t::.ma conclusão interes- com os jornaleiros, em numero de lJ:20.000 .é 
sada, c1ue estara p.a transv~ada_ consciencia dos tambem não discrimina os sexos, ' 
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Demos, porém, ao masculino sobre o. feminino 
uma superioridade numerica de 60.000 ; isto é, 
figuremos !80. 000 jorna !eiras e crbdai, a par de 
2g,o.ooo criados e jornaleiros. 

.Mas, no Brazil, onde o serviç? clome~tico recae 

ção, de um vigesimo não é a razoavel. A preva
lecer .essa norma, cheg-aríamos ao corollurio de . 
que u mesma nniversulidade do suifrrigio, nos . 
paizes onde vigor<1 esse regimen, é simplesmente 
um ab~so de loeução. Realmente, corno procedeu 

do-o no dobro, isto é, em 80.000 os criados interdiclos, para, confrontando com esse total pro-
. livres e HiO.OOO.os jornaleiros. . . miscuo o nm.nero presumptivo dos futuros elei-

Demos, porem, de barato que os jornaleiros ci- tot·es, impressionar os espíritos com a idéa irri
frem-se em HO.OOO, e os criado; livres subam.a tanto de nmn exclusão que annullasse dezenove 
1.00.000. Mas, como este algarismo envolve. na- . vigr:simos do povo. Ora, si a b:1se para taes pro
cionaes e cstrangeiro5, annlphabetos ~ ?ãCl anal- porções d_ey~ ser, cqm cff~ito? o tot_al das peii- · 

bam ler. 
Seg-undo a proporção média entre nós, que é 

de 2.97 estrangeiros sobre iOO habitantes, en
contraremos, em :100.000 criados livres, 2. 970 
estraBhos. 

Digamos: 3,000. Teremos, ois, 97,000 criados 
razilerros. · 
Destes quantos sabem ler? A llroporção.gcral, 

no Brazil, é de :18,57 sobre :100 habitantes. 
Guardada, portanto, a proporção, hoverá, em 

97,000 criados livres nacio:J,:wes, :18,013 que I em 
e escrev-em. :Mas sl'rá justo manter, em relação 
a esta classe, a. mesma proporção commum ás 
classes mais ou menos educadas? Não, eviden· 
temente ; porque, nessa profissão, a generali-

1L • lcl m n " m i ia 
grandissima, é analphabela. 

~luito alargaremos; pois, estabelecendo, entre 
os não analrJlwbetos nessa e os não nnalphabelos 
nas outras ·camadas sociaes, a razão de um para 
deus, isto é, computando, -em vez de· :18,013 cria
do~ não analplwiJctos, meUJd,~ _apenas : 9 006 

, c; t:.. • t)c , , 

que, diminuídos aos 4:26,!.~:96 (cidadãos rr.aiores 
niio analphabetos); deix~m-nos, como resn~tado 

eleitores. 
Qual vem a ser, portanto, o resultado, em ul

tima analyse, do projacto? Abolir o suffragio do 
votante que é uma condição de fraqueza,. em vez 
de um principio de energia, que em vez de uma 

"oriuude é o mais serio d - o-ra rnm s -
tra a população (apoiado.ç), ao passo que, de outra 
parte, elflva ao quadrado do seu Rumero, eleva 
de 2g, a 416 mil, o eleitorado actual. E é essa a 
et · e proscnpçao que vos m rgna . ençoa a 

proscriptora, que eleva á respeitavel funcção do 
eleitorado permanente mais de q00.000 br;Jzi
leiros, e não proscreve si não a indignidade dessa 
simul:;~ção, celebrada nas parochias em nome do 
povo, qqe todos vó:;, ainda hontcm, stygmati-

• • - r n 

turnal, de bacchanal, dê orgia. 
A exclusão dos analphabetos não baixará, pois, 

(I algarismo dos eleitores a menos de g,oo.ooo.. Pa
rece, até, que o nobre deputado tinha em mente 
essa mesma cifra, quando accusou-nos de crear 
« um privilegio circumscripto a mna vigesima 

·1Ja1·te da na~iio » ; porquanto o total da nossa po
pulação· livre não sobe além de 8;U9.672 indivi
duos.l)erdôe·me, porém, S. Ex., essa propor-

' . ; 
onde -J voto mereça o nome de universal; visto 
que em Fr<mça, por exemplo, de 37.000.000 
de habitantes, são eleitores apenas 9.861.767, isto 
é, a quarta par-te. l\Ias, si, a inda limitada assim 
á minoria de 1 para g, na população, o snffragio, 
ali i, é, todavia, <ttniversal, si suffragio uni versa I, 
por au o, e srmp esmen e o . e to os os na(} com
prehendidos nes:;ns_ exclusões inherente-s á na
tureza do mandato político, claro está que, para 
medir a restrictividade · mais ou menos estreitn, 
ou a generalidade mais ou menos lata do voto em 
um paiz, o jogo da proporç~o ha de estabelecer~se 
entre o numero de eleitores e o Wtal, não dos ha
bit:mtes indistinctamcntc~ mas dos capazes por 
nacionalidade. virHidade, maioridade, e integri
dade mental. 
. Or:1, na massa livre d<t nossa popuiDção, ha 
4.100~973 muliJeres, entre nacionaes e peregri
nas; ha :181.3_37 &strangeiros do outro sexo e 
i. 549.77:1 menores de 1.6 annos e não menos que 
700.000 de 1.6 a ~5; ha 100.000 cliados; ha 
:1:1.~40, entre [llien~dos e dementes do sex? mas-

decretasse o st:ffragio universal. Ora, em face 
desse numero, o de 4J6.000, determinado pe_Ia 
deducção dos analphabetos; está na razão, não de 
:l para 20, mas de :l para 4, não de úm vigesimo, 
sim de mn qua1·to. Eis a proporç~o que nos se
para do sufl"ragio universal.· ( 1lluito bem. ) , 
_ o e.Janao ngora esse numero · . com o 
dos votantes hoje (cerca de um milhão e setenta 
mil), verificar-s_e-ha ·que o el~itorado vi?dou_ro 

'"·' ~ ~í. . (. . ' 

u proporção de 2 para 5 ; isto é, o numero fu-
turo de eleitores perfar_ó 2 quintos do numero 
de votantes actunes; isto é: substitui-mos 5 vo
tantes por 2 eleitores. Que mais ampla ref .. rma, 
que transforma~·::ío mais libeml queríeis do que 
esta ? A J~liados . · 

U?.I Sn. DEl'tJTADo :-Não póde ser mais lucida 
e concludente a demonstrarão. 

O Sr... RuY B.\nnozA :-A caracleristica do pro
jecto, a sua synthese, e, portanto, esta : con
verte o suffragio do votante,-simples sombra de 
uma sombrêt, n'uma realid~1de ~oderosa, osuffra
gio do eleitor, não amovivel, como até hoje, por 
um fingi meu to de escrutinio, mas nato, inviola
vcl, permanente ; liabilitado para essa funcção _de 
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onde var directamente promanai' a legislatura, 
um numero de cidndãos vinte vezes superior ao 
numero de clf:itorcs actunl; e aos analphabetos 
diz: Alli tendes a grande dignidade civica, ~ pn,
meira. a origem, a .sf>berana de todas. Fica ao 
nl.canée das yossas forças, com uma el:~usula 

·'Como 
0
é, poi~, que ~e ll~~YC~li fatiar em ·i~ual

dade violada ? • Mas a umca Igualdade posSI'i'el, 
a uniM igualdade legitima, a unica ignaldadc 
racional, n ur:ica igu<~ldnde liberal, a ig-ualdade 
conrorme it democracia niio socialist<l, é, bem o 
sabem SS. Ex~;., não a igualdade r.bsoluta, o ni
vellamento, que será sempre a mais oppressiva 
das descgualdr.de~ morae~, mns_ n igualdade ~e!a
tiva, isto é, a des1gualdaue socwl das condtçoes 
correspon en , , o 1 um.a roporcwn<~ z <l e exa· 
ctn, ú de~igual~ln~e natural da_s notidues. E c~~a 
in-unidade, ona.e c que o proJecto a contrnna? "' . 
Avcrb~ S. E:..:. de odioso o governo da maio

ria _pela minor<a. Mtts, em toda a parte, ainda 
sob o suffragio universal, cmquanto o menor e 
a mulher não tin~rcm voto, o eleitorado scni 
sempre a minorin, e uma minorin limitaclissima. 
Lo<YO, o fundamento da Uilstiio não cstil no nu-
mero mms ou ·nenos :1rg:o da maio na ~overn~da, 
no m:~is ou nwnos ncanhado numero da minoria 
goYernantc; mas 1ws. cundiçues políticas ~o f1i
reito, que, qunnto mu1s ou menos vulganzadns 
enLre os cidadi\rJs,tnnto maisnproximarão grndu::tl· 
mente a minodn do seu extremo limite de ex.-, 
pansão.t.1nto mui!' contrahiriio a maioria pnra o seu 
ullimo:limitc c!e r~dtwçiio po~sivel, sem que c;~m
tudo, a minoria deixe jamni~ de ser n t1dm in i:>trn-
dor:l a nwioJ"i.~ :t nrlmini~t··· d E..:s 
pois. :i rlignid:.de da maioria 5UpposLnmcnte cd·
fendidn pelo g~,rerno da minori;t, é simplesmente 
um jog·o ora todo (Apowdos). ·E, em todo o caso, 
IJarecer-vos- h a mais equitntivo o governo da 
maioria discrf.!ta pela minoria analpilabeta, do 
que o go-verne· da maioria ignorante pela niino-
ria capaz "! (Ap-Jiados). -

:Murmura CüaLra não sei que theoria •Ct:leril de 
tU:tela. • Mas a inda qunn do possi Yel fosse estabe
lecer, entre osque preponderam e os que niio pre
pondl:n·am no governe,essa rel;Jçüo,eviüentemelite 
falsa de tutor a pupillo, acharia S. Ex, mais tole-

. . . .. . - . . 
a tutella dos aJ~:Ílph:Jbetos, do CIJlC para ~estes a dos 
esclarecidos ? ;Apoiados). 

Indigna-se eontra um aregimem de gastnsn, 
cuju intenção 1:os attribue. :Mas é evidentemente 
escarnecer d;\ simpliCidade da vossa clientela. 
.A casta presu:;põe entre os membros da mesma 
nat'5o distincçc•es superiores á vontade humana, 
privilegias intransferiveis e inferioridade~ fataes 

a herança da auroridadc ou da infamia, a desi
gualdadD perpetuada pelo nasc~ll!nlll?; e o J~ro
jecLo firma apen:1s uma ·cond1çao, Ht:lCcessn~~ l 
unicamente :Í.(]uelles, a cttjo alcance tamllem m~o 
está o discernimento, ou a .independenma 
(Apoiados). · 

Rep u~ais:Sr abundam, os anal:p 1ab~tos,_é por
que rnrcam :~s escolas. ufas nem 1sso c razao que 
demonstre a é<:lpacidade eleitoral ~os analphahe-

t; A \ • L 1 ~ \ ._ (.4 (. I, ~.o.( -

bctos é o movei mais pkmsivel pnra incit:lr ~ go
verno-á multiplicação das escolas; nem o es~untl-
11l cruo h:! de nYivar no alphabcto o apetite de 
apr(m.dec cst:icm sentir-se ni\relado no diFeilo 
político aos ddadãos intel!ectunlmente superiores 
.4. oiado a· (" ., ' · · · -

strumento de influencia decisiva na sorte das 
admiaistrnçõcs; ligai -o 6. ins!mcção ; Iigai á_ a~~ 
scncia âclla a privução delle; e, tornnndo o elCI-
onH o uma po~1çao, 1gnamen-te co )l~ave , areis 

cobienr " instruccão elementar ao menos, degr:iu 
legai para dle' (.ápoiados). Diz, porém, S.· Ex:.: 
Fcchnis a escola do povo. Que escola? Não póde. 
ser sinão a do suffragio no primeiro gráu ; pois 
esse é o que o projecto supprimc. l\Ias então comc
çnis hoje a ver uma escola, onde, até hontem, não 
vi eis senão um fóco de entoxicação geral. Si, com
tudo, é escoln, julgai-a pelos seus fructos: u in-
dolencia. a submissão as~i ra· r '<:~ •• 

ca resignadamente soifrida: e·is os resultados na- · 
cion:ies desse ensino, a cujas portas, sclladas pelo 
projecto, a opposição vem inscrever palavras (lo 
sauaa c. 1 • ui o em. 

Flngella-nos ainda o nobre deputàdo por irmos 
busc:::r a garantia do- direito na individualidade. 
A sua doutrin:\ é que • essa gai·antia pcrde·EC 
na cc•llectividadc, fonte de toda a furça, de todc~ a 
intelligencia, ele todct a libe1·daue, de toda a scien-. . . ... . ~ 

• • • , • ,1 .. ' l 

a eiya do erro socialista, envolta em qu~·tro pala
Yras bonitas c numa gcneralis<~çüo vaporosa. S~m 
desconhecer a ac\:ão ~ reacção reciprocas entre a 
sociédi1de e os s~us membros, a mlluencia directa 
da ag-grega{~ão JWcionnl soiJre as su.as ~nidades 
constitutiY:ls,- n verd:-ule, com tudo, csw em que 
o prineipio clemcaLnr de tod:l a scicncin, de toda 
a Hbcrdnd~·, de toda a intdligcncia, 11c torln a 
cncrgi:l, rcsidn 11a molét:ula hnman:t, no in di-

• ·.!... st, ins rur o c rvre. •ss.1 espl~ew 
de spinnzis111o pol.itico, essn natura natnrans so
cial, essa imagem p:mtheistica de uma socie
dade robustn, I!Yrc c sabia,· animando um 
corpo de indivíduos ignormúes, depenLlentes e 
fra.cos, é um3 subtiieza de ideologo. Ahi, sim, e 
não no projecto, é que vai encantoar-se • a mais 
artifiei8J de Loà:Js ns thcorias :trtillcines •, p11ra 
usnr a ex:prcssno de S. Ex., tão a1·tiacial essa 
theoria, que, nbstrahindo complet;imente do· in
dividuo, • deixa a condiç:ío de acerto á sócie
dad~ •, como aquell'outra do • direito certo ~, 
(advog<tdt~ por.S. Ex t<t1:abem), que, para con-

< • - • p 1a )C s, nas m cr-
nas democracias parlamentares, crenções que 
nenhumu raiz tem na antig-uidade gt·ega ou ro
mana, appella, neste seculo da imprensa e da 
eseola, para os tempos em .que o • escravo 
era o am:.muense do lidal!to auc nao sabia ler», 
e o voto estava iüherente~ ás\mnns. A verdade, 
nestn época de sciencia experimental, está em que 
a cvo lução sociologica é a modificadora legitima do 
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direito: Por isso, perfeitamente razoavel será 
sempre, ém certos estados sociaes, negar a') sol
dado a Juncção de eleitor, e não esten.del-a a 
todos os que pa;ram o imposto . . . · 

Diz S. Ex. : Não eximis o analphnbeto do en-
carn-o de morrer 1 n · ~ · · -
o direito de votar. E acrescenta : O projecto 
deixa-o constrangido ao tributo de dinheiro, como 
:JO de sangue ; mas inhabilita-o para as urn:is. 

gtti m e . a vos perguntnram s1 annu1s ou 
não, á exclusão das praças de prct. Não ous::stes, 
não ousais, não ousareis dizer que não. Logo, 
reconheceis que o direito não é absoluto; porque, 
si o sacrificio da vida no campo da défesa nn
cional é um titulo inalienavel de voto, o mais 
jnviolave1 dos eleito ~ ·. • · · . 
de pret, c, si, não obstantê, em nõme de uma 
necessidade, excluis a tropa · de linha, não sei 
por ue,(mi nome de outra di versa m::~s im. crio· 
nao exc uireis o analphabelo, unicamente sob ó 
pretexto de que empunhou,empunhará,ou é pos
sível qne venha a empunhar armas. (Apoiados, 
muito btrm.) 

O Sn. CoSTA AzEVEDO dá um aparte. 
· O Sn. RUY BAnnozA:---Perdôe-me o· meu noln·e 

amigo; essa é apenas a sua opinião individual; não 
a do nosso partido, que repelliria como um fu

. nestis.SilJ.lO instrumento de tyrannia o voto da 
- -------hfur-ç:rarrr poza os • 

Qu:mto ao imposto, é uma rêde, a que ninguem 
·escapa; e, si eleitor e contribuinte são qualida
des inseflaravei3 , si de ol:lll'6s elementos n- -
pende o. direito 90lilico, porque não conferi reis 
o suffrag10 ao tutor,em represcntar:ão do menor? 
á mulher cabeça de casal? · 

Devotissimo culto parece, ás vezes, o do nobre 
deputado pela metailhysica. S.· Ex. diz , por 
ex em lo: • As sociedades são ca · azes · o r ue 
governam-se •; c essa cuido ser a IJase ·da theo
ria que fn dos anal pllabctos eleitores. :Mas a 
observ;:ção historica c ft lei de evolução social 
estabelecem, pelo contrario, que as sociedades 
antes de capazes, não se governam a si-mesmas ; 
a sciencia e os factos evidenciam que da capas 
cidad•J pratica, muis ou menos desenvolvida; mú
en menos perfeita, de g-overnarem-se a si mes
mas, dahi, e só dalli lhes resulta a possibilidade 
rc>a! e o dire" . . 
S. Ex. im'erte, portanto, os termo:; da realidade. 
Não admira, pois, que um dos mais eloquentcs 
rasgos do seu discurso fosse uma liçiio de dcmo
CI'acia, ex.trahidn por elle da epopéu de Napoleão: 
essa explicação dos triumphos de Bon::aparte 

· • pelo fecundíssimo, principio da soberania do 
I>QVO, atado ás agttias victo1·iosas do conqiti.stador• 
(são palavras formalmente suas), que, na expres
são de S. Ex. mesmo, •· o atrõJiçoava, lison
jeando-o.• Si o nobre deputado m'o permitte, 
dir-lhe-hei que essa espede de soberania pOJ:.Ular, 
bandeira de heroes e dictadores, é a absorpção 
rlo individuo pelo Est.adb ; é a sngraçiio de toda 
as ·oppressões do numero, bruto, ou polido sob 
as fôrmas de uma tyrannia imperh;l ; é a anti~ 
tbese da nossa; é .uma das faces .do voto .dos 
analphabetos: e por isso o repellimos (.Apoiados) . 
Si, ·como S. Ex. registrou ness3s ·palavras, ha 
um:;t presumida soberania do povo que applaude. 
os .quu a seduzem, adora os que a embejagam, 
cnptiva-se aos que a lisonjeiam, e glorifica os 
que u ntraiçoam, invocando-a, essa não tenta o · 

partido Iibéral :. elle não lisonjeia a soberania 
popular, ex[lctamente p_ara servil-u ·melhor; ser~ 
ve- <1~ sem adulai-a, par~r não n'a trahir. (Muito . 
bem.) · ·. 

A verdadeira soberania do povo. :1. das ·demo-. . .... . .. ~ ' . ' . ' . 
criptas ainda este -anuo, no. u!'tiJ~o Iivró· seu, 
uma dessas cnbeças quasi divinas, que assigiJ.a-
lum -a .. su Jerioridade int llect · :t Y ~ 
acaba de esboçar assim: • A. sober·,nia do poVO», 
diz elle, 9 sabia Littré, « não é omr:ipotente, nem 
on1nisciente; e.;tá submettida {ls leis que regem 
o desenvolvimento . hislorico; não valerti si não 
emquanto com ella ·confornwr-se, e favorecei-as; 
11~0 as. favorecerá! sinf.o emqua:nto de ~ia em dia 

.. ( .. ~ ' .I • ... ;:, 

combinação da sabet e m:Oralüladc. CJUe consti1:ue 
o nervo do adiantamento Il).Odcrno. • Ora, Sr . prc-
~· · · nç~o de P'Ol"·lid 
o maior inimigo seria, sem duvida nenhuma, o 
escrutínio analphabeto (ApoiadDs). . , 

Injusto foi portanto, S. Ex., quando figurou 
no projeclo uma injuria á genero> idade do povo. 
Si o enthusiasmo, o heroismo e a abnegação 
fossem as condições de um escrutiàio esclarecido 
e independeu te, o exemplo, relemlirado por S. Ex. 
. dessa admira vel insurreição hespa!lhola de_ i808, 
em que,na phrase de Lanfrey, • cada homem pare-·.' . . . . a~"""·....---------

o invasor, e declarar-I.he guerra em seu nome•, 
niio provaria só contra a exclusão dos analpha-

.. .· , . :-

suffragio universnl. distendido at:\ á e~tremá elo 
seu principio ; . e essa lenda commc·ven te das um
lhercs de Carthago, « cortando os uaneis dos seus 
.cabellos, para tecer as cordas dos :ucos de seus 
guerreiros•, essa formosa lenda, que é um dos 
mimos do discurso de S. Ex., não concluiria 
un1camen c contra o censo, mas contra a inca
pacidade politica do sexo fG'fuininr; po::-quc, em 
presença de tantos rasgos do espírito de sacri
Jicio, do heroico amor d:ls nossas conterrancas 
pelo paiz natal , esparsos na historia das nossas 
reYoluções e das nos~as g·uerras, co:uo flores desa
botoad:~s do sangue do povo, ning-ucm terá o di
reito de suppor que, ao espectaculo dn paLria di
rectamente amea~ada na sua exist~"ncia, o .cora-· 
·ão da m lh · · · · ' ~ · · · · : ·.- ~ 
generosos . toques leoninos do coruo,;ão da mulher 
antig~ ;:e uma ilwur::.ão conquistadora em terri
torio nosso não encontrnria em d:.:feza da inte
g-ridade nacional, nas camadas mds indigentes· 
deste intrep;do povo, peitos men ~;s bravos que 
os voluntarios de Palafo, Castniins, Romana . 
Ballestero. (ll!·uito bc:m.) ~ Ora, creio que S. Exo 
n~o. qu:er,por emquanlo o voto de to ~la a populr.çã.o 
valida, nem rendeu-se ainda it amúvel, mas pela 
menos prematura, prop::ganda de seu illustre • 
irm~o pela emanCipação politica da mulher. Ha 
de consentir, pois, .que não consideremos este 
arte dos seus arO" um · ·: ~ 

parece fazer geande cabedal, senão como atavigs 
de uma bella obra de arte; -e é nattlral que o. ar- .· 
tista se reveja na Venus do sen ci::-zel (Riso). 
. Aos que,como S. Ex., enehergam na exclusão 

dos analphabctos um acto de _ malquerença nossa 
para co~ a d_em?r~·a~ia, respi)Iiderêmós que, pelo 
contra no , nao e smaoo amor del1a,dos seus credi~ 
tos, de realidade e moralidade da ::;ua influencia, 
da ~egurünça do seu futuro, ~ que nos inspira e~ ta 
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medida; responderemos como um dos tn<Jis nota
veis homens de lnglatena, não menos notavel 
na tribuna parlamentar do que no mundo litte-

. rario, como, em 184-2, Mac::mlay, na camara dos 
communs, a esta mesma familia de democratas; 

por amor dessa gloria de occ~sião, fosse incli
nar-se a es~as • arns », onde S. Ex. acendeu os 
seus cirios ao idolo da democr;1cia nnalphabetn, 
envolvido no disfarce do principio da soberania 
do povo, como o pygmeu. de que falla o gcnio 
do theutro inglez, payonéado no mnnto do gi
gante; o pnrlamento que confundisse esse pu-

. rissuno inr.enso da gratidão nacional •, n que 
alludio S. E~-· C?m_..?s.npplau_sos momentaneos 

deroso magnetisado~, ·por -um~ encantador irr~
sistivel, um tal parlomento seria indigno· do seu 
mandato. (llfuito bem.) 

·Mais impetuoso não podia ser o arremetiml)nto 
de S. Ex: contra o projecto ; pois, afin:~J, referin
do-se ~os excluídos, disse : ·S~j lhes rest:-~ oppor 

· força a força. O mnndnto restncto, transfor·mado 
em mandato nacional, dá como ultima consequen
cia o direito de insu1·reicão. • Este fo~~'uete de 

. guer~a m<mifestamente resente-se das infpressões 
do dl5cur:so de José Estevã:J, que S. Ex. medi
tara, e Citou;,-porqne_tnmbem o grande tri-

o • ...., .. ._ -
gio universal com estas phrazes : •A lei feita 
pel:~ ::atuara é eminentemente fvcciosa : n ques
tão ha_ de decidir-se n~s praçns; e eú, em vez 
de un1r-me com o codtgo, vou comprar uma 
f~~a de ~ap~teiro, paru quando chegar a oeca
srao. • (Rt.so). Felizmente conhecemos as inten
ç?e_:; pacifica:- dos nobres representantes da oppo
stçao. nesta casa, e, .em r~gra, a índ-ole pouco 
marcial dos. nossos mais violentos parlamenta-

res. A faca de sapatei?·o do celebre tribuno, 
aqui, viria dormir o mesmo somno o somno in
nuceute _de certa espingm·da velha é certo punhal 
de conspzrador, comidos por não sei quantos ~unos 
de ferrugem !lOS urmarios do senado (1·iso) ..• 

analphabetos houvesse de fazer sahir á 1·ua a 
in~urreição, a faca de sapateiro, pela sua subli
nlldàde, estava nascendo para svmbolo e arma 
dessa sublimissima c<Jusa (Riso).· . 

_Emfim, _se, c~m·3 ponderou o nobre. deputado, 
c ha_ na ll~st_orra, co~lrastes famosos e aproxi-

· ·o · •, um '-' -r e- e r a o 
:3. Ex., sem outro intento mais que o de honrar 
a proeminencia excepcional do seu merito,que a 

.. · .:- . •,.. . . .. .. 
traste, de~ta ses:ão legi:::latfva c~nsistirá "em ter 
sido o orador mais sympathico, a cubeça mais se
ductora deste parlamento~ quem acolhesse á 
sombra do seu talento e da sua popularidade a 
menos s.ympnthica, a menos intelligente, a menos 
liberal das. defesas, a defesa da soberania da 
i~norancia, mãi da miseria, mãi da subser
viencia, rnãi ·da immoralidade~ mãi de todas as 
ruinus sociaes (Apoiados). 

J... ' • ' • 
N'uma quadra como a presente, em que a digui-

qade da nossa cohe~~ncia liberal vai· recebendo 
' . 

h~~rvado, de amigos nossos, o appt'llo ás peças 
autben..tit:as do nosso passado, aos documen
tos vivos da nossa tradição, é uma necessidade 
imperiosa. A maioria desta casn tem-rio compre
hendido. O censo do projecto, por este lado, não 
ficou indefenso. Mas não IIie · so.ffJ·e o coracão 
onuttir uma e a ·pagma esses tempos, que 
completa a demon,tração da nossa fidelidade aos 
co.mpromisso::.-do decennio opposicionista. 

.Nessá~·rande assembléa popular, r-eunida na 
capital ele rninba prov-íncia, nos 2 de Agosto da 
1874, o presidente do congresso, esse illm;tre 
chefe, o Sr. senador Dantas, que é, para bem 
dizer, entre nós, a encnrnação da in f:1tigabilidade 
na luta e da fé no futuro li_beral (apoiados), dizia: 
• • 1 ·s · me a e.::tão d ns está 1·e-
solvida ; porque a nossa constituição política 
ofl'erece-nos uma base mt,ito aceitavel ... Aceita 
ella, qual ~erá o cidadão, digno desse nome, que, 

·por seu trabalho ou prol1ssão, não terá renda 
até superior? • E que base era essa indicnda pelo 
conselheiro DnnLas? A do art. 9~ § L<> . da con-
stituição·: o censo do cleitõr. · 

N;io é tudo. Esse meeting imponentissimo, 
cujas deliberações, ou vidas pelo paiz inteiro, e· 
applaudidas pela imprensa em toda parte, for
mam um importnnte livro político, resolveu for
mular o seu voto n'uma petição desenvolvida, 
c · reda .ão a rovada em sua lenitudu con-
fiou-me, naturalmente para animnr com essa 
honra os meus p:1ssos de principiante,essegrnnde 
bcnemerito e essa gradissma esperm:iça das idéas 
liberaes no Brazil. o conselheiro Dantas. 

O Su. RonÕLPHo.- DAJ.~T.\.s : -E' um documento 
_que muito honra a V. Ex., um notavel docu-
mento (Apoiados). · 

O SR. Ruy BAnnozA:- Nesse requerimento, 
que, firm~do pel~ commissão do meeting, isto ê, -
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pelo conselheiro Dantas, Dr. Leão Velloso, Dr. 
Zama, pelo habil jornalista Alexandre Herculano 
Lauislau e por este humilde orador ;subiú á pre: 
sen«}a das C<l~ar~s. as · aspira_ções, quanto ao 
ceD;so, do partido liberal na Bnhw, eram definid~ts 
aSSIID: 

• Não pódéi:n os peticionnrios concluir, sem 
lembrar a ·esta augusta camara que n reforma 
eleitoral directa, efl"cctuada em conformidade 

se mo era as e r:Jsoavets que evem 
inspirar os seus elabora dores,. não trarf com
moç-ões nem sustos aos interesses mais meticu
losos; porquanto, adaptados para o censo os li
mites que a constituição firma no art. 94, § L o 

. (a 1·endct do eleitor), não se faz mais que dar . " . . . ). . 
a essa renovação reriodica, de onde têm partido 
todo_s os vi cios do nosso regimen presente. • 

Eis, Sr. residente uma manifestacão aut en-
t1ca, so emne, otficial do nosso partido. Eis, 
cunseguintemente, o que o partido liberal pen
sava, desejava, reqüeria: a renda· do eleitor, o 
censo de· 4006. Ora, de 400~ é o censo do pro

'jecto. Como é, pois, qae desmentimos nelle a 
nossa propaganda "l Coino é que quebramos nelle 
as nos~as promessas? Como é que por elle •ras
gamos•, na phrase do nobre deputado .por 
s. Paulo, •OS mais legitimas 'titulas. do partido . . ' . 

· · E::. incompreJlensivel, Sr. presidente; a não 
ser que cada um dos nobres membros da mino
ria ve·a em si ro rio o Ped1·o de uma igre·a sua. 
Em ca a um os seus discursos dir-se-hia fallar 
a piesumpção do SertoriiJ de Corneille: 

Rorne n'est pltM dans Ronw ;. elle est toute ou 
j~ sttis. · 

Roma não reside mais em Roma: reside no 
cssoa de· Sertorio. O artido liberal mudou-se 

para fóra do partido iberal. Não está mais com 
:~s suas tradirões~ com a pnlavra escripta dos 
seus antigos chefes, com a multidão inl}.ume
raYel dos seus pacien.tes e fieis lidadores, cnda 
um dos quaes, do fundo dn suo obscu·ridadc, po
deri:~. apontar, em cicatrizes ·i! olorosas aincl:l., o 
documento da sua firmeza n'um~ Iutn de déz 
aúnos, cujas privações e agonias, d'entre os nossos 
mais severos condemnadores, ne1!1 to~os virap1 

está ahi. Está comigo•: é, tirada a limpo, a 
linguagem de cada um dos nobres .deputados ; 
é a pretenção do Sertorio de Corneille. (.llhâto b1J111,.) 

1\Ias, Sr. presidente, rejeita o nobre deputado 
in limine o censo, todo e qunlquer censo, o censo 
pelo censo? Não; o seu pensamento. esclarece.se 
nestas duas proposições suas: •Não censuro como 
medida de alimentação os 4,006 do projecto. O que 
censuro, é que esta somma st: apresente como 
medidu de capacidade. • E ahH que S. Ex. Yeiu 
subtilissimnmente esquadrinhar uma .inculcada 
opposi~;ão entre elle. e nós: llfas no empenho C?ID 

proposíto fixo do ser á força nosso anlipoda, 
quando, nesta parte, não o é. Defeito, qne quer 
o nQbre deputado com esta phr:nse-«medida de 
alimentac<Ta· ? A medida simplesmente do ne
ressat'io ·para comer, pnra não morrer á fome, 
para não esmolar o pão á porta alheia? Decidida
mente, não. S. Ex., de certo, não ampli~ria o 
voto ao proletario, que propriamente não esmole 
o pãe,mas tambem não tenha.um tecto certo e in-

dependente, sob o qual abrigue essa parte 
intima da nossa vida,que é, digamos assim, a cel
lula do organismo social, da vida social. S. Ex:. não 
communicaria a dignidade des'Sa funcção ao ín
fimo _gr::ío do salario,onde o suffragio r:epresentaria 

sapatos, recebidos,· na hora, do candidato pelo 
eleitor maltrapilho, sob o pretexto de acom-
modar a decencia do tra ·o ao decoro d o Jeo-· 
e ettor:~ . nobre deputa{!o, pois, ern[jregou ali
mentaçãJ por subsütencia, cujo significado com
prehende a mesa, a roU:pa e o lar; tanto assun que, 
varias vezes, substitue -essa expressão por estas 
outras: «Ganhar, para vi~'er. O necess:~rio para 
não ~e1· pe~q,do .a.ninguem. • Mns a idéa de subsis-

, . . , -
ponde á de independencia individual. S. Ex. 
mesmo quem o d!3clara nestes termos: «O homem 

ue nã rra . 
da vontade de outrem. Para tm· independencia, 
basta vive1: .á custa do trabalho prqprio. • ·Logo, 
S. Ex. Ie~ItlUla o censo como medida de indepen-:. 
dencia.· Está, portanto, de accôrdo comnosco. de 
accõrdo rom o honrado presidente do conselho, 
que só como medida de independecia o quer ; 
pois elle disse aqui : « Nilo se trata de dinheiro, 
ma):; de verificar no eleitor a condição individual 
que .o hnbilit_e a 1·~sjsti1· a ~"!fluencias_ extranhas, 

oppugnando o censo do pro!ecto como signal 0 dé 
capacidade, quap.do o projecto não no quer s.enão 
como rovn de m en · 

, deputado um castello no ar, um ente de razão 
exclusivamente seu (Apoiados). 

Rnciocinemos, Sr. presidente, sobre estas ba
ses. E' textual tio discurso dP. S. Ex:. este tó
pico: • Aceito o censo como prova da tenda 
constit~tcional, como medida do necessario para 

wer. • ogo, segun o . x., rem a cons ttu-
clonal e rend;l necessaria pata viver são idéas 
iG.enticns. Logo, não tem a renda constitucional, 
na opinião de S. Ex .• quem ntio tem a renda ne
cessm·ia para viver. Logo, para verificar, hoje, 
a taxa co'nstil ucion al do ·censo, o equivalente 
aclual do censo da carta em 18:2q,, o meio, se
gundo S. Ex:., é verificar. o quantum de renda 
strictamente preciso para a subsistencia (ou in
de endcncia de um individuo. Eis a fórmula 
eis a regra, eis a lei estabelecid;J por S. Ex. 
mesmo. Ora, na mais apertada pobreza, na Iilais 
humilde ·e~phera social, quem haverá, (já não 
digo chefe de familia, mas só, absolutamente só, 
e para si só) quem haverá, neste paiz, que coma, 
Yista-se, e alug·ue um aposento, a menos de 33$ 
llOr mez, isto é, a menos de 400~000 annuaes '! 
Abaixo llahi, só a mendicidade, ou, em algumas 
proYincias, o salario dos mais baixos criado~ de 
servir. Logo, os 400,$000 do projecto não ultra
passam os limites do censo constitucionaL Por
que é então que S. Ex:.; aceitando, segundo sua 
-confissão o censo con,stitucional como e. ressão 
da 1·enda necessél,ria ao cidadão para viver sobre 
si, oppõe-se aos quatracentos mil réis do pro
jer.to,.que, sem duvida nenhuma, taxam pre
sentemente o minimo .da renda essencial a um 
bomem para subsistir neste paiz.,.? · 

E' claro, assim, que S. Ex:., tenao firmado 
como c1·iterio da renda constitucional· do votante 
a minima renda indispensavel aum habitante 
do Brazil, para manter-se, incorre em contra-
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dicção, quando, em outr~ log-_ar, _vretende_ aaffe- J su~ defesa ~outra o~ que o incr:epam de olyg_ar
rir o censo do -votante constituciOnal, nao pela I clusar o elCitor:1do; Isso mostrar1a, quando mmto, 
renda minimam.ent.e imprescindível á susteu- qae o censo do proje~to é ino~en?iv?, que os_ ln
tação de uma pBssoa. em nossa terra, mas cursos nessa exclusao censrtaria Ja exclu1dOs 
lJelo «calculo do valor actual da moeda, segundo estariam, antês de! la e sem ena, corrw famulos 
o adrão le~rai • val r fficial do · adrão mo- ou como anal J!1 t s · 1 ' 
netario não.acompanha, ~ão p~de acomp_anhar v<ifido, que s~iba ler_ e escrever, "não ~pndo 
o preço, o custo da subststent:w; em p~1z ne- cnado de ·s~rv1r (e. arnda sendo-o)1 quasi co:1~ 
nhum. Cingindo-nos no nosso c a cspecte ver- certeza tcr:1, pelo menos, do rend1mento MUJ 
en c, nmguem, por exemp o, tlVwara que a, a~nua~s pow _os . ·or anta, m~n.r a \1 e~c u

vida no Brazil, neste ultimo quartel do se- sao dos nnalphauetos, nenhum_a dlifercnça vw eu 
culo XIX, seja, pelo menos quatro ve~es, mais Clp- prescindi_rn~o~ do C~J?.SO, que,_ fixad'J em q,oo8, 
cara do que no primeiro - e p:n·a n3o detxQ.r esto nao alcançara su1ao os Ja envolvidos nessas duas 
postulado como simples conjcctma minha, bus- incapacidades anteriores. Este censo, si fôr sin
careí-nas proprias a!legaçõcs do nobre deputado cera, é uma superí~ui_dadc; é uma_ r~duud~nci~; 

~., ... cr t· o fl .. o· ' 

:1.00;$000, censo. do votante na constitui'.;f!O, exp ri- Eis o que· lhe eu noto. i\Ías essa mesma inapplica: 
mem a mesma renda que os :150 alqueires, censo h i! idade,· que o inutilisa, seria a resposta mais 
do votante no rojecto da constituinte. Ora, si catllerrorica á censura ue entrevê ne!lc um ins-
:1.5 a qucil·es de farinb.a, ha 55 annos, custavam trumento de re3tricção (Apoiados). 
:1.00~000, isto é, si o preço do alqueire podia or- Entretanto o twbre representante de S. P<1U!o 
çar-se então, aproximativamente, em íOO réis, vislumbra ahí •Uma emboscada, erg-uilla pela 
hoje, quando o cus.to da farinha inferior, da mais fortui:w, em dia triste, a g-enerosas asp1rações li
barata, nuo desce a menos de ::l$000 o alquetre, beraes » Poré1ue? PorqJLe solJ o censo esconde-se 
os i50 alqueires da constituinte segniftcariam, a • rede •, que S. Ex. teme, das · qu~lillcações. 
no minimo, .li50$000. Logo, si, como S. Ex. en- !Ias então a sua propaganda não devia exercer
tende, os 150 alqueires da constituinte repre- se contra o censo do projccto, sim contra o 
sentavam, naquelle tempo, os 100;50QO ~la renda censo fo:>se qual fosse; então não é pelo sulfragio 
constit c· n · - " -l 10n~l. es~ i· • · • · ·T . ,, ~ • •• : 

:1.00~000, traduzidos nos preços <1e hoje; e_qui- universal, quo devia pugnar (1lpOiadas). 
valem, pelo menos, a (1,50;5000. .Mas o projeclo O espírito do nobre' ddpi.ltado rófogc üs quali-
contenta-se com 400$000. Logo, conforme cs fica ües: -in - · "- · · r: 

a o:; a que . x. unprumu a sanC!f<10 a sua trazem no bôjo, necessarh1, inevitavelmente, o 
autoridade, os 400;$000 do projecto, t•.:n :!.8i9, abuso, o arbítrio, p. tyraunia. Não serei eu quem, · 
definem um censo m~tis benigno <lo t]Ue, em neste ponto, o contl'm·ie. Mus, nesse CitSn, deixe _S. 
:1.824, os 1005000 da constituição, os :1.:.0 alquei- Ex. de collocar o protótypo:tin sua denwcracia no . 
res da constituinte (.4.poiados). censo àa constituinte; nesse caso o idenl dessa 

Not~i agora que :1 ~o-~stittU~ltc,_n?s :>c.~s -~~~ tyrannia, desse :trhitdo, desse abusoõ e·--~aria,cou-
• .. .. . :, tj , p ' • 

vam, n5o o een3o tlo eleitor. m:ts o (lo volanlt!; Ex. no:; contrapôz, e que, pelo contr::1rio, nesta 
notai, depois, que, pelo contr·nrio, cs t.OO~ do pnrte, excede cn~ imprcvidencia as nos~as peiores 
projccto (jú mais hentgnos. ainda como censo do Ic1s elcitoraes. Concebe-se, realmente, soberania 
volante, comp:mttivamente 'ho tempo, tlo qnc as do abuso, omnipolencia do arbitt'io, tyr.ania da 
duas tax:ts do 18~4.) tlizcm re:speilo. não ao vo- · occasião igunl a de um rcgimen que toawssc por 
tuntc, mas o do eleit01·; c YCtle, a ti nnl, on,Jc vni fi C"!' meditla do censo a rentJn exprimida n'um artigo de 
a democracia(o!Jj,!cto Jus tcr·uuras opposicioni:;tas) commercio, como a farinh:l, indefinidamente va
dcsses dous motlelos, nnte a dcmocrnda do pro- riavcl, no seu va!or mercantil, 3 merc~ do tempo, 
jecto, l~lalsiuada ali:i~ tüoacrimoniosame.n_te p~lo~ do log:u·, das_ vicissitudes da colhcitn, fixando-

• · , e apenás o numero os a qtlcrres, e l!!Cum Jisse 
perdet· de VIsta iíiJaixo de ·si (Apoiados). á autoridade qualil1cadora a compctencia sem 

·Quando eviclcnt~mente, pois, o censo d:t con- limites de rcgnlar-lhe o custo • segundo ó preço -
stituinte, como o da carta,~ avaliado actualmente médio nz CADA FnEGUEzrA ? isto é, que deixasse 
segundo a equaç_ão de S, Ex., viria excluir de t.'O- tluctuar a.lJase do cer:so, não_só de província a 
tantes maior numero de brazileiros do que por si província, de comarca a comarr.a, de termo a 
só excluir de eleitores o censo do projet:to, (:omo é tormo, de cidade a cidade, mas de villa a villa, 
que S. E~., cujo paladar foi descobrir nos i50 de povoado a povoado, de pm·ochia a z;Mochia? 
alqueires daquella assembléa ao sabor de um ( .r1poiados). · · · 
patriotismo gigante•, .acha esse gosto detest:wel, E todavia, o nobre deputado que condemna o 
esse travo de heresia, esse sainete de peçonha projeeto desta camara em nome da iimlterabili
aristocratíca no censo incomparave!wente menos dade do. dil'eito certo ., atertanrJo-se com a su-
severo,- mais dem?cratico, do projecto votado remacia discricionaria das ualificncões ue 

Disseram : Quem tem 200 tem 400$, Si querem 
sig-Rificar apenns que entre 200 e 400~ não lw 
cidadãos eliminaveis, pol'quanto abnixo de MIO;} 
nã<~ existe nada sinão a indigencia ou a domes
ti~idade, não ponho duvida em combinar com os 
drv~r~entes, quanto a este ponto accessorio. Mas 
s_era Isso capitulo de accusação contra o espírito 
hberal do proje~to? Isso, pelo contrario, seria a 

lbe afigura fortificada pela clausula dos quatro
centos mil réis, não tem sinão hymnos para esse 
art. 1.23 do projecto da constituinte: que desam
pnrava ~ssa sagrarla certeza do direito ás ·oscil- · 
la1:ões do mercado da f;lrinha, illimitadnmente 
versa teis, desde os· centros productores de~se ge
nero até ás extremidades importadoras, desde as 
estações :~bundantes até ás quadras de escassez! 
Di1licil seria apa~har o romantismo político 
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n ~ma mconse~uencia maisromanticamente ca- \ das _mais gratas paginas dessa idsd~ ~ap.dosa, e 
prJchosá ( .4.po~ados ) . . - . . deseJava encontrar sempre, no seu mtcwdor de 

Tambcm eu, Sr. presidente, arreceio-rue .da ou~r'ora, o interprete justo do direito, em vez do 
qualificação.Emquanto lhe não tirarmos a funcção harpejador haiJil; comquanto nobremente desinte
de avaliadora, de julgadora, de arbitra da renda; ressado e sincew, de certas teclas faceis do in
emquanto a: ni'io reduzirmos ao mister servil de stincto da multidiio,que nem sem re será atrio-
um simples reeenseamento dn te11da anteri • . · , ·icwr ~lpow os). . . . 
mente fixada por outra autoridade ou certj{icnda Agora, Sr. presidente, si, deixando o ~xame 
por um facto indiscutível, não ha sys~ema elei- analytico, lançarmos do alto um olhar ·sobre 
tora! CJUe preste ( Apoiaclos) M . _ · 1 

• • • ' , • • , . :,a, cou r 
ratum ( e eu tentaria demonstrai-o, si quizesse, o projecto, não será difficil assig-nalar-lhe a 
como S. Ex., anticipar questões que, não sendo incerteza c~ntl'adictoria dos movimentos: por
constitucionacs, não tocnm proprülmente ao do- que, si redusimol·a a não ter meios .de con-. 
minio da constituinte) esse dcslderatum é per- tes'lar a benignidade do censo, ap0IÍta-nos para 
feitamento realizavel sob o dominio do projecto. u exclusão dos analphobetos, cujos effeitos eu
Bastaria associar a presumpÇão legal da renda grossa, criminando-3 de desna ion li · 

o ~· o · x erwres: . ao ac was; mas,_st, aceit::mdo o terreno para onde 
aluguel da casa, aôexercicio de certas profissões, então nos traz, e, mostrand®'-a ndoptada pelo 
á acquisi(:ão de certos titulos, á occupação de radicalismo no 0utro e pelo republicanismo neste 

~ • • • • , • < em · e esa essa I ea no-
ao pagamento de certos impostos, geraes ouro- mes c:omo o de Cai-roli, fogem-nos de novo para o 
tlaes ( Apoiados ). _ primeiro campo, a primeira pedra de escandalo, 

Acima de tudo, porém, prefiriria eu a unifor- o censo, r eplicando: Oral Cairoli regeita o 
midade de uma contribuigão creada sob esse pen· censo, para ter o uir·eito de eliminar os analpha-

. sarnento, contribuição mini ma, invariavel e mu- betos.- E' artificiosa a estrategia: ha nella ex
nicipalis-ada. Com i:;so o que o município lucraria, trema agilidade, extrema rnpidez de evoluções; 
tüi<5 tanto material como moral e politicamente, é mas, com certezn, não ha seguran(.1a, nem con- . 
obvio; e simultaneamente firmava-se a vantagem for midade ás leis da dialetica ou do üom senso 
de estnncar a fonte do arbiLrio eleitoral de fazer-se (Apoiados). · ' 

mesma. Arrec:~dante do tributo, lançadora delle, projecto,. que sorte o aguarda, ante essa :auvem 
a camara teria na escriptuTIJçiío dessa parte da que contra elle parece adensar; no hot·isonte: o 
sua receitn, discrilll-in< · · t> •• , < • • < • s a esse o J- · 

a- qRaliHeaDf , l • · , , r cnce or, porem, como oi, · nesta camara o 

lista completa dos eleitores éensitarlos, ·sem sthcull), tues hypotheses têm occupad'o a opinião. 
carencia de nenhum processo aâ lwc para a quali- Primeira: ·que o senado rccusilndo a convocaçüo 
ficação. Um simples tr:~s1ado nuthentico, remet- da constituinte, proponha-nos ~ reforma por 
tido, com a nntecedencia conveniente, á auto- acto da legislaturn ordinaria. Segunda: que, 3Cei-. 
ridade parochial, individuaria dest'at·te exacta- tando a constituinte, ponha-lhe o barbicacho de 
mente os cidadãos acLivos ; e a exhibi 5o do ser co- Jartici Je nell · m • • • • .e-.-.<l.l:'l-ll-lll-J.í}-----------1 

• ··. ~ 1 1 <ma tpso r;c o o porta· or a stmplesmcnte o projecto por um voto franco de 
entrar para a urna com a ccdula do seu votü. repulsa, ou pela rejeição ta cita do · adiamento. 
Esse mechanismo, de .uma sin'gtllezn c prccisflo A primeira solução está de accôrdo com o 
evidentes, d<J_ria um golpe radical no system~ do pal'ecer da minoria e parte da maioria nesta 
abuso; o direito de vot<~r :.;;~ent:'lria,de cntiío em casa . .E' a que Li\'e, por minha part>~, oceasião de 
diante,em nm documento materi:ll e em um f:wlo · suslcutar uqui: a rcorg:miznçiio dns institui~ões 

_certo, ineluctavel, superior a decisões opinativas; elcitnrncs. n:io depende nbsolutnmnnte do dele
o arrolamento censitario deix:aria de ser, como g-a0ão eSJlecial, de mandato constituinte. Are
até hoje, umn especialidade, i11cumbitla a autori~ forma ·drectuadn por deliberação ordinarin da 
dades mais ou menos directam n · i '' • ·' 

0
' ·,, • , -, 1 em, o 

para tear scn o a resultnnte indirecLn, tão ímpar- apoio da minha convicção e do meu voto. 
eial quanto humannmente pos~ivel, de um serviço Mas. sr . . presidente, não seja isso cargo contra 
publico diverso, estabelecido .a beneucio de uma 0 gabinete, que, si. aventou 0 alvitre de reforma 
instituição distincta, fiscalisado por interesses in- constitucional, não n'o fez si não inspirado n'um 
dep,mdentes; extinguiam-se as juntas qualiHca- sentimento de zelo pela idéa. A necessidade 
dor:•S; e abolidas as vâificações de identidade. inevitavel de constituinte foi a dilataria, a ob-.:: 
desarmaram-~e as mesas parochiaes. (.Jlfuito ben~.) jeéção magna, . com que sob 0 dominio conser-

Qual é, porém, a claumla do pro.iecto quo ob- vador, . espaçava-se para não se snb~ quando a 
staria a e's?as cautelas tobradoras? (Apoiados). · eleição directa; e essa objecção floreou, sobretudo, 

Rematando, Sr. presidente, esta analyse dos d D · · d ·a d 
ar!!umentós da orJposi~'ão contra o liberalisn1o do no sena 0 · eixemo-nos, pois, e ingenm u es 

~ "' - oratorias, em que nimguem crê. Si para a outra 
projecto. ·· · · camara tivessemos remettido o projecto de 

O Sn. · ]{INisTno no TmEn . ..:._ - · < e1 or mar1a. vo ava-nos m-
pondivel. · · - fallíve1mente de la, rejeitado, coÍn a glosa :-'-Não 

O Sn. RUY .B.-rnnozA: ~ ... pedirei desculpa ao tem Ioga r sem consti'tuinte.-E,quaudo após isso, 
nobre deputado por S. Paulo~ si, no mais leve lhe encaminhassemos o projecto de constituinte, 
traço que fosse, desagradar a S. Ex., a quem não . não admira, que ·tornnsse ainda com cst'outra : 
estnria nunca em meu animo referir-me sinão -Não póde ser sem. que na constituinte seja parte 
submisso, ainda que · divergente, como antigo o senado · (Apoiados).~E estava frustrada are~ . 
discípulo seu, que ainda hoje se lisonjearia de fórma! Hoje, seria possinl, por motivos trans
sel-o, que zela nessa recordaçãoacademica uma ·parentes, que a maioria conserva<lor3., querend·o 

A. :1.9.-TOl;{O. III. 
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f;,zcr-sc l! &t ! prsslia !riso), ini~í as s~ a prOJ!Osta ªe 
re:·orrna l' ít>i ! • >~·a l por VIa ~rdiiHH'W . lUas Isso nao 
prova ,oi 11 80 que o. gnbm~te , prevendo-lhe a 
f' \'ül uçiío , ier-sc:-lile-lm anteripado,occupanrlo-1 h e 
(,melhor J>D:<to dt~ combntr: (4pozados). . 

A cxi gr, ucia do ~ e r co-deliberante .na .coi~S!I
iuint.e se ri a rune~ profunda fenda nas mstltmço~s 
t:'ms! itLl C'i ···1nr'" c no senso rommum. Que qt~crc~·ra 
dizer o ;:ujej:[ll'!'lll- se as reformas co~s tJt_ucJO
nr1esa nm pr :nunciamento extra_grdm~n_o da 
s•;beran ül r'o:mlnr , a essa delegaçao especwl de 
fiO deres con:;tiillintes, si, ~n~ quan to ~ cama!a 
do .; cloput~ : do; '.' olt<: sse1 l~~biiitac~a,pela mu_nersa~ 
n:ts font ;•s ~T:as da opmwo nacwnal, a fOimulai 
o ,-oto do !Jf:iz, o arlJit~o supre!11o d~s aspirações 
do prdz fi car;; :: :''lHlo, amda assnn, ~~o ella, ~nas 
n senado, ~ Jho i o a toda a re,;p_onsabiiJdade_ efl;cnz 
para co1n o piJro, e embeiJ.ulo. predonunantc
mentc no o interesses da sua YitahcJedado? E com 
que face, de nr~,, para lliÍS mesmos , iriamos, o 
ri ~ rtidJ lih~r;d , r>:' filhos de :183~, curvar-nos 'a 
uma impc,,íçi u contra a qml erg:ne-se, em to ~a 
r• sua a ntoriciarlc solJerima, o nHliOl' aresto poli
ti ('O deste D<liz. ü aresto do acto addicional? 
(llfuito bem.) · 
· Ainda rn~is. C·1m a idéa corrente (que deve 
saber bem a um senado conservador), de que o 
pa pel da eonstitninte é responder-sim-, ou
íJiío-, ás reformas fixadas pela legislatura pro
ponente, a ilgnra do senado na constituinte, é 
inítelligivel. Atlherinclo a um proj cctoreforma
dGr. a casa Yitalicia terá exarado nclle os termos, 
;, s éonllições, os limites dentro dos quaes a re
f:mna lhe está ele accôrdo com a consGiencia. 
Acolhendo, por exemplo , o nosso projecto, o 
Fenaclo as;:oeinr-sc-bia, como nós, ao pensa
men to clv cl t~i ç:ío dirccta, do censo moclico 
e da exclusão rlos analphahetos. Consignarlo 
r.ssirn o seu juizo, que lognr restar-lhe-in na 
ron:;tituint·· ? Que ella tenha a sua séde no . 
ramo tempor [; rio do parlamento, justo é e sen
sa to ; porque, sendo renovavel a carnara dos 
deputados, a n::u: ão reelegerá, ou substituirá os 
rl'p resentant t;; actuaes, conforme approvar, ou 
rC'formar. a:; fl' ieões dominantes na lei do convo
cnção. Ilíás n nn1 corpo deliberativo, que amanhã 
~o:·á essa ma ioria mesma de hoje, que altitude 
lhe fica enüío na constituinte ? A do repetir obri
gatlan'lente ncl la o-sim-da vespera, ou a de 
respondcr-n?io-,onde hoje tiver dito-sim-; a 
de iterar pr1ssivamente o seu voto, ou a de re
fo rmai-o arbiti'ariamente. Isso não comprehendo 
r.u (Apo iu dos). -

Resta, Sr . prPsidsnte, o terceiro supposto : a 
1 ·:geição, expi·e c;sa n'um voto negativo, ou silen
ciOsa, pelo ganr.te nas pastas da commissão. Essa 
p0siçi'io, assnmidn. no senado pela maioria con
scrvadcra, seria o mais audaz estratarrema de 
opposição ~lilprcgatlo jámais por Uffi

0 
partido 

contr~ u pn1z. E, ante ella, que St)hida abrir-se
nos-lua ! 
· Inimigos nossos ouvem no ar vozes de clicta
dur~ . ~Ias a esses prcsagios máus Óppõe-se o 
pntrJOtismo do governo. A dictadura é um pe
ngo, talyez ni\o m:~is grave para o povo do que 
pa~a a autoridade mesma. Verdade é qu'e, dizia 
o Cesar de Shr1kespeare : • O perigo -bem sabe 
que Cesar é mais J'ormidavel do que elle: 

Dange1' knaws fttll well 
Tha~ Cesnr ·is mo1·e dcmgurous tlwn him. 

Mas eu não sou elos que tão ás cc~·as ~onfi~m 
na t'ortlllla de Cesar, que a tragedw lustonca 
desmont c. . 

As instituições que estmam o governo, como 
as que protegem a l!berdade, têm um fundamento 
commum: o re.;;peito com que o. povo as ollw ; 
c é justamente esse commuru alicerce, o que os 
golpes dictatoriaos solapam. El.les. enfraql!-ecem 
nu multidão o sentimento elo direito e cnam a 
superstiçfio da furça, que_ entr~ga a sorte ~a a~to
ridadc -ás paixões sombnas,- ~s ~ netua~oes . 1m
previstas, aos vnivens_ terr1ve.Is do mstmc!o 
servil, n'nma nação habituada pelo govemo a y~r 
a materialidade al'mada e brutal do facto lcgltt
mar os attentudos contra a lei . (llfuito bem.) 

Sobre golpes de Estado S?U da ~scola de Cavo ui· 
-cuj as iiçues nã~ cançarCI de c1tar, porque esse 
estadista o mms ed1ficador e o mms completo 
deste sec'ulo o modelo mais correclo do estadista 
no governo parl3rn L~l~tar, esse espirito, _ que~o~- . 
saia no mnis alto grao a· força dos gomos ongi
naes e creadores , reconheceu na liberdade o· mais 
poderoso elemento de organização e estabilidade 
no mundo moderno, e nunca desconfiou della. 
Por isso já se disse que a historia da formação da 
nacionaliLlade italiana, com a qual se confunde a 
sua biographia, • é talvez a mai?r pagina ~a ci
vilisação no seculo XIX. • Pp1s bom, ali!, nos 
primeiros annos deste segundo meio seculo, a 
má situação fin:mceira, a intransigen~ia incor- • 
rigivol dos partidos extremos e das se1tas, as ~n
tipathias inconciliaveis dos ·governqs de ant1go 
regimen, que ai nda retalhavam a venmsula, .ul?a 
atrovidiss.ima intervenção do clero no oscrutmw, 
o bom exito dos ultramontanos em ·varios co!
legios import:mtes, a victoria, até, de antigos mi
ni~tros do Carlos Alberto, velhos instrumentos 
do~; jesuítas na adminístraç,ão, tudo ~s~o cooperara 
para uma crise que, apos as ele1çoes de 1857, 
com uma provavcl, mas diminuta e mal segura, 
ma'ioria em favor da politica liberal e italiana de 
Victor Emmanuel, offereceu ú providencia de 
Cavour a perspêctiva da ruína imminente, im
me!liata, dess:'l maravilhosa concepção, incipiente 
ainda, mas, j:í. exuberante de futuro,. dessa obra 
pri"Jll<t de snbedoria e confiança na liberdade; da . 
unificação da Italia emancipada pelo regimen 
con,stitucional. Então as suas esperanças atra
vessaram -lhe a alma, um dia, como anebatadas 
pelfl torrente assoladora da reacção. E' a essa 
sitq.ação moral, profundamente digna de estudo, 
de um incomparavel estadista em lucta com a 
ruilj!a, qunsi impendonte, de sua patria, cuja sal
vaçao era o objecto de sua vida, que nos faz as
sistir Massari, no sou livro sobre o grande mi
nist,ro italiano. Ouçamol-o: 

a Uma tarde•, narra elle, «no seu gabinete do, 
mil}isterio das finanças, conversando acerca desse 
importante assumpto com um amigo, dizia-lhe: 
- a llem carregada e perigosa é a conjunctura em 
qu~ estamos. A politica de oito annos de reinado 
corre o risco de haver de desa'l!parar-sé ; e 
ent~o que será da pobre Italia ? Que fará o nosso 
rei; tão directamente empenhado como se acha 
no ~riumpho dessa politica? Abdicará ; mas de
poüi '! • E recolhia-se com visível commoção. 
Deqois recomeçava : -• Mas essa · politica deve 
absplutamente triumphar. São oito annos; não 
é possível dissiparem-se, nem perderem-se. -· 
Gol~es de Estado não aconsel.harei nunca, ainda , 
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do lllbSO go\ e pota os). against tlu: wulw: exêréise of that po\~'c:r br _thc 
~Ias a disEC,lu~iío pará con·:encer ao Sí~n:~do, lor•Js), c as;.egur;~r aos communs a sua leg1trma 

antes da reforma, antr:s da lei de con>oca(;ãO, a autoridade sobre as leis de impostos e receita, 
dissolução em holocausto ás duvidas do senado, tem e:>L:'I camara nas suas proprias müos a attri
e::;sa dissolução, além dé n:io tr;r nem esse valor buir:ão de decretar ou remi L ti r impostüs, c orga • 
:propiciatorio, nem essa efficácia , persuasiva, é nizãr as leis orçamen tari,as~ de tal sr•rt.: que, a 
tfranc;arncnte o digo) inconstitucionaL esse respeito, quanto ao objecto, tempo, medida e , 

InuLil, de Júais a mais, além de inconcludente, occasião, mnntenha-se inviolado o sen direito. • 
seria sempre, a meu ver, e.:;sc recur::;o. Inutil, Eis ahi, portanto, a camara do:; c:)mmuns 
!!'um pmz onde o ~ccptro da_ s!=!_berania estivesse condemuando, por urna decisão o!Tid~d, solemne, 
mconcusso nas maos da oprnwo, correctamente unanime~ como • indebito. "o uso, qtce a,c::tba~a 
representada pela c~mara lJOpul~z:, a qu.e. o se- de fazer a 'õutra .camara, de uma medida cuJa 
nado, nesse caso, nao commetterw a 'd01d1ce d ' · · - .:.. , ._ .: 

tu~ IP:nefiâ~; da polititfl li!J.:r11l. Re:>peitarei sempre Sem pertenc ·~r nem aos cndeustulorc~, nem nos 
a •IJntadt de meu paiz; mas, si elle quizesse ob- injuriadores do senado, cidJd5o c deputado, to· 
;,tinar-se em renunciar ao;;eu futuro, que fazer? da\"ia, assiste:me o direito de emitLir sobre: o 
Dís5úi>er a camara, is~ pc.dia-sf; cünstitucional- curso imprimido pelos homens i1s instituições 
ment'~ ; mas si •ollassf;-nos a mf;::;ma ou peior? nacionaes o meu juizo livre, Gu<mlados.portanto, 
Go1p~>:: d;. E:=iadn r:ã.-. ' 'S acon:€!lharei nanea. eom aquelle d:> - :s , i a~ a am JOS os r~1-
?!Ia.;; .;:;;sa fJíJlíika d>: oito armo:;? Confrange-se· mos da legislatura, niio me embara·~o com os pra
mt: (J r:or-~çãa, pen.s<Jndr, -:m que s<:remos tah·ez gm~tistas do silencio a?soluto_in!posto á tribun:1 
forçM1r;s <~ abrir mãr; della- ma3 não, ~r • ~ , o 
succ;:uer:; !~:;r~; o bom senso a•:code ao povo pie- , terra, por mais que com ella se apadrinhem, não 
mGntr;z (Giwvluja) nas otcasiões arduas; não, niio, 1· é por elles no rigor ferreo desse preeeito. Quand'J 
nJSrJ í:r;<:rldO:larcm:;s essa política; não recorrere- .• não, >eja:u. _Em 1803, n C:Jmara dos communs, 
mos :1 meio rw>oludrJnario nenhum,para sal>al-a; ! mediante uma resolução abstracta, condemnara 
w:nr.r;:emo,:; com fJS meios cDnstitucionaes ele- 1 o imposto sobre o papel como fonle permanente 
gar:s. qu~ ~ão a nossa forç:1. Xão fia_ dunda. 1 de rf:nda; e, de accõrdo com i~so, o ci1anceller 

~ , , . . t 
r- • -:·· • =~ _-·:. .. : ~. ~ 1 • :> _, ,m- v •.!n~erm no seu orça~en.o 

m>:d(), r; ~ra crm:;a !;erw; SU[1éramol-a. Po1s,hem; I a suppr.::~s~;o desse trwu~o, em compensa~,ao do 
;;uprmJr&::mos _igualmente a crEe negra de 185i.. q,ual propu~ha-~e. acrescentar '\lm penny_ yor 
:,r .. l::: '"Ofn:-.::: a:· "' ,,,lr: ., - """ · · , · ._ ::, ::, 

a·i~,d a prJr-~ int~re~sr; , dá política liberaL 1o non passara~ n·a camara popular·; -mas, comquauto :1 

cr,,nsiglÍJ:'rri rnai colpi di Stato nemm~'íW nell'inte- segunda fosse bem <~ceiw. mal recebida foi a 
rr:ssr_: rldla política libemle. • . , pr1rne1ra, na casa dos Iords, que implicitamente 

~ãrJ sr;i, Sr. r,residente, se érro ; mas errarei a rejeltou, adiando-lhe a discussüo por seis 
, com c) maior d~ todos cJs meslrr:s; roinba opinião mezcs. Segundo o principio dos nossos praxista5 

6 tambr;m r:ssa: ~ujamos da dictadura, ainda em ficnriam os communs de miios atadas; porque ~ 
br:ndido das rr:f()rmas liberM:s. FaYora>el hoje lei clelles, no seu impertigame1Úo doutrina!, é 
a f:!Jas, ~:;ria contraria aeHasamllnh~i. Illurliudo esta: • Uma camara não sabe o que sepassa na 
hojr; r;s 1dni:r0s da líb':rdarlc com uma conce5s~o outra. • Que fizeram, porém, lá os comlllun.s '? 
ç., f' r• • •· - c • ; :: _ · _" · ~ :> • , b~ao para co· 
deír.nr e:werimentada a mão e consolida do o ter- nhecer do facto ; e, relatado elle, lord Palmerston · 
r~no p:m; as possíveis desforras da tyr~iffinia. (então primeiro ministro) propozu cas? estns re-
Jfuíto bem.' - lu.t5ic:;, qtw fGram apfJrer:tH:lo,; tmm>tffitenttmte-~---------

Qoal sr:r~ entãrJ, Sr. presiden~e, o re,PtirsQ? -~ « 1.o Que ti camnra dos c.ommuns privativa· 
dissolução de~ La camara? A d1s::oluçl!o ~ao e mente (alone), como parte essencial d~ sua COU$tí
mr;io a.riiílr:mo do governo; é um dos ro~1s he- tui'cão. pêrtence o dir1; ito de votar os meios fiuan
r12,icos. rf;medios com~itu~ío~n~s; e o seu abu.so, eei;os 'de governo (aids and supplies), e sôment~ 
nao ~(J enfr<HJUecr; ::ss '.uslltUH;oe_s parla_:'I1C:nlarcs, nella rcsidé o pouer de limitar ::~ etmc~ssão desse:; 
CfJfnO :.r;xhaure o:; T,artrdos. A d1ssolu,;ao de: uma recur::;os conforme o · · ,, " ~ · " 

· · • ·• ~ , ~ ~ o' · - a occasião. 2.0 Que, posto os lords llajám cx~rcido 
css:J rmliorin' é apoio não se pcn:nitte cu~stitu- 0 poder de rcjeit:~r leis rlc ''ari:t5 e~pecics concer· 
cionalrnente sinão n'um caso: quand~-' ell::~ , tendo nentes a impostos, todavianãc. tem sido frequente 
dtii]O ar;, r1:girne:n df:itoral nov<:lS h<~ses, f;arccr: de 0 exereicio de~so poder que a cnm<tta d:l:' com
vrJI\'r!r arJ seio do paiz, :Jfim de retemrJ';rar-se muns ju~tamente reserva a si colll-i!spccial zelo, 
na fonl1; que abriu. Assim, approYado n:Js :]uns como .' depenuencia, que é, do dir,,ito, que lhe 
ca:nara,; o proj1:cto de r;onvoear;:io, ou outro qual· toca, de Yotar os sllhsidios, e pron·r ·ovs meio~ 
quer r! e rcfo_rm:: cl.eitoral_, a <lissf:lução _ t~ um:J financeiro~ para o servir.o do anuo. :3." Que, allm 
nece~sHl~J :1(1 Jmmr:dJa:a, c- umn 1mpo,;;J~:JO da de acautch1r para o ruiurü, o imleúito r:x~rcicio 
nossa propri::t dignidade (aJ~oiarlos) e da índole . . . - , . . · · , · 

res1~ r~. nconc n ente, si as insHtuições ~leito-~ g<rva. Logo, o. que' as duas tr_ibuur.:> , de~cm ser 
raes naomerecem .;on,Ilança; pot:que o mapuato da mutuamente, e cortezes, respeltos:ls, moúeradas. 
camara renovada arnscar-se-h1a a ser tao plau- Mesa insensibilidade absolntada c.,'lm:1rapopular, 
si>"elmente posto em duvida, qu~nlo o da camara quando a_ vitalícia di~crepc rasgacbmente das 
dissolvida (Apoiados). suas funcÇões normaes, e impossível. i\e:;seoter-

Pcir 'Onde ~' pois, que se resol yeria a crise? Na reno e nQ da apre~iaçã~ historie~ das relaçõ~s 
minha opinião, pelo senado mesmo, sl quizer do_ senado com o pllZ, nao renuncw,remos osdl·, 
antes identificar-se com o paiz, do que. adscre- re1~~s da pa~avra pa!'lament~r. (4pozados). , 
ver-se a um partido. Forcejarei por exphcar-me. :Nao sou, :sr. pres1dente, tmm1go do, senado; 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/201510:58- PÃigina 46 de 52 

148 Sessão ·e111·1.o·de Julho de 1879. 

voto-Jlle o respeito devido ás grandes instituições 
do paiz;- tanho-o por uma força indispensavel 
nas constituições livres; sou.decidiclo partidario 
do systema bi-cameral; não coinprehendo go
verno parlamentar sem essa base de estabilidade 

ra as suas con uistas sem essa m I:J ue lhe 
reprima os ímpetos, e ;;morteça a aspereza das 
luctas (apoiados); e, comquanto vejn na sua 
tempornriedade a reforma que, depois da elei-
çao zrec a, vn·w consummar a_ regeneraçao 

·dos nossos partidos (apoiados), apoiar-lhe-hia, 
antes da eleição directa, a vitaliciedade, que, 
emquanto a legislaLura não estiver no·dominiq 
do povo, proporciona ao menos ás opiniões que 
forem pa~sando pelo poder a vantagem de deixa-

.. · . . . 
a mo1·te, uma minoria de fieis, que,. durante a 
fuL ura pro;;cripção, as represente, defendendo 
o direito em nome dos vencidos .t11oiados _ 

Mas, qne esse c0rpo desgarrou da sua esteira 
constitucional, não lm duvida nenhuma (Apoia
dos). Hoje o se na lo representa a opposição ; 
portanto, natural é que com elle esteja esse 
fogo fátuo de sympathias incautas,. com que 
todns ~~s opposições contarão sempre, sobretudo 
quando a sua tarefa é a da critica facil e contente 
de si mesma contra as medidas necess~.rww.ente 
gravostts, 1m postas ao partido liberal pelo abysmo 

• • I • ,. -

!loura sua e da instituição; nada têm com a 
maioria conservadora; fizeram-se a despeito dessa 
maioria, e contra essa_ maioria, para a qual a 
maioria liberal foi sempre uma intolerarel impor
tuna, sobre a qual nMhuma influencia tev.e já
mais a minoria li era! ·v n-
tinuamente a minoria liberal como n1embro· 
alheio e constrangido, e no meio de cuja cal
maria governista si ainda resoavam infatigaveis-
as vozes a mmor1a r era , era, nao par:1 que
brar-lhe a. surdez incuravel, que conheciam, e 
denunciaram, mas para l:.wrar perrlnte n na()ão o 
protesto dos supplantados (Apoiados). · 

Perdoe-me, pois, o nobre presidente do con
sel~o: contra a _historia do govern? reprcsen-

senado é o baluarte das liberdades publicas. ,. 
Em contestação, neste ponto, aS. Ex., animo-me· 
a sustentar estns duas tlleses directamente con-
trarias a es>ia: Baluarte foi até hoje o senado, 
mas dos-interesses partidarios dos nossos anta- · 
gonistas, e inimigo jurado, confesso, impenitente 
das ~:~mplas reformas liberaes (;Apqiaclos). 

Quem o diz, não sou eu : ·é elle mesmo. 
Que o espirito combatente no senado é o àa 

rencção contra o movimento liberal, mnnifes
taram-n'o firmemente alli,com a annuencia g"1:rnl,. 
dons dos seus oro-ãos mais capazes.~:• Tenho n·o-
fun a convicção•, dlzia,aosl7de.unt10 <>.i8 , 
o senador Saiilo Lobnto (eninguem H1'o emlwr
gava) «de que-:.s~u fiel in!erpretc do partido 

. ' 
é, não a cnmara inamovível, mas a c<nnara 
populnr. Refiro-me, já se sabe, ao conselheiro 
Nnbuco, em um de-cujos discursos (i7 de Junho 
de :1869) encontro estn.s palavras, confirmadas, 
n'um o,poiado, pelo conselheiro Zacarias : 

• O nobre senador oelo Rio de Janeiro· nos 
disse: ·Si quereis essas refO!'mas, porque as não 
fizestes? » Porque as não fizemos? A resposta é 
sim pies : porque as reformas depeni).iam do 
senado, e nós não linhamos o senado, que é con
servaéfor. • · 

Por ultimo Sr. residente ue no meio do 
senado, a voz da minoria liberal valia tanto como 
a de prégadores no deserto; que o senado redu
zira-se a uma chancellaria dos prasrnes do exc-· 
cutivo: que adocilidade supersticiosa do senado 
para com os governos conservadores aferyora
ra-se a!é á submissão mais ou menos extática 
do crente aos pés da tripode oracular,-quem o 
affirma, não é nenhum yalhador, não é nenhum 
dos avós nem nenhuma das ctianças desta camara 
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(1-:w); é uma das mais altas -autoridades liberaes: 
o conselheiro Saraiva. 

E' do discurso proferido por elle ... naquella 
camara, a õ de Junlío de 1874, a seguinte 
pm;sagem: • J~ disse uma vez ào nobre s~nad:or 

:. .. ... 

S. Ex., que tem qualidades de estadistas, bem 
sabe que os reis Theopompos são extremamente 
raros, ainda na monarchia constitucional. Mas 
um rei Theopompo seria, hoje, mais facil do que 
uni senado Theopompo (riso), si esse senado 

" • • • • I' . --. -

po11Savel e poderoso. Nao acredito, pois, que o 
monarcha espartano encontre n'um senado ina- · 
movivel imitador serio_ Isso. é historia_ As ol '-
garch1as são mais avaras e mais obstinadas que 

.assumptos desta ordem. os autocratas; e 0 uso que s. Ex. mesmo. 
« O Sr. Sámiva :- A expe1·iencia demonstra o fez do seu rei de Esparta claramente o mostra. 

que digo. Para que toca nesta chaga? . -Aquelle antigo, que bem se· está vendo n:io tinha 
• o Sr. Leitão da Cunha :·-Para isso é que nada desta ér:1, pactuou com o movimento de-

serve ,:1 discussão. · · ~ocraL~co, dei.xando alargar-se a juri.sdic~~o do~ 

• O Sr. Sarazva:- E' ainda mn engano do era 0 freio do rei e do senado. Teve essa energia 
.nobre.senadot. O senado, quasi todo de um partido, e a não menor rorça de resistir, }lara isso, á pro-
não se importct com o que diz~"'n os. senadot:es ·ia mulhe · izi - · 
i er w . • ara ar c s I , o P tz, valor da autoridade real mede-se, não pela ex-

e não porque esteja perwadido que possa dizer_ tensão da prerogativa, mas pela duração de sua 
cousa que influa nas ,deliberações ·do senado. estabilidade. Teve toda rasão o nobre senado, 
E' uma felicidade para o nobre senador crer o toda. rasão. em exhumar esse varão illustre; 
contrario disto; porque tomará grande interesse porque esta verdade só vale muitos reinados e 
nas discussões. O GOV:ERNO, E só o GOVERNO coN· muitas vidas de Plutarcho. Ella tem a data do 
SERVAnon, É o 0)1ÁCULO DESTA CASA. • VIU , seculo. antes de Christo; e, todavia, tão 

Ahi esttí, Sr. presidente, o que a historia-diz- poucos interessados ha, ainda hoje, que a.não 
nos; porque, como a camara vê na de~o~str:a- despresem! Mas, infelizmente, S. Ex. (tambem 

- Ç' • .. ;;'·... 1. . . 

toria, que cingi~me, fugindo o ter_réno. es_Pinhoso 
dos factos contemporaneos. A h1storw e o meu 

reserYativo contra essa e idemia de amores 
pelo senado, que vai grassando. Não. me __ aco~
metteu ainda a larva desses enLhus1astas, CUJa 
sinc&ridade bem duyidosa fôra, si a pathologia 
dos interesses e das paixões nâo n'a expJ.ic~sse. 
Para mim, siio apenas casos patltqlogicos ('nso). 
Mas sí ainda me não _eivei, gra?as a. _Deus, dessa 

:,.1 c ' o ... '"- o _,, 
dos que, appcllando para a physiologia, associam 
como c:msa á resiste:acia conservadora do senado 
a velhice, â decomposição cerebral. E' uma gra~ 
tuita ·olfensa. Niío fallemos delle com esse tom· e 
essa intenção com que o.uvimos dizer um dia:· 
« O senado é a casa dos velhos » O senado não e 
a velhice, e a Vi~lhicc mesma não é a decrepidez. 
A velhice, como a madureza, como a mocidade, 
tem o seu papel util na vida parlamentar, como 

i n rg ic . um repos1 orw ca mo · e 
expericncia, fJUC só os annos accumulam, e no 
seio delle tem encontrado o paiz muitos dos seus 
mell:ores scrvi.dores (1ipoiados). O resfriamento 
da temperatura politica nessa instituição deriva 
de um principio superior aos individuas que o 
compoem: seria injustiça injurial:os por uma 
culpa que nüo é delle5. Não devemos attribuil-a 
sinão a essa vit:tliciedade, que não cultiva no 
homem nenhum dos sentimentos genero~os, e 
explora -lhe todos Qs instinctos egoísticos ; a es~a 
vitaliciedade qU:e: submette as naturezas mms 
:be!J.l. dot?dus a UJ?-a prova_ç~o de que_ só por um 

b ~ . l (. ' o 
pureza primitiva (Apoiados). 
, Não creio, pois, Sr. presidente, nesse despi:en
dimentó de senado em favor das reformas hbe-

- raes: não u'o supponho capaz da abnegação do 
rei Theopompo, que acaba de merece! a um 
nobre representante de Pernambuco naquella ca
mara a honra de ser desenterrado de um in
justo· esquecimento ·no remanso de Plutàrcho. 

· clue como a mulher de Theopompo (1·Úo); em
penha o seu apoio á concessão da corôa, á demo· 
cracia e acaba ao ue arece votando ontra 
a eleição directa, Não :evidentemente, Theopom · · 
po não fez proselylos no ~enado! (Riso): 

1\'Ias, Sr. presidente, ha, no governo dos Es
tados, afinal, conjuncturas~ em que,_ para não 
lutar com a corrente, não se necessita- a pre
visão de Theo om 0 : basta a intui ão do bom 
senso mais trivial. Uma causa é hoje incontes
tavel: a organização do senado brazileiro fórma 
uma anomalia no regimen constitncionul. D'en
tre dons males- esse e o da unanimidade em 
ambas as camaras- soffre-se como menos ru: 
nesta o primeiro, emqlil.anto não tiYerrnos, fir
mada e consciente de si mesma, a representação 
directa do povo. Mas, em todo caso, é uma sin- · 
gnlaridade em uma constitnição livre. !'Jão ha, 

.. . .. .. .. . .. -
ção que §e lhe assemelhe: na Belgicu, na Hol
landa, na Austria, na ltalia, na Dinamarcu, na 
Suecia e Noruega a electividadc e a tempora
riedade caracterisam o senado ; na lngl:J.terra, 
na Hespnnha e na antiga metropole deste paiz, 
a prerogativa real de nomear senadores usse
gura ti camara popular, mediante os ministros 
de sua delegação, um eorrectivo contra as reac
ções impopulares do pariato. Logo, o exclusi
vismo da vitaliciedade absoluta é uma origina
lidade exotica: no systema representativo. Ora, 
essas superfetações do principio da olygarchia 
n l) • Í i . :;; • 
na sua quéda, mais dia menos dia inevitavel, á 
instituição a que adheriram, carecem disfar
çar-se, e; em vez _de amolgal-a aos seus fins · 
pessoaes~ su bmettér-se aos fins della .. Aprovei
tunda-se dessa vitaliciedade, que o paiz mal lhe 
tolera, para baldar systematicàmente a inicia
tiva reformadora do ramo ~emocratico do. par
lamento; entonando-se contra 'a -vontade termi
nante, authentica, irrevo~avel do povo, o senado 
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aventur11rá, não só a Yituliciedndc, que· é o seu ' da outra, uma instancia de recurso, cujas seu
odioso privilegio e o seu interesse particular, tenças têm Jorça definitiva (A.poiados). Are
mos n propria dualidade do organismo paria- forma que, na opinião do poder ministerinl, em 
montar, que é a sua razão de ser c o interesse harmonia com a da camara popular, ~ssumir a 
do paiz (Apoiados). . indeclinabilidado imperiosa de uma irretardavel 

Ainda· que a .conscíencia individual de seus ex.io·encía nacional de uma im rescindi\'el on-
mem ros 10sse opposta a essa re tH'ma, a CI a 1ção e governo, Pt1ssa> desde logo, do circulo 
sua posição conectiva, da sua furicçãü parlament;1r das ma terias meramente l tJgislativas, onde. . as 
impunha-1llesubordinal-a á opinião geral, noto ria, divergeucia.s especuhttivas têm o direito de li· 

---------1--n. eDntestaHl ela povcL 'l\tmhem, nn. Ing , _ , v ua:. camaras, 
a camara dos lords era dec!aradamcute adversa para o das medidas impreterivelmente actuaes · 
á reform~ uarlamentar ; mas votou-a em 1832; de administ;a~iio, a cujo respeito o voto deci
era vehemêntemente hostil ás reformas livre- si v o, írresBtivel, é o dos communs (.Apoiados). 
permuristas; m:is approvou-as em 18~6; era Então o senado contumaz transforma-se emum 
francament@ contraria á abolição da incapacidade embaraço ao go-verno ordinario do paiz, em uma 
arlwnentar dos 'udeus · mas viu-se em :!.858. conven .-o , · ·s :1 ~- ·-

· constrangida a um compromisso que abriu aos zndo á nação, em um ccr..tro de anardlia, em 
judeus as porta_s da lcgisJatura; em decidida- um violento dis~olve_nte e~ure r.s instit~i<::ões, 
mente adversa n suppressuo do 1mposto sobre o em um estorvo a ex1stenc;a re"'ular do I:..stado . 

• ; _, s , _ • , · ,-c en o sem- 1 · tu o em .. 
prc á coroara dos communs. Não ha ahi pnssar Si ainda se nos fizesse mister dar a essa respei
por forcns caudinns: não ha sinão a nobre:z-a de tavel corporação uma idéa, não carregada certa
inclinar hostilidades individuaes e caprichos ou mente dos perigos do seu endurecimento anti-re
préconceitos do espirito de corpcir::~ç~o ou do éx.- formistn, . bastaria advertir no singular v-ntidnio 
clusiYismo de partido ás aspirações geraes, ao do nobre ex-ministro da fazenda n.esto. ca::~ S. E~. , 
sunremo interesse da pntria. E ahi esti porque, que occupou o c:Jrgo de secretario de Est~do na 
en:i uma constituição que a democracia, neste se- menos revolucionari~ das pastas; S. Ex.. cu,ias 
culo, tem invadido por todos os lados, ess~ pa- pllla-vras, portnnto, não podiam ser :1s de um 
riato, tão antigo cruanto ella, com a sua l~ere- · h ·.,_ -. · , • , 

I arw a e eu a nao seu e amcla vacillarem·lhe guinte, devia fullar éntrio penelr~do profun-
os ·fundamentos (.4.poiados). · . damente da conscienc1a de sua responsabilidade 

E porque não ha.· de~ sen11do lJr:1zileiro insp~- · ollicial · S. Ex. Jroferiu ac ui e tu hr e f'a 
~ - , , .'-' .. •· mc1siva, rapida, como a lr.mina de uuw guilhO-

íllm.tre camara conservadora do mundo? Acaso tiU<l: • O senado um dia será supprimido. b Si a. 
porque aind3 sente duvidas sobre n ndhesâo firme conservação do senado fosse uma conveniencia 
do paiz ~ eleiçiio directa? E' impossív-el! Desde puramente pessoal dos senadores, es~e -in pU·~" 
18:3~, qual é a reforma em cujo apoio accentuou- verem 1·evr:rteJ·ís-seria um aproveiravel lembrete. 
se, no Brnil, a vont:lde nacioJ~al, resoluta, ar- ~!:ls, par?- os que, como eu, pensam que o ~ena~o 
dente, incon"V"ersível assim. çom e<:sn n · ·-
dndc,com essa intensid~do,conl essa IJersevel'::nlc;:\, 
com todos esses caracteres imperativos de uma 
decisão soberana? (.<tpoiados). 

Franqueza, se_nhores! O partido conservador, 
que clecltmmdo-se convr.rtido ft eleiç:Yo àirec1a, 
não nol-a quiz d.:~r, quando :J.té das ·sua:S mãos 
declaramos aceital-a, hoje, que. estamos habili
t:ldos a fundai-a, não a admittc decretada ror 
nós; nüo n'a quer vasa da nos moldes libernes, ou - . -
p;rtido ~clverso . M~~: aindu uma v~z, um senado, 
e sobretude um senado irreformavel, como este, 
far.endo-se o agente pertinaz da immolJilid.:Jde 
conserv-adora, da intolerancia· conservadora, do 
obscurantismo conservndor, jogaria uma cartv.da 
suprema, provoc(}ndo o governo e a nar.ão para 
o caminho das tentativas revoltlciouarfas. E' a · 
fl~mmula da facção, a flammula contlagradora. 
hasteada no topo âo Estado pela ma~istratura dá 
prndencia, tia moderação, da estabilidade consti-
tucional (Apoiados). -
E~ crises da especie dessa, cuja hypothese 

. - ,, , .o:. ou ros c&sos n::ts re
'ações -human:,s, o remedio está ·no hom senso do 

· l1omem. Aqui não vejo outro sinão a dis
cric:;ão do senado. Qúero crer que, ao menos 
nest::~ extremidade, não lhe faltará o sentimento 
do seu papeL o instincto dos seus deveres consti
tucionae~. No systema parlamentar, a primeira 
-camara (! esta; esta é a que imprime dírecçiio ao 
governo: ella constitue, contra os votos políticos 

c. ~ o .. ' 1 ' 
deve supprimir-se nunca ; para esses nessn 
nmença, que de relance lhe tl•.::scortinn o::; inc:tl· 
cul:lveis porigos da rracç5o, os effeito5 irritantes 
della na opinião-publica, não descubro sinão um 
appello no patriotismo daqueila assembléa, que, 
sob esta segmlda Mturesa, de que o ~robi~nte da 
irre:-ponsabilidade reveste as olygarchi:,s, ha de 
eucotürar ainda, confio eu, alguma rerninisecncia 
da sua longínqua origem democraticn o da gr::n-

, c; e i : ss:~s a uras, os ei; mos 
desta n:lt~Iio , p:tra não e:>quecer quç cs in_dividuos, 
como os prtrtldos, perecem com os seus mtcresscs 
:~.ennlwllos, e a patri11, que não pnssn, em tributo 
á sua ímmortnlíd~de exige deJies, nas grande5 
occnsiües, o sucl'ifido do amor proprio e d.us am
bições particulares. (Muito bem.) 

1\Ias, Sr. rn·eslàiJ.nte, soh o systema representa
tiro, nenhuma situação mais dcplor:rvci, m:ds 
arriscac1n, yejo eu do que essa, em que um:~ insti
tuição iuaccessi í•cl á influencia renovndora dn 
povo, tem cs_;:es meios de atravessar-se entre elle 
e as suas necessidades mais vitaes 1 A>;oictdos • 

eis o que se exv ica a difficillima situ:~rão do 
~ab i nete ante o ímmenso .progrr:;mna li});;ral. 
Tem-se dito aqui:- Pr(}ponhamos ns reformas; 
votemol-as; remettamol-as ao senado; snlva-se 
a nossa responsabilidade; principia a delle; com 
o mais não temns nail.a.-Perdoem-me os nobres 
representantes d~ niinoria nesta casa. E' absoluta 
demais a sun confiança nessa divisão de r<'spon
sabilidades; c é falsn a supposição de que opa-
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sidoncia do centro esquerdo, • esse gabinete_, 
qüe possue todas as nossas sympathias, e tem 
direito a toda a nossa dedicação, vai achar-se a 
bra~os com uma difficil tarefa. 

• Tem de passar entre dous escolhos: 
• Si decidir-se a pro}1or as reformas que en

volve a fundar,;ão de um regimeu sinceramente 
republicano, arrisca-se a encontrar no senado 
uma o )Osi .ão svstematíca e a s 
que 1e ao de enfraquecer a situaçtlo, animando 
talvez os m~os desígnios dos que julgam possí
vel outro 1.6 de Maio. 
• lt Si, comprehendendo esses perigos, abstiver-se 
de propor leis rcformndoras, e de temer que 
o partido republicano o accuse de indi.trerença 
em relal}fio a alguns ães gr, 
as circumstancias actunes pnrece estarem im
_pondo aos detentores da autoridade .. » 

Ma", Sr p1:esidente, vencida esta primeiraes 
taçiio do nosso governo,.tirndos, r:or esse moderado 
aspecto do nosso procedimento, nos adversnrios 
os pretextos, que tanto lhes conviriam; de reaccão, 
o programma liberal ahi está, intimando-nos os 
nosso~ compromissos, e ter:i então chegado o· 
ensejo de salvar a responsabilidade do partido, 
eomptOI'\t cr.,m na execuçao as 
outras idéas ( pelo que nos toque ) a continuidade 
da nossa devoção ao symbolo antigo (Apoiados). 

- - - ---E""'sse prggramma .é grsnàe, é mliltiplo ~ e de• i 
sel-o. Não participo das prevenções que contra 
os prog-rammas tem gerado, neste p<tiz, o des
cumprimento habitual àelles. Não lhes atLribuo a 
virtude extr::wrdinarit.t de moralisar os partidos 
sem convicções; mas tambem não lhes vejo ne
nhuma influencia cooperativa nessa infidelidade 

s c mpronussos que caractensa os a sos par
tidos (Apoiados). Os programmas não poderiam 
infundir fé aGS partidos que não n'a têm ; mas 
aos que a tiverem, ainda tíbia, servirá para des
envolvei-a, ou, fixai-a. Considerados á luz ege
istica ·dos interesses dominantes nos partidos 
entr~ cujos membros o amo i' serio de uma idéa 
não estabeleceu essa . cognação moral que .é 
neiies como na familia a voz do sangue, os pro-

grammas representam um inconveniente ; por· . 
que os programmas encarnam a oppsição conti.: . 
nuamente viva, lembrundo-lhes no go"''erno as 
sagt~adas obrigações da sua honra, e ligando á. 
cada · infrac_ção do pnc_to sant~ da adver.sid~de o 

suave, a transição pelo noder, sem esse embara~ 
ço, que aliás ante elles erguer-se-hia n'um corpo 
estipulações distincLas, nmcaçando-lhes com o 
dcscredito publico ::is transacções criminosas. 
E~1 summa, si os programmas não impedem, 
ao mflnos diflicultam e eny (t • -

açoes que a au.sencia delles facilita, e anima 
(Apoiados). 

Sei que na Inglaterra, o partido liberal tem
n'os dispensndo. " Em tempo nenhum, dizia~ 
como chefe delíe, na Assocíacão Libe.ral de Edim
burgo, em Novembro de i8i7, Lord Hartington, 
~~: em tem!)o nenhum, quo me conste, ado:ptou o 
partido liberal, no poder ou fóra .delle, a poli~ 
tica de prender-se a compromissos- accentuados 
-o r ·· , . 
poderei ministr~r-vos um ou dons eX:emplos con
vincentissimos, que attestem quão verdadeira é 
essa observa~,:ão. Em 1832 havia, não padece du
vida nenhUlll:l, entre · os espíritos., no partido li
beral, varias reforni<ls que de grande importan
ci_?. ernm na es~imativa delles. Essas reformas 
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reli«iosa na Irl:uida; foi por diante ·= metteu 
mão~ ás relações dos proprietarios territoriaes 
alli com os rendeiros; propoz e reduziu a effeito 
a lei do escmtinio eleitoral ; decretou o acto da 
dotação da~ escolas em Inglatorra, os actos con
cernentes ú educa ão na Inrrlaterra e na Es i · 
a1Jo iu a compra das patentes no exercito; esta
beleceu o concurso livre par<~. os empregos pu-
1llicos aqui. Agora, o · que -vos pergunto, é si o 

com os nossos aqm tu o e iverso, e a differen<;a 
de costumes que lá faria dos programmas um 
trambolho, em vez de uma garantia de progresso, 
aconselha-os no Brazil, sinão como um obêtaculo 
absoluto às deserções, ao menos como um tropeyo 
aos desertores e um elemento para o processo da 
sua irnprobidade (.Apoiados). . 

· · '· , o nu o, em con 1ç:ues e 
comp-etencia mais favoraveis p:Jra abalançar-se 
a esses problemas, e tratai-os apta e satisfacto
riamente, não se achando envencilhado então 
desde as urnas com: esti oulações especificas acerca 
de qaanta cousa houvêsse. I~so é ·o que eu qu_i
zera p:ll'Licnlarmente que ret ., ' -
mo hoje, o uartido libernl. » 

É' helio, 'é admiravel isso, Sr. presidente ; 
honra áquelle paiz, honra os seus Jartidos. Mas 

· Depoi:--. o nosso caso agora é diverso- O mal, 
si o ha, éstú feito : o programma liberal existe, 

) ·: • . . ' o ; ' 
In,.laterrn, sem programmas, os partidos chegam 
a fbzer m3is, muito mais, do que . a linguagem 
dasuuo Josi ãodaria a ,·- · · . ··rr··-
lhes no governo, não se segue que nós, tendo 
com o paiz estipulações escríptas, pas·samos, com 
o exemplo dassa generosidade reformadora, que 

. adiant:i.-se além do Vllgamente promettido, faltnr 
ao <1ue solemnemente promeltemos n'um conve
nio expresso e i-:-resilivel (.,1poiados). 

·as, o Jec am am1gos nossos, a const1tmnte 
não p0dc cahir no circulo dos expedientes com
muus. Qilnsi meio seculo terá decorrido entre a 
de :1.83!1: e 11 vindot1rn. Digamos adeus, port..1nto, ás 
reform~s liberaes que-se não legislarem naquelh.\ 
cuja convocação preparamos.- Eu juntnria o 
meu tlnmor a.o desses, Sr. presidente, si racio
cinasse sob1·c as mesm<~s prcmi:>sns,.si act·editasse 
que a fund~ção das grandes instituições enume
radas no lron-t•::mma da nossa o ) ) ·i 1 
no~ seuii pontos essenci:Jes , de inten·enção con
stituinte. A minha desautorisada, mns reflectillis
sima, opini5o é, porém, contL·ariu a isso. N'uma 
constituição onde tão seriamente affirmnda vejo 
a democracia liberal, a condição limitatiYa do 
art. 178 üo exercício da uut~ridade parlamentar 
não póde ser um obstaculo ao desenvolvimento 
da lib::~rd:tde; não. póde ser sinão o palladio 
della: Si a quizerdés mutilar, essa égide invio
lavel vol-o prohibe. Si, vorém, a vossa -intenção 
for alargai-a, honrai-a, rodeal.:a de novas seg-u
ranç_as,cha_mar á sua co-participaç3o os excluídos 
presentemes_te della,·comvosco enão · 

lativa a que vos propuzerdes, respeitais a _etli
ciencia constitucional desses poderes, guardan
do-vos, ao mesmo tempo, de tocar no sanctuario 
constitucional dos direitos do indidduo, jú então 
a con}petenc!a ordinaria do parlamento ~. a meu 

• - r 

E;xem plifica rei. 
Esta cam?ra m:mter~s~-~ia, 
. ' ' .. ' vogando o art. 5.0 ; porque essa resoluç~o nem 

offenderia a liberdades constitucionnes ue classe 
alguma-, nem, tirando a súperemineneia de re
ligião oillcial á igreja romana, que, na organiza
ção do estado, não tem absolutnmente o caracter 
de um poder, feriria a autoridade ou a limita-

ficando-o, planejassemos obedecer a um pensa
mento opposto, cumpriria necessariamente ouvir · 
em côrtes constituintes a opinião nacional. · Si 
um parlamento reacciont~rio mettesse miTos ini- . 
migas nas gnrantias indlviduacs do titulo :ym ; 
se decretasse a censura contra a exprP.~sao do 
pensamento; si in novasse vexames contra as· 
crenças religiosas; si acabasse com a inviolabi
lidade do asylo domestico · si tirasse aos habi- . 
an es este p:nz a ocomoção livre ; si impri: 

misse retroactividade a instituições penaes; si 
abrogasse o principio que consagra a igualdade 

, ·, a cesiJiiaae 

ç:ao mu ua, os· quatro poderes constítucíonaes. 
Si déliberassenlOs rel"ormnr o art. 179 no sentido 
ampliativo, · estnriamos escrupulosamente no 

::. , · · 1cçao ; s1, porem, mo L- . 

frnnca dos empregos a todos os cidadãos, que 
condemna o confisco e a communicacãoheredi., 
taria das penas, que reco:t~-hece a pÍ"óprie-dade, 
firma a independencia do trabalho,vota o direito de 
petição, criminosos e nullos, além de maldictos, 
seriam de idida · ~ · 
vez de tentar contra as garantias individuaes, sa
crosantas gnrantias que diffel·ençam o homem, o 
civis, do escravo, da machina humana; i'L longe 
disso, o intento da legislatura ordinaria fosse 
asseg-urar a essas g:nautins mais firmesa, mnior 
amplitude, i;;·ualdude mais completa, supprimir 
os ul ti mos restos do pnvilegio e do monopolio 
entre os cidadãos, emancipar o direito pnlitico 
do exclusi\rismo reli~ioso, levar até ás eonse-

. · · · · m:u;, liberaes set'f!flFe, s -
jnstas, a liberdade nn emtssüo do pen:-amento, 
nesse commctLimento illnstre não se an·edaria 
um úpice dn sua orbita legal, e o appello ú cons· 
tituinte serin, em La! caso, uma abdica~ão da 
sua constitucionalissima. autoridade. (.Muito bem.) 

Nem esta opinião, é um expediente. Ella está ·. 
na índole do partido liberal,- está nos seus iil
teresses, C5tá nas sna.s bons tradições: expandir 
a esphera legal do parlamento, e accommodar 
no delineamento geral da carta, cuja elastici
dade, nos limites do seu espirito, é immensa, as 
maiores instituições deste .seculo. E' a que el?-, 

es a o escu o consti tncional. Por essrt razão 
mesma, si tiverdes em mira alter:ar a hnrmonia 
actual eutre os poderes politicos redprocamente, 
ou a sua posição collectiva para · com os adminis
trados, conferindo-lhes attribuições novas, que 
ccrc~iem a liberdade priva.da, ou transferindo as 
existentes de uns para out1·os, exige a carta que 
vos habiliteis com uma delegnção extraordinaria 
da soberana: popular; mas, si, na alteração lcgis-

vrc;~ consng-rado á liberdade religiosa, na intro
duccão do Papa e o Concilio. • A promulgação 
do ~2gimen. americano, · • dizia eu, alluclindo á 
ausencia de restricções religiosas á liberdnde, 
• em muitas • das suas instituições esse.nciaes, 
não exige, entre nós, a intervenção excepcional 
da autoridade constituinte. Aseculai·izacà<J da 
escola, do registro civil7 do casamento, dÓ cemi
tedo, do e1tsino publiw, do codigo penal, e a.abo-
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l{çlio das incapacidad~s 1:eligiosas _não fere.m ar-· 1 resses, C~J?.trariado_s pelo deslei~o econon:ico d~ 
t1go nenhum constttucwnal; nao restnngem nossa polttiCa, o. epttheto de pedmtes (Apozados). · 
direitos iúdiv.iduaes do cidadão ; não alteram a As pala:vras perfeitamente claras do ultimo 
divisão, não mudam a situação respectiva, não discurso da corôa conferem-nos o direito de 
cerceiam ~s prerogativas dos quatro poderes contar-que a iniciativa do gabinete não se demo
constitucionaes. Apenas admittem á partiçipaç.~o rará em promover medidas serias neste sentido 

· , • o i · s raçao e no governo em :1r os primeiros passos para a undação dessas 
do Estado uma fracção da nacionalidade esbu- instituições de credito rural e territorial, cuja 
lhada até hoje desse inalienavcl direito, e rein- ausencia não se concebe, hoje, n'um pàiz cujo 
tr.·gram o Estado na (".lesse àe elementes e uro, Cllja prospe1 iddde,--cuj·!rf'+.: ,n·t;·~.!ll"'<i-·er.. . ..i-i7r-----------l 
ciaes .á soberania,- confiados at6 agora a urna in- tem sinão uma fonte possível: a ag-ricultura 
flu~ncü: extranacional. Não constituem, pois, · (Apoiados). . . . . · .. 
reformas constitucionar:s;na a'ccepção do art. -:178 . Cumpria reconhecerem, como em. relação á 
da cart~. O que essa disposição. quiz prevenir . França, dizia, n'um dos seus notaveis relatorlos 
foi o cerceamento das franquezns individuaes e sobre a fundação ào credito agrícola nesse paiz, 
a alterac;ão da linlla divisaria entre as quatro ra- o conde de- Gcrminv uc «é tem )O de restitp.ir 

· · ,o ons 1 ucwnr.es a auton a· e sem a ao Brazt rura parte do que ellc tem dado, c só 
audiencia extraordinaria da nação. O art .. i78 é com esta condição, pela força multiplicudvra do . 
uma garantia contn\ a mutilaçiio d3s libertlades trabalho; poderá clle continuar a concorrer com 
astuaes ; n~e lifll eml:r.iraç · · · , ·, - , . , l; , , l; acwnaes. • 

. dellas. E' uma segurança, uma consagraçfio das (Apoiado$). Cumpria convencerem-se de que . a 
fronteiras actualmente subdivisorias da autori- fortuna · agrícola do paiz acha-se ennovelnda 
dadc _politica ; não um obstaculo ao reempossa- n'uma crise analoga :i de qudallava Léon Faucher 
menta da soberania civil em rracções inauferi- :mte a corrsntuinte, nestes termos: • i.' tempo 
-reis de sua jurisdicção, distrahidns até a~ora em de chegarmos a uma liquidação; si não lhe pro
proveito U.e uma autoridado estranha ao Estudo. porcionardcs os meios; si não facilitardes á 
E', em fim,. uma barreira á dilatação das attri- agricultm:a eapitaes a pre~o moderado, inl'alli
buições adminis~rativas e governativas do poder velmenle caminh:n·ú para a . hancarota a fortuna 
socjal á custa da integridaae privnda e cívica territorial. » (Apoiados). A falia do tilrono )er-

• • • , - • :s · ·.: , ino emnva a sua e-nos e que o governo c egou a essü con- · 
direito individual, de prerogativas essencial· clusão; o que agora urge, -é que a sinceridade 
II}ente administrativas ou poliLkas :i compelen- d~ssas palavras ?nimadoras dem~nst1:~-se em pro-

. . tm.t5, effieazes, 1mr,n. , 
está, por conseguinte; na esphêra (la legislatura patriotico pensamento. (Apoiados; muito be'lL) 
ordinaria. • · _ Guardando essa lealdade MS seus recentes com-

Consequentemente, perguntarei ainda, depen- promissos; levando ao seu termo a nossa reorga
derão de constituinte as reformas . comple·men- níznção eleitor:Jl ; não embaraç:mdo nesta c amara 
tares dnliberdade eleitorul, como as incompatibi- a passagem das reformas protectorns da liberdade · 

, , ts r a u a, a e1 e e ezem ro e . da de perfará. o seu curso com honra para o seu partido 
:l8l!,O ~ as reformas economicas? as descentrali- . e profundos beneficios ao povo. Para tarefa de 
sadoras? a.municipal ~a emancipação do ensino~ um governo, grande é já esse encargo (.:!poiados). 
as das leis de naturalização? Indubitavelmente, Dest'arLe o primeiro impulso reformador im
não. Logo, de constituinte não carcee o partido primido á situação liberal ter<\ indicndo a grau
liberal para honrar os ~;eus compromissos: bas ~ deza da orbita que necessariamente lhe cabe 
ta~nos a nssembléa ordinuria ... . . comtanlo que, continuar, e que assim estará simplesmente prin
no movimento par-lamentar conducente· n esse cipiada; porquanlo, Sr. presidente, d~pois disso 
fim, n5o queira o senado set· a nmlher de Theo- lo_ ngo é_ a!nd~ o caminho ?e reformas qtle o de-

!idades paLlamentares, a reforma da olicia e da · reli..,.iosa e da liberdade de en in ,.. · 

om o Riso. · -
Não devo, Sr. presidente, abusar mais da. 

casa... · 
Vo.zEs: -Ouvimol-o com o maiorprazer. 

O SR. RuY BARDOZA:- .•. más não posso ter
minar, som congratular-me tambem, como o meu 
nobre 3riligo · representante da Bahia (o S1· • . Bo
dolfo Dantas), com o governo pelo topico re
lativo á lavoura na mensagêm com que abriu a 
presente sessão legislativa. 

Felizmente já ·se não olha com esse desprezo, 
_contra_o qual aqui pr9te~t::tm os c~m a palavra e 

é, por ~.ssim dizer, a base do sangue, da . circu
lação, da vida nacional (muito bem) ; já principia 
a comprehender-se a origem .superior de · seus 
males ; já se .não vê nessas victimas ~a nossa 
desgraçada situa~ão geral uma classe de . nababos, 
arruinados por uma indolencin improvidente ou. 
uma estupida prodigalidade; j:i se não atira a.os 
que vêm~ defender a legitimidade desses inte-

.A.. -20.-TOliO. III. -

' . ' essa prudente modt'ração, que lantns impaci-. 
encias tem despertado contra o gnbinete, forço
samente . ha de ser accelerado por aq uelles a 
quem tocara prosecução da empr~za. Nas refor- · 
mas està o segredo unico da nossa forçn ; pela 
devoção :is reformas chegaremos ao coração do 
povo (apoiados); pela infidelidade ás reformas 
cabiremos esmagados sob o justo desprezo do 
paiz .. (11fuito br:m.) Só pelas reformas consolida
remos a nossa estubilidade, a verdadeira estabi
lidade, a unica estabilidade arnbicionavel, a que 
se firma nos principias e não ~ nas conyenções 

• • . f - . 

mente não se dirige a hobré opposiç~o nesta casa, · 
a cujos sentimentos., no nieio dos seus erros de 
apreciação' e das suas injustiçás -para comnosco, 
faço a mais completa justiça. . . , 
·. Não, Sr. presidente, pela niinha parte n~o dou . 

a esta nossa discordancia occasional ·sinão o .Ji.: 
mitadissiQlo alcance de um facto niomentaneo, 
de um incidente ·· (azJoiaàos); não lhe attribuo o 
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alcance, que imprudentemente (perdoe-meS.Ex.), 
hn poucos di:1s, ottribuiu-lhe aqui o nobre de
pútado pela Parahybn (O Sr. C. Vieira). Deploro 
a palavra dissidcncia, deixada caflir por elle no 
meio das noss;ls difficuldadss actuaes, onde os 

() ;-- . 

en_nmenal-a, e atirai-a aos qu:1tr~, ventos, pe: 
dindo uns aos eutros ns alvic:tras do achado. 
(Jfuito bem. Acredito ue nesta )nrte não foi 
org:1G os seLlS co:npanhl'iros uc•phalange. aem 
mesmo (e com i~to honro a S. Ex.) dé uma 
inspiração cal m~\ dos seus sentimentos liberaes. 
(Jf1útn bem.) 

Não ! a unidade da nossa grande familia não 
está quebradà (apoiados), n[le estão rotos, nem 

~ . \ . . ... . . 

A di~c~ssão fica adiada pela hora • 
Foram lidas e manda,l;ts imprimir as se

guintes redacçõcs : 

Redacçci:o do projecto n. :l.í6 de iSi9. 

A assembléa geral resolve : 
Art. L° Fica approvado o r~gulamento 

camara municipal em sessão de· 8 de Março 
de :l879. 

Sala das com missões em :1.0 de J ui h o de 1879. 
-Ruy Barboza. -R_odolpho Dantas. 

:1879 .. N. 81 B. 

JlOliticn (apoia;los); não ha entre r;ós esse abvsmo Redctcçiio para 3.a discussrTo do projecto n. 51 A 
da dissidcnci:l. lfio funesto noutros tempôs ao de 1879. 
articlo libernl. c ue o adio x • , ·-

111idos e opprcs~ores, ou a idéa entre fieis e Registro civil. 
reneg-ados. (J-faito l1em.) Nem nós,nem os nobres 
deputados, esqueceremos que não -nos assi:;te o A assembléa geral resolve: 
direito de r:~sgaJ' as entranlws deste grande Art. L• Fica approvado o reg-nlnmcnto quo 
pa et;do, que nos eonUon o devosito da sua in te- baixou com o uecrtJto n. 560~ de ·2:; dt! Abri I de 
gi'idade e d3 sua repntac;ão (apoiados; muito bem); 18n para exccuçflo do nrt. 2.0 da lei n. 18:29 de 
q_ue ~odos os s~cril1cios de tolerancia, de pa- 9. d~ Setembr~ de 18i0, cstnbelecenuo o rt•gistro 
cwnc.m, de respc1h1 mutuo, de mutua confiança CIVIl dos na~crrncntos, casamento~ e ob i tos. 
siio 1~oucos em hon~cnngcm a esta grande caus:l, 1.0 A prisão correccionnlt}c que ~ratuo ~1rt: !J,2 

• ' • r . (f • ' ,. 

mesmo corpo, nnfmado pelo mesm~ coraeão,''j· dias. -
dedicado ao serviço uo mesmo principio (apoiados· 2. 0 A certidão extrahida do rcp:isLro é meio 
muito bem) ; ue amnnhü como hontem indis~ authentico de rova do nnscimento casamento 
tmctamenre seremos lodos o alvo commum dos ou obito. · 
golpes inimigos (Apoiados). · Art. 2.° Ficam rcvog-ndas as disposições em 

Prende-nos, Sr. presidente, um intimo Jnço de contrario. 
solidariedade: a adhesão no mesmo ideal poli- Sala das commissões em 10 de Julho de 1879. 
tico... · -Costa Ribeiro.- Tlwodoteto Smtto.~ Augusto 

O Sli .. F~ANCISCO Sonn.E (ministro do imperio : França.-Esperidüio.-Dr. T. B_: Espindola. · 
::; r s us um so partH o. 

O Sn. Rcr B.\UDOSA:-•.. ~tdhesão intlammada 
n'uns por um insofTI'imcnto generoso, lucida
mente dirigida u'uuLros por um justo respeito a 
essa combinaçiio complcxissima de direitos e in
teresso, em cujo nome as circumst[tncias actuaram 
e acluarão sempre como um freio moderador na· 
satbf2ção das a~pir;u;ões de todos os partidos. 
(Muito be-m.) 

e~ ' 
mo prog'ramma e pela mutua convicção dn nossa 
sinceridade, não haver:, temer em nossas filei
ras desnggreg:H_;iío de forçns. A causa liberal não 
póde perder o concm·.~o de nenhum dos talentos 
de nenhuma das dedica~_:ões, .de nenhuma das 
individualid.ades eminentes que até hoje a tem 
servido (apoiados): carece de todos, conta abso
lutamente com todos (llluitobcm.) ... 

U:\r Sn. DEPUTADO : -E todos devem cstnr a 
seu serviço. 

O Sn .. Ruy .BAHB9ZA. :-.•• exige n todos, e de 
todos obtendo sem d vi n . ·-
mento das queixas, o sacrificio dos rcsentimentos 
particulares, prose;uirá no p:~iz a carreira o-lo
riosa que aindn hoje !110 assignalam as espera~ças 
populares_._ ( Muito bem; muito bem . ) 

O SR. P'íusco PA.RA.rzo :-Encerrou o seu dis
curso com chave de ouro (Apoiados). 

(O orad?r é felicitado e abraçado pelo Sr.2lfinistro 
do Impcrzo c todo$ os Srs. deputaclos presentes .) 

Bedacçli:o do aclditivo ao ort:àmento offerecido pelo 
Sr. deputado Macedo, em 7 c approvado em 15 
de Maio de 1879. 

Art. L 0 O. governo é autorizado a fnndar na 
capital do Imperio o theatro nacional, quo cons
tará de theatro nonm.l, escola drania~ica, e 
caixa de soccorros e de aposentadorias dos artistas 
dran~aticos a _elle perter~centes, sendo o thcsouro 

despeza com-essa instituição, que terá por fonte 
unica de recursos e de rendá um accrescimo até 
10 ~/, sobre o preco dos bilhetes de vnrnndas, 
platén, cadeira3 e canlarotcs que se ve:adcrem em 
todos os theatros dramaticos, Jyricos, e nos circos 
e espectaculos publicas nn.cidade do Rio de Ja
neiro. 

Art. 2.° Ficam revogadnstodas as leis em con-
trario. · · 

Sala das commissões, :1.0 de Julho de 18í9.-
J. M. de .Macedo.- R. Dantas.-Ruy Ba.rboza. 

O Sn. ·PRESIDENTE dtí para ordem do dia H: 

L a parte (até 1 i/2 hora}. 

Continuação da f.a discussão do projecto de 
credito para pharóes. 

Discussão unica das eméndas do senado· aos 
projectos: ' 

N. i20 A, abrindo -credito . ao -ministerio d3. 
fazenda_; 
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.. N: :1.6:1. A, abrindo credit? _ao minist.erio da I Ferrei~a de l\fou.ra, S. il~eira :Martins, Meira de 
JUStiça para despezas no pres1d10 de noronha._ Vasconcellos, Soares Brandão Affonso Pen.na 

3, .. discussão do projecto n. Si A sobre ore- Esperidião, Joaquim N~buco, Felicio dos Santos: 
gistro .civil. . - Belfort Duarte, Souz.'l. L1ma, Manoel Pedro, Lou-

• • u • ... • _.. : renço de Albuqu~rque, Bezerr~ Cavalcanti, Lima 

O r_esto_ das materlas designadas para a :t.a parte 

La discussão do projecto n. 241, autorizando 
o governo ·a aposentar o ajudante do director de 
pharmacia da .faculdade de medicina da Bahia. 

:f.. • dita do dfl n. 233, autorizando as ca
maras _municipaes a conce_der licenças para con-

2." parte (á i 1;2 ou antes). 

~essão elD :u. de.J.ulbo de 187"9. 

SU!I'ii\IARIO .. -ExPBDlRNTB .-Pare ccres.-P roj cc tos.-.Appro
v:~.ção de !edacções .. -Obsc~nLçvcs do Sr .. ~p~minondas.-

-:La unTB n.~ onnBll .Do DIA. 3.a discussão do projccto 
sobre registro civil. Discursos e requerimento dos Srs .• -\fl'onso 
Penna, Saldanha :Marinho e Cost:t Ribeiro.-i.a discussão 
do projecto n. 2'•1 (le i8i9. Discursos dos Srs. Costa 
AzeTCdo c Almeida Couto.- 2.a P.!RTII DA OnDBII no nu. 
Discussão da fixação. de forças de terra. Discursos dos 
Srs. SiiYeira Martins, iliarquez do Herval (ministro da . 
guerra), ll;loreira de Barros (mini11tro de .estról.ngeiros) e 

a i 

A's li horas da manhã feita a chamada acham
se presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
Alyim, Alves de Araujo, Frederico de Almeida, 
MarcolinoMoura, Espindola, Jqsé Marianno, Costa 
Ribeiro, Manoel Carlos, Almeida Barboza, Can
dido de Oliveira, Olegario,. Malheiros, Horta de 
Araujo, Santo, Barão da · Estancia, Theodomiro, 
~iria to de. Medeiros,. Ildefons? de Araujo, M~r--

Couto, -Seraphlco, José Basson, MaNinl{o Campos, 
Pompeu, Prado Pimentel, Macedo; ,Corrêa Ra
bello, Ribeiro da Menezes, Salda-nha !Iarinho, 
Fernando Osorio, Rodrigues Junior, Barão de 
Villa Bella e Ignacio :Martins. 

Compareceram depois .da chamada os.Srs. Ca
margo, Costa Aze;v:edo, Andrade P-into, Liberato 
B.arroso, Azambuja Meirelles, Souza Andrade, 
Manoel de Magalhães, Barros Pimentel, Buarque 
de Macedo, Frederico Rego, Aureliano de lb
galhães, Theodoreto Souto~ Flo.rencia de ·Abreu, 
Mello e Alyim, Freitas Co'uHnho, Luiz ··Felipp~, 

' ... , ~ ' 
P:aula Pe•soa, Marianuo da Silv:1, Epaminondas 
de Mello, Prisco Paraíso, Sergio de Castro, Ame
rico, Souza Car.:v;alho_, Danin, ·Fr lin Daria, 
.Manoel Eustag:uio, Sin-val e Lafa tte. 
. ··Cornpa,r.eceram .depois de . erta . a sessão .os • 
,Srs. Bulcão, Barão .Homem -~e llello, .Moreira i 

,Brandão, Joaquim .Ta,vares, Jo"aguim Serra, An- . 
,tonio -Carlos, F,idelis :Botelho, ·FaiD-o-B.e~Freitas_, 

Ao meio dia alJre-se a sessão. 

O Sn. :1.. • -SECREl'AIUO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do ministeí'i9 do Imperio, de 9 de Julho 

corrente, remettendo um officio do presidente 
da rovincia do Rio Grande do · ~ 
panh:mdo um r~queriment~ ~a camara municipal 
da crdade do RIO Pardo soliCitando .a cessãe O"ra
tuita do 11roprio nacional conhecido por ,cas~ da 
po vqra.- comm1ssao e azen a. 

Doministeriodajustiça, de9 de Julho corrente 
transmittindo cópi~s de divers~s actos dn presi~ 
dencia da .província do Espírito Santo com refe
rencia á suspensão do L o sup plcnte do termo da 
Barra de S. Matheus, ten~nte-col'Onel Severino· 

are-
quisição. 

Do ministerio da gnerra,de 9 de Julho corrente 
resti~uind9_ info~·mado o requerimen!o em que. o 
L 0 Cirurgrao relormado Dr. _Florencro Francisco 
Gonçalves pede reverter ao quadro dos cirur
gi~e? _eifectivos do exercito.-A quem fez are
qmsrçao. 

Requerimentos: 
·Da camara mumcrpa c a cap1ta e S. Luiz do 

Maranhão, pedindo' a revogação do art. 307 do 
codigo do processo que obriga as camaras muni- . 
cipaes ao pagamento das custns judiciarias nos , 
processos em que decahe a jm;tiça publica.-A' 
com missão de j nstiça civil. 

Do gabinete portuguez de leitura pedindo 
isenção de direitos para os artefa:ctos .de pedra e 
de ferro qt~e precisa imp_ortar da Europa ou dos 
Estados-U_m~os da f1mertc~, para. a ~onstrucçãp 
de um ed1ficro destmado a sua lnblrotheca.-A 
eommissão de fazenda. 

guintes 

P~-\RECERES. 

,A commissão de poderes~ examinando as duas 
eleições de eleitores~ que foram : feitas na paro
chiá de Mog.Jm.irim, em ·os dias~ ·5 de Agosto .e 
seguintes do. anno .tt·ansacto d~ :1.878, para o :fim 
de .. ~e rem elettos os deputados a <lssembléa geral ; 

. ' 
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Qne seja ~~nuull ada a elei"·ão de eleitores a que 
~u P!·occt!e~, na parochia de liogymirim, em 3 

2.o 

Qu~ sej~ appr~vada a. eleição a que se procedeu 
em· a Igi'~Ja de-Nossa Senllora do Carmo, e appro
vados sejam seus 29 eleitores. 

SaJn dns commissões em H de Jullio de 1879. 
-Tiwodoreto Souto. -&J)cridião E. lle B. P.-
A. 1lf. de Am(Jc'i:o ~ Mello. · 

1878-N. 5~ À. 

ser _c~nsideradas para figurarem na mesma ex
posiçao. 

O supplicante nl1ega que tae.:; farores são des
necessarios para a consecução do fim que se tem _ 
em :vista, or isso ue elle su )li a · -
roa,Jz;lr n re er1da exposiçi'io, mediante a isencão 
temporaria e nuncã definitiva dos direitos de iin
porwç;í'ío para as am~stras, 1JI~oductos e a1·te{act•s 

· • • - • . , 1 _ StlllO a CXpOSIÇ:.tO, 
que o supph~ante dtz sera mr.tta, nacional e in
ternaciou?l~ e comprehenderá todo o Imperio, os 
Estados-Um dos do Norte e as republicas do Prata. 
A_cr~scenta ~nda __ que dispensa a isen{~ão dos 
d_1re1tos ~e importação para os materiaes ó.es-
tmados a constru ~ã ; - -
não só porque esses materiaes cxi::;tem quasi 
tou9s J?.O J?aiz, _como porqu~ semelhante favor 
prejudrc~u·w a mdustna uac1ona! . 
· - uão e azen a, consi eran o que a 

petiçii_o dirigida ao governo e a que se refere o 
SU!1PllCante trata não de uma simples exposição 
de amostras, m:1s·de prodnctos ou artefactos de 
qualquer natureza, const1lutnào assim nm ver
dadeir_(~ bazar commercial de diJrerentes paizes; 

Considerando qu-e neste c~so não é justifica
vcl o favor da isent;.ão de direitos de consumo e 
para serem estes pàgos sómente á medir13. que 
forem os ob·ectos vendidos no m smo 
expos1çao ; - · 
. C!lnsiderando quo a pretenção do supplicante 
~diversa dn de que trata o projecto n. 5(;,, por 

. - : n ruceao e um e 1-
f~ci_9 ou }:!ala.cio, especi<:,lmente destinado á expo
SIÇ:lO, ob.]ec~o de que nao trata o supplicant~ em 
seu requerimento · ao governo, e sJinp1Qs.mente 
ns amostt~s do3 l?rodut:tos, a~ q)laes ~mgi'ande 
n~1mero Ja QStao Isentas de direitos de : importa
ao· 
Considerando que, nos termos em que está re

digido o ciLaclo projecto. c~be ao governo acau
!elar os interesses do Es.!ado, par:a que o favor da 
Isenção só. se f:1ça effectivo ao que fôr indispen
savei e·emqu::m to a.; proprias amostras expostas 
não forem yendidas ; · 

~onsiderando, por .outro lado, que póde o sup- · 
-pllcnnte ou qualquer outro individuo devida
mente ab_o~ndo realizar a construcção do palacio 

~1 -. • • - -

de direitos para o material que for impo~tado: 
E' de parecer que, sendo indeferida a pre- ·· 

teRção do supplicante, prosiga n discussão do 
pro.iccto n . . 5~, ao qual se additará a seguinte 
restriccão : · 

Pnragrapho. A isenção de direitos de importaç-ão 
para o materinl necessario :\ construc~fio do edifi· 
cio da exposição só se fará effectiva si não houver 
quem, oúerecendo as necessarias gar:mtias, se 
proponha realizar este roelhora~ento sem fa-vor 
algum -do Estado. 

Sala das· commissões, 9 de Julho de :1879.-Bu-
----------------~A~c~ou~l~mui~ss~>~o~lLW~~~~~~~~~~~~~~~~~np~~~~~~~--------------~ 

da peti ç;ão de Eduardo Arthur, gerente e fun-
dador da-Associação Mutuaçiio Philantropica e !879-N. 5~. 
Prc:~ectora, -o qual reclama contra· o projecto · 
n. o4:,_deste_ :mno, gu~ :m!oriza 0 governo a con- . "' A asscmbléa geral resolve : 
ce~cr 1se~çao ~e 91rertos de importação ao ma- c Art. L e O governo fica autorizado a conceder 
temllncc_essan~ a CO:J?.strucção nesta capital de isenção de direitos de importação a todo o mate
un: pa.lnc10 _destmado a ex.posiçíio de productos rial necessario á eonstrucção nesta capital de um 
n~rt~-amencanos , e bem 3.5Sim as amostras ainda pala cio de:Stinado á uma exposição permanente 
nn.o Isentas desse imposto ~ que como taes possam dos productos dos Estados-unidos da America do . 
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Norto; e bem assim ás amostras desses prodÚ.ctos 
ç.inda n~o isentas desse imposto, e que como taes 
possam ser . c_9nsideradas para figurarem na 
mesma oxpos1çao. 

c Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. . _ 

a n das cornmissões, 4 de FeTereiro de !879. 
-Bttarque de Macedo.-~4.ffônso' Celso de Assis 

. Figueiredo.-Baptista Pe1·eira.. · 
Foram lidos, julgados objecto de deliberação·e 

mandados a imprimir os seguintes . 

Pll.OJECTOS 

o supplicante prova com áttestados medicas 
soft'rer de paraplegia rheumatica, molesti:l' grave 
e de di ilicil cura, e que o impede absolutamente 
de andar, vendo-se por is:so impossibilitado de 
comparecer por. longo tempo á repartição. 

Considerando a commissão r · · -
c que o supplicante requer, é de parecer que se 
lhe conceda a licençn com o. ordenado tão só
mente, pelo que submette á apreciação desta au
gusta camara o seguinte projecto: 

A .asse~nbléa geral resolve: 

Artigo unico. O go\ferno é autorizado a con
ceder ao offi.cial de descarga da .alfandega de 
Pernambuco, Leoncio Godofrid do Nascimento 

. ~ , . ' . s .. o 
Ol,"denado, para tratar de su:1 sa.ude onde lhe con
vier; revogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissões, em H de Julho de 1879. 
-:--Almeida Couto.-!. Seraphico. 

o requerimento em que D. Amelia Claudia da Serra 
Belfort, á vista do decreto legislativo n. 2.8i3 de 
7 de Junho roximo assado autorizando o o-
verno a man ar a mittir, em Março vindouro. á 

. exame das ma lerias d:t i. :a cadeira do 2. 0 anuo ·de 
marinha Cl e-,tudanteArthur Waldemiro du Serra 

. BeH~rt, filllo da supplicante, pede que o dito 
exame tenha Iu:ar desde logo, e neste sentidcr 
allega : 

o 

3. o Que, finalmente, o filho da supplicante não 
carecia de favor legislativo para fazer o exame 
alludido em Março do anuo vindouro, pois que 
tinha permissão para isso pela legislac;ão com· 
mum· 

Toniando em consid9ração taes allegações, cuja 
proce encta nao pe e ser posta em uv1 a, a 
commissiio é de parecer que seja deferida a sup
plicante com ~seguinte projecto: 

A assembléa geral resolve: : 
Artigo unico. O ·governo fica autorizado, de

conformidade com o decreto n. 2.87:3 -de 7 de 
Junho do corrente anno, a mandar admittir, 
desde logo, o estudante Artllur Waldemiro .da 
Serra Belfort á exame da :1. n cndeira do 2_ o anuo 

a esco a e marmna : revoga as as Ispostçoes 
em contrario. · 

Saht das commissões, :1.0 de Julho de i879.-
ran ·· tn ona.- . 1I. 1 a ~e!ros_ 
São lidns e npprovadas sem debate as redacções. 

publicadas no Diario Official, de :i.O do corrente, 
sobre a fundação de um tlieatro normal, e regu
lamento da praça do mercado. 

conveniente seguir-se em semelhantes cvsos o 
processo prescripto pela lei de 1.5 de Outubro de 
:1827 para os crimes de rcs onsabilidade : é de 
parecer. que, wvz a por enuncia a ec aracã6 d~ 
jury, se·prosiga nos termos do art. :1.0 e 'regi· 
mentos da referida lei. 

Paço d~ camara dos deputados~ 27 de Agosto 
de 1835. C. J. de .1:1.raujo Vianna. -Jl. H. 
Canleiro Leão. -Luiz Cavalcanti. • -

· · - d . • . · . - . miO de Setembro do mesmo .anuo, .. entrou 
restriCçao e .tempo, e~bora tivesse sido pro- · este parecer em-discussão Da acta consta o se- · 
?J.U~gado mmto- postenormente, ou, como fica guinte . · 
md1cado, nomez de Junho ; mas que, não oh- -. . . 
s~nte, é claro gue o pensamento do legislador : Apo10u_-se .esta emenda do Sr. Evar1sto _ Fer- · 

_fOI que o refer1.do filho da supplicante prestasse reua da Veiga-
o exame {'equendo, não em Março do anno vin- - Não continue o processo contra o Sr. depu
de, uro, porem em :Março do corrente anno, ou, ta do Manoel do Nascimento Castro e Silva. -E'!Ia-
por outra, em um periodo~breve ; . 1·isto .Fe1·reita. da. Veiga. · · · 
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-'- Que o processo não continue, .pore se achar· 
o crime prescripto.___;Mello. 

· --·Que o prrrecer vó!te á comniissão para in
-teq)ôr o seu j uize acerca 'de merecimento da ac
cusação que so:n're o Sr. deputado ~1anoel do 
NasCimento casTro e · ~ilva. -.Harnzra. 

Depoi::; de longo debate, o Sr. Rodrigues Torres 
pediu adiamento da m:tteria para se tratar do 

, proroga\-ão, que ~oi vencida; contmuando a 
discutir-se a ruatena. . 

-Posta ella á votncão foi reg-e1tado o parecer 
bem ~o mo a emenda do Sr. As~is Coelho, ado
ptanclo-se a do ·sr. Ferreira da V.eiga. • 

E' um caso julgado, Sr _. presHlente, que ·tem 
. inteira- appl i cação á hypothese do P!lrecer e vo~o 
em separado, que têm. de :ser aprecwdos e deci
didos por esta casa. 
. o Sn. PnESIDENTE declár.a que vai remetter 

ao relator da. commissüo especial, na fórma do 
uedido. 

.O Sr. .. Joaquim Na.bu,co (pela ordem) : 
-Sr. presidente, pedia palavra para fazer uma - .; ,.,.,,~ .. 

publicos-sobr0 que se possa basear a sua acção; 
nós temos lei neste sentido, e V. Ex. deve f:~zer 
respeitar o voto da camará em favor da mesm~ 
reclamação (Apoiados).. . 

O -Sn. PRESIDENTE:-·Farei o possível por obter 
ocrocumento a que o nólfre deputado se reTere. 

O Sr. Ma.rtinh.o Campos (pela qriem) 
rli7 fftlf>o-h:~ nP.rto i!P. rtf\n~ ,.,,,.,.,;-" noilin nolf\ mi-

nisterio da ~ngricultur<l certas. informaçÕes sobre 
uma concessão de privilegias. 

Que existiam no ministerio da agricultura úS 
documentos que- a camara pediu não ha a menor 
duvidn, porque os privilegias tinham sido con
cedidos ha perto de dons mezes; _entretanto, as 
- ,-. - vieram·até;noje. _. . 

Observa que,antes_de:reela!:!lar da tnlmna_, fo1 
. informar~se ha dous ou tres dws na secre_t!l!Ia, e 
<'r.n-h: Nnn '>f<; hn;o. ~~ h ~,_.Jnn<ón ri ·_nMI;,.j,_. . 

'1 -J '" - - ~"' . l' •• d 
As informações devem existir. na secretaria a 

agricultura, ou então os.privilegios foram ~ou
cedidos da m:meiru a.mais irregular possiTel, 
o que. não crê. _ · . . _ 

Está. convencido. que os ·nobres mmtstros nao 
sabem disso, mas é sua obrigação saberem e da
rem ordein para que as secretarias de Estado at
tendam promptamente ás reclamações dos depu
tados, que não. pedem -favor e só exigem o que • :L • - -~ ~ 
•v 0 ·~ I.Lv """ 

O Sn. PRESIDENTE diz que dará as proYidencias 
que o caso requer. 

l'lll~f.EinA ·PARTE .DA ORDEM DO .DIA. --

4 

_Como V. Ex. é .)laturalmente o _guarda da 
dignidade desta camara e da autorid~de das suas 

. deliberações, quero chamar a.attençao de V. Ex. · O Sn. SALDANHA M.A.m:i\·no.pergunta ao Sr .. pre-
par::t esse Jacto_ sidente si o projeto sobre o registro civil acha-se 

Ha quatro mezes tive a._honra. de pédir a esta collocado na ordem do dia em prime ir o logar. 
" camm·à auercclamasse·pelo ministerio do Imperio O Sn. PRESIDENTE diz ane não 
. a acta a.i\ sessao a.o eo1:1semo ue 'staa.o em que se· o Sn. SALDANHA 1Y1A:UINHO nesse caso pede 

discutiu a reforma cle1toral.·A cam~ra, · votarrdo 0 : que seja consultada· a .. camara sobre .si permitLe 
,meu requerimento, ·torn_9u seu 0 pedido, por; que se inverta a ordem do dia, afim do projecto 
outra, fez.suu·a~reclamaçao. : b ·L · ·1 oll doen·l o lo O nobre ex-ministro do ..imperio, .tendo eu, so re 0 regis ro ClVI .-ser c oca 1 , · gar. 
r3clamado, como varias vezes. tenho re~lamad_9,: E' approvado. 
a entrega desse documento, dJ sse CJ,Ue amda na_o: :Entra 0111 3. a discussão o projecto sobre, ore-
se,tendo reunido o conselho de ;Estado depo1s: 
deSS[t.Scssão não.sc tinha -podido approvar a acta,: 'gistro civil. 

:e,por consecÍuencia a opinião dos. conselheiros de n. Q.., " - : s .. !-''"" •. 
estado não po:lia ser conhecida da camara antes dente, v. Ex. e a camara comprehendem quo· 
de uma nova sessão. - · .não venho impugna-:- a approvação elo decreto, 

Vejo que no senado a coml;niss~o de consti-, que estabeleceu neste paiz o registro civil :le 
;tuição :Pediu, para ,poder discutir a .rc~orma nascimentos, casamentos e. obitos. E' um decreto 
eleitoral. copia da mesma:acta que reclamei. qu~ se acha _expedi~o h::t _muitos ann<?,s e que _in-

O-nobre e.x.-rninistro do imperio ~fiançou-nos .felizmente amda nao esta em execuçao, por 1sso 
·~:~ue a acla .seria ,presente em ,tempo de servir q11e dependia da camara.a approva(~O de medidas 
para .as ddiben~.ões da camar~ sobre a reforma nelle consignadas, referentes á penalidades para 
ccnstitucionrtl. Não appareceu semelhante acta os funccionarios e pessoas que não cumprissem 
no tempo que e!'a mais OJJPO:tuno. . _ ' as disposições ahi estabelecidas. Entretanto, se: 

ltlas, Sr, .presidente, nao so para zelar a d1gm-: nhm·es, não posso deixar passar som reparo 
da de desta camara, _como .Porque ta~1bem nos as-: alwumas disposições desse decreto e de chamar 
SÍSte 0 cJirt'itO de aCCUSar OS, COnSelheirOS de estado' n ... .:; . ., t>ll<1~ " ~ttan :;" rl_;-. ' • ;;,.. _n'"' 

(apozaaoy, e o de contl~cer c_;te ta~os os conse~hos: .propoz a .sua approvação, ;para que digile-;é" de 
quc-ellestenham dado·a,coro:~, nao quero deixar. providenciar de,modo-a .sanar os defeitos, que 
que [Jasse .esse. precedente, qu~ o ~ov-erno -re- · passo :a.expôr 
metta ao senado uma a c ta que foi reclamada E' Sr. presidente, ,um facto que presenciamos 
pela cam~ra, e que ,elle prometteu remetter em, :freqÚentes vezes no·nosso·paizexpedirem-se leis, 
tempo, mas que nun.e.a chegou. - Jazerem-.se decretos, .tendo-se em vista sómente 

V. Ex, é o gua.rda das deliberações ~esta.ca-. ~as gr:andes capitaes, os centros populosos·(apoia
mara. Em todos os paizes os.corpos deliberantes dos), sen~ attender-s~ a.9:ue em grand~ parte do 
têm o direito de reclam~r Wdos os doc.11m.entos nosso patz, nas provmcws, ~a populaçao aeha-:se 
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disseminada ·e em coüdições muito · diversas ·1 aJta inconveni~?.Ílcia, por isso que induz inques
de~sa~ que são presuppostas nas noss~s leis, e t10r:ave~!.í1ente _nullidade em um cas~ destes ; ~u 
prrilctpalmen~e nos regulamentos cx.pethdos pelo entuo iiao se h ao. d~ faz~r as decla_r_:l\oe::, _e fic:~.n~o 
poder executivo (Apoiados). · essas pessoas SUJeitas a multa, sujcrtas a penah

Tra~ando-s~ de uma mate~ia imporlante, de dade, por nã? teren: podido cumprir um preceito 

contrado Cl:a Ím·te menos illustrada da população 
uma tal ou qual repugnancia, C(}mo já se notou 
eín ! ~·3 o ~-4 a · "t amara c o 
governo hão de esforçm.--se para· dar ao decreto 
uma rürma que o torne menos antipathico e 
menos diillcil na sua execução, mórmente para 
a popula~ão rural (Apoiados). . '. · 

Sr. presidente, a medida capital do projecto é 
i~q,!lcstionav~lmentc_ de _grande vantage~n, e d~lle 

estabelecer provas authenticas, meios seguros de 
se conhecer qual o estado civil do cidadão. 

E' certo que·. /em sua integra ~1s medidas con
signadas no projecto silo relativamente acertadas 
e de não diillcil execução, nos centros populosos 
e ,nas capitaes das provinci~s, emfim nos 'lagares 
ende as populações não se ach~m ·disseminadas; 
porém,parag-rancle parte dos povoados do paiz, o 
decreto_ não é isento de censu:ras, :não ·é extreme 

para as escripturas publicas. Ora, Sr. presi -
dente, V. Ex. comprehende que esta obrig.'lvão 
ou ha de ser illudida, d;mdo. lugar a difficul
dades futu-J·as, á cr.eação de motivos de nullidade, 
ou enwo vai levantar muitos· e muitos clamores 
na população rural do nosso paiz. - {Jfuitos 
apoiados.) ·-

Obrigar-se, Sr. presidente, essas pessoas· a 
fazerern o percurso, não de duas, tres ou quatro 
leguas, mas muitas vezes de vinte, trinta e qua
renta leguas ... 

D Srr . .ANTONIO CAnLos_:-Quando não são cin~ 
coen a s ss n a.· · 

O Sn. AFFONSO PENNA.: -.;. e na minha pro
víncia freguezias ha onde se observa esta circum
stancia, será, como eu· disse, ou abrigar os 
escrivães de paz a dar taes pessons como pre
sentes a essas-declarações, como sendo ellas fei
tas pessoal!;nente por pessoas que não estiverem 
presentes, e quando o foram simplesmente em 
vista de declarações assignadas, o que é uma 

_ Portanto, Sr. presidente, eu que me interesso 
para qu·e no nosso paiz oo introduza este melho
ramento devo )fO uo-nar ara ue nesse de-
ereto não se estabeleçam disposi~ões que o vãi:P 
tornar odioso (apoiados), isto é, qp.e vão em
baraçar a sua execução. 

'Os nobres ,deputados comprehendem que nas: 
refórmas que tendem a jog-ar com interesses
multiplos da sociedade, que tem de sr.r apreciadas: -

. - . . .. -;-

' mezes o mesmo prazo. 
· O Sn: CEsAmo ALVIM :-E, ainda assim, essas 
multas são communs : ha muitos fazendeiros que 
são multados, porque não podem cumprir essa 
obrigação da lei. 

O SR. Arro~so PENNA :-E' verdade; as multas 
ãinda se reprodnzem e niío são raras, mórmcnte 
no interior das províncias. 

E notem os nobres de utados ue tratava-se d 
fazendeiros, po~suidores de escruvos, isto é, ho
mens de uma tr.l ou qual posição, que têm fa

. cilidade de commuuicações, o que não acontece 
com a população pobre, que apenas di~pôe dos 
recursos'necessarios para mantcr-so (Apoiados). 

0 SR. CESARIO ALVIM:- Que SÓ dispõe dos 
domingos. · · 

O SR. ArFoNsu PENN.I.. :-Esposando, embora, 
o interesse qne tem o honrado deputado pelo 
Amazonas de fazer com que o projecto seja con~ 
vertido este a·nno mesmo em lei, não pude:dis" 
pensar-me de tomar a palavra para chamar a 

:-- .. " ~ . r . 
que a cubo de enumerar. _ . 

0 SR. .. SALDANHA MARINHO :-P.eço ~ palávrà. 
O SR. ·AFFoNso PErnu :~ Ha, Sr. presidente, 

ainda mais um vexame no decreto e é aquelle 
que determina que as pessoas encarr,egadas. de 
fazerem a declaração sejam obrigadas a levar o 
recem-nascido dentro de 30 dias e apresentai-o 
ao escrivão de paz. 
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Notem os nobres deputados q:le se obrig~ os 
pais a apresenta rem as cre:mças receni ~ !lascrdas 
ao official encarregado do r~gistro (.4.partes). 

E' certo, Sr. presidente, que quando a dis
tancia fôr superior a uma legua têm os pnis o 
recurso de chamarem o ins ector de uarteirão 
para azer esta <1prcsenta{~no, mas ainda abr ha 
um vexame já para os pais, já para os inspc
ctores de qn~rteirào ( apoiados_) ; e osso aillr-

' ~ . ::; ::; 
cimentos, que ·esta disposição não será obser
vadn. 

Os i nspectores de quarteirão não se acham 
sempre, como presuppõe o projecto, nas proxi
midades das rcsidencins daquelles que têm de 
fazer a.s declar<1 ~ões. Como "á disse e rc ito ha 
não só fazendas .como povoados ou casas dissi
:::ninadas em distancias enormes de 20, 30 e ~O· 
le~uas, eu posso attcstar- á casa, que em minha. 
t \ · ia a r !:mezras e ex ensao mm o m~nor 

de 30 ou 40 leguas. . 
Acredito, Sr. presidente, que a camara pres

tará assignalados serviços ao pai.z, procederá de 
accõrdo com as verdadeirus conveniencias pu
blicas fazendo modíficações n este decreto, de 
sorte que se torne exequivel (apoiados); porque, 
notem os nobres deputados, si o decret.o fôr 
approvacl') tal qual se aclw, não será executado 
apoiados , ou então será burlado na ratic:1. 

1 .os que cou wcemos o p:uz, que sabemos as 
difficuldades que naturalmente se hão de ar.:.te
pôr á exccnt;ão d_e~c decreto, dever:nos ~ratar ~e 

1 ~ " ( 
bilidade de e:x:ecuç~o nas condições e circnm
st:mcias especiaes do paiz. 

Não quero dizer, Sr. presidE:Ute, que estas dis
posi~ões do decreto não sejam bem ·pensadas; sim, . 
o são, mas para paizes em outras circumsta.n
cias (A. oiados . 

Na França estas .disposicões são fuceis de exe
cutttr, porque a população se acha condensada, 
agglomerada (Apoiados). -

O Sn. CEumo ALvDl: -E ha facilidade de 
communicações. 

0 SR. AFFONSO PENNA: -Sem duvida. Mas 
fóra do Rio de Jnneiro, fóra das capitaes de pro
víncias, na generalidade emfim do nosso paiz não 
acontece isto (.Apoiadas). 

;i e os no Jres epu a os que t cu -
dades não haverá no centro da província de 
:Minas c de Goyaz e nos sertões de todas as pro
vincias do Irnperio em executar disposições como 
esta de apresentar o recem-nascido ao official do 
registro, ou chamar o inspector d·~ quarteirão 

. para verificar ahi a identidade elo indiYiduo de 
cujo nascimento se trata! (Apoiados). 

Gm dos defeitos d~ nossa legislação, S:. pre-
sidente, é sobrecarregar empregados não remu
nerados com serviços muito pesados (Apoiados). 

De certos annos a esta parte tem se accumulado 
grandes serviços sobre os juizes de paz, escri-

;; , · irã ; sor e 
que em suamaior parte ou·estes sarYiços hão de 
deixar de ser feitos, ou hão de ser executados 
imperfeitamente (Apoiados). 

Hoje em dia si estes empregados de que fallei · 
fossem executar pontuaHnente todas as obrigações 

. que lhes-são impost~s em lei acredite a camara 
que só poder!am ser occupados estes lugares por 
grandes cap1talistas que pudessem viver sim-' 

plesmen!e de suas rendas (~4.poiados). Entrctan~o 
no nosso p~iz são pessoas pobres, de medil"mos 
hanres, que vivem do seu ·tl'abalho os que océu
p:nn ostes empregos (ctpoiados), e, portanto, não 
podem dispensar sómente em ilenelicio do paiz 
todo o seu tem o discurando os int •p 

sua subsistencia e o futuro da sua propria famí-
lia (Apoiados). · · 

No art. 50 do regulamento, Sr. presidente, se 
· - ·"' :::i az r ec araçoes a crrur-
giões, medicas, parteiras e outras pessoas que 
em gTande parte não presenciam estes netos na 
gener;.1lidade do nosso paiz. 

As parteiras, por exemplo, são em regra tão 
ignorantes que provavelmente nem siqnet· terão 
conh im n ··o· - • · .-, 

Impõe-se a obrigação de fazer declarações de 
olJito até aos visinhos! Ora, os nobres depu
tadõs comprebendcm· c ue clamor não levantará 
a pnmerra pena r a e que se 1mpuzcr a uma 
pessoa quê não houver feito a declaração de 
obito de um seu visinho, que póde muitas vezes 
ser visinho de grande distancia! (Apoiados e 
apartes.) 

Vejo que no urt. 119 se admitte no cno de 
fallecimento do recem-nascido den·:·o de 30 
dias umu declaracão assignada pelo pai ou pessoa 
obrigada, e com du~s testemunhas. 

Ora a ui mesmo se vê ue o re(Tu nm- nl 
poderia ter sido mais suave em relação its eutras 
declarações; porquanto si o recem-nascido fat
lece dentro dos 30 dias niío se segue que o seu 
.,::; · "'n não en a a o o~ar a crw(faO e 

direitos muito importantes (Apoiados). E si 
neste caso se admitte a decb.rnção assig-nada por 
pessoa compe!ente e por mais duas testemunhas, 
porque nos outros cnsos nã~ se admittirá igual 
declaração J Porque nos ou~ros casos se exige a 

No art. 62 revoga-se o decreto n. 3069 rela
tivo ao regis}ro d~ casamentos de acalholicos_, 
que se achavam a carg-o, dos secretarias da ca
mara. 

Esta disposição especial revogando o dccrêto 
n. 30í.i9 qu3nto á uma de suas p:n:tcs póue fazer 
sug·g~rir a objecç~o de que continu::~m em. vigor 
declarações e assentamentos especiaes para os 
acatholicos, o que não ha. · . . ' 

não sei para que estabelece~-se uma clnalidade 
de assentamentos para catholicos e acatholicos. 

O decreto de que se trata não revogou as outras 
disposições reh1tivas a assentamentos . . . pat•a 
assentamentos dos nascimentos e obitos dos aca
tholicos, por se entender talvez que estando a 
cargo dos proprios officiaes qne ora são encm·re
gados do registro para os nnscimentos e obilos dos 
catholicos, não precisava de disposição nenhuma 
a respeito. Entretanto, essas difficuldades se 
podem susc_itar e a carnara emquanlo é tempo 
deve obviar a ellas. - · 

lll a ae o mars um e erto neste regu a
menta, quando determina que os conjuges que se 
casarem fóra d'o Imperio, dentro de 30 . dias 
depois da sua chegada, façam as suas declarações 
ao official do registro. Esta disposição é copiada 
do codigo fr::mcez, porém é aggra.Kada, porque 
no codigo francez dá-se o . prazo de 90 dias. 
Notem os nobres deputados que neste caso é 
mais favor~:vel.a legislação franceza. No antigo 
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decreto era faculLati v a esta disposição aGs catho
Iicos e acatholicos que contrahissem nupcins fóra 
do lmperio. No decreto que ora discutimos a 
disposição é o.brig<ltoria e dentro de um prazo 
muito limitado como é o de 30 dias. 

Ainda mais, nos arts. 20 e 21 sa estabelece a 
• • • 4 1 • i ,~ : ga · .. 

tificaçues relativas ao estndo Civil dos cidadãos. 
E' um:1 derogação dos principias da nossa orga- · 

• 7"' • • •• • • • .. - ·- .... 

ficaç.ões sú pódem ser juigadas pelo juiz de dit·t'ito, 
por isso que jogam com importantes interesses, 
com os direitos relativos ao estado civil. 

Não vejo motivo para que se abra u:ha excepçuo 
na nossa organização jri.diciaria, qu:mdo se trata. 
de questões de tanta monta e de tão elevados in-

resses. 
Os p.obres deputados -comprehendem que os 

factos relativos ao estado civil do cidadão são os . - . . 
geram' direitos e ob.rigÚçõés muito importantes. 

Eu, portanto, acredito que tenho cumprido o 
meu dever chamando para as poucas obser
vações que tenho feito a attenção da camara _ 

Aet;edito que a commiss.ão deverá . propor 
medidas uc fa ,am sanar as difficuldades de 
execução, que acabo de apontar, e, pois, requeiro 
o adiamento do projecto por tres dias, para voltar 
á commiss1io afim de providenciar comojulgar 
mais conveniente. · · 

Vem á mesa, é lido e apoiado o seguinte 

O mesmo regulnmento, em alguns log-r.res, 
como em diversos pontos da província da Bahia, 
está em execução, entretanto que -em quasi todos 
outros lagares, incluindo esta cürle, é letra 
morta. 

-Sn. H n D· · 
chia e em outras da proviucia do Espírito Santo 
executa-se. 

termo a esta clesord8m, e objectando-se-me que 
faltava unicamente a approvação da~parte penal, 
eu quiz que isto se remediasse pelo presente 
projecto. O projecto ha quatro mezcs foi ~·uma 
commissiio toda d0 plena confiança do governo. 
Em quatro. mezes se podia ter estudado· a ma-

. . ,, o ' ' a • 
co.m a sua commi~sãe, podia ter rroposto á ca

.n!ara o que convinha, em réforma, ou corri-

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO dá uma aparte. 
O Sa. SALD!I.NH.A. M.miNno : - Neste caso c si 

esta doutrina é reg-ular no systema, a sah"ida 
nesta questão é impossivel. Não poderemos 
j~ímais emendar os erros, desde que fo1:cm emit-

, Cliamo, pois: a attenção ela camara para um 
ponto importantissimo. 

Os poderes do Estado tê1ll obrigaçues muito ~a
gradas de proteger .a todos os hatitantes do paiz, 
mandando-lhes as indispensaveis g;n·antias. 
. Os acntholicos têm pelo menos direitos it legi-

REQUERBiENTO. tima~Eo da familia, quando não mais lhes quei-

R . ·a- _ . d" d _ r ram dar. 
equetro que~ . tscus~ao seJa ~ ~~ a po~ c1r:co _ o regulam~nto e a lei a que ellc se refere de-

Mas, Sr. president0, cumpre que a ·:Jitmara 
reconheça que não fui precipitado, apresentando 

• • • :1 mnü-... -
e que eu aceito: quiz unicamente que dessem os 
remedio promptci aos males a que a · população 
está sujeita, pot· falta desse registro quiz, sobre
tudo satisfazer á justíssima reclamação dos acca
tholicos, que se acham privados de legitim asar 
suas familias e firmar a suc~ess.ão. 

projecto, que ora está-em discu'ssão, apresentei-o,. 
porque aqui se affirmou por parte do governo · 
que o reg·ulamento deregistro civil dependia para 
sua execução- que fosse appro.vado pelo poder 
legislativo a parte penal umca dependente de 
lei. _ 
. Eu sei, Sr. presidente, q-ue J?.esta matcria dá·se 
uma perfeita desordem no p:uz. 

A. 2i.-TOMO III. 

rooan a .gts: ao anLertor que a.cu rou aos 
acatilolicos o seu regi:;tro civil, encarreg~ndo 
disso _as camaras municipae~. A nova _lei, a que 
autonzou o presente requenmento, pnvou esses 
habitantes do Imperio do registro que tinham. e 
não lhes deu novo t~ indispensaY"el: As cnmaras 

• a •,.,. ! . • .. 

regulamento, e ri tretnnto, que este Üei.xou .<te ser 
exccut::do. D;!u-se pois a priYa~~iio do registro ci
vil. e isto é de ruuestissimas canse, ucncias. 

A propria le1 diz que não é legitimado o casa
mento ou nascimento senão depois do n'gistro · 
e os acatholicos estão privados dc;;ta grande ga~ 
rantia e as suas familias sem nenhuma legitimi
dade ! Niio lla casamento legitimado, nEio lia sue-" 
eP..ssã? legi ima. Isto n~o é estado que continue 

• t) .... ' 

mara resolva como quizer; mas respeite este 
grande _direit9 qp.e assiste aos acatllo)icos, os ,. 
segurança de família, c de successão como nós. 
Que esperem pelo registro civil .perfeito os ca
tholicos, q!le pode~n. esyerar,perque têm o actual, 
apezar do Imperfmttssimo·e entregue aos paro
chos em grande numero de_lcixaf}.os e ignorantes 
como· ac~nt~ce nas parochws para as quaes se 

' . , ,sm 
capncidade e avidos, fazem do cargo a sua prin
cipal fonte de riquezn_ 
_ Não me opponho· a crue se estude e reforme o 
regulamento; mas não podemos dispensar-nos 
desde já de attendcr ao registro civil para os 
acntholicos. Si em 4 mezes não houve tempo de 
aperfeiçoar_ o regulamento, ~i disso proposital
mente fugm o governo, como faremos agora, e 
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quando jü quasi que tocnmos ao fim desta legis
latura, segundo a an1eaç<1 que estü reiw. · 

Eu onvi ao meu nobre colleg<l, deputado por 
Pernnmbuco, uma proposição· com a qual não 
concordo; parece que S. Ex. nilo dá ao poder 
leg-isla tiro a faculdodc de refo . rr • 

regulamentos. 
0 5!1. llUAUQt:l, DE MACEDO:-Pódc revognl-os, 

· .. ~ . ·· 7 • ~ ' rr ' • 

são submettidos á approv<lçiío do lloder legisla~ 
tivo, na parte em que dejJendem dessa appro-
Yaçiío. · 

O Sn. SALDANHA llfAnrNno:- Todos os regu
lan1entos fei!os pelo poder executivo devem ser a - . ~ . - . 
e corrijam. 

O Sn. BUARQUE DE :MACE!JO :- Todos não. 
• ... ;. • - J .!. • • ... 

trina perigosa, e indebiL:~, é por es\ie.supposto 
direito creado pelo arbitrio no nossopaiz, que 
Yemos, p0r ex.cmplo,no regulamcnto'commercia! 
a di~pensa de conciliação, qu:mdo se trata ~e 
letrD.s endossadas, quando é certo que a consti
tuição uão eHBbelece nenhum exemplo á neces
sidade que creou de meios previos auxiliares. 

Si o poder legislativo revogasse este artigo do 
regulametlto commercial, não estava só no seu 

trCI o, es ava am em na sua o ngaçao. 
Não podemos, Sr. presidente, dispensar-nos, 

c sem mais delongos, de tom.-. r mos já uma pro-
-vidcneia. Si nesu~s · cinco dLis, a 
mi~são nos offerece um projecto que garanta o 
l'egistro civil aos acathol!cos cu aceito ·o adia
mento, porque não tenho capricho ~lgum ne~tas 
questões. São questões de alta conveniencia so
cial que interessJm a todos nós, que niío pódem 
ser trnladas senão com calma e r 1 ·To ·· 

Não sei para que·dia foi marcada a minha in
terpcllação ao governo, 

O Sn. PnEsiDENTE:-Para terça-feira. 
· O Sn. SALDANHA l1Anunro:-Pois bem; o Sr. pre
sidente do c n h · : · · · • -
sentada serem-n0s fechadas as portas da camara 
immediatamcnte que o senado convier na con
stituinte. Entretanto não deixemos os acatholícos 

or 1a1s empo sacr; tca os a es1 1a, a miqui
dade dos poderes que não comprchendem o le
gitimo interesse publico. Quando a camara nã& 
queira fnzer mais nada, faça ao menos reviver a 
lei antiga a fnvor dos acatllolicos. 

UM Sn. DEPUTADO dá um aparte. 
O Sn. SALDANHA UA.mNno:-Está o nobre de

putaclo enganado. V. Ex:. não conhece a questão 
pratica desse regulamento. Foi positivamente 

e a ·on ra ei; c a e na propr1a corte os 
acatholiéos uüo têm registro, porque a camara 
municipal nllo se julgou autorizada a fazer re
gistro civil, depois da nova lei. Porque, portanto, 
deixarmos de providenciar sohremateria de tanta 
lmportancia? -. 

Acabámos de ver que o nobre deputado tem 
estudos sobre a materia. S. Ex., sempre solicito 
em bem cumprir os seus deveres, prestoa at
ten ão ao rc""Lllamento. na con ·c 7 

camara ia occupar-se· delle em suu totulidnde: 
mas tr2ta-se àpenas de <lpprovar ~ parte penal, 
porque o resto. está em vigor, e até a exccur-ã9 

terreno politico. Si este projecto foi. tão reta r- Jlodcr Iegíslntívo e em matcria que nffecta a !e
dado, si só agora f01 qado pnra a discuss5o é isso gitimidade da família. Mesmo independente de 
devido unicamente :~o governo, assim com:~ é ir o projccto á commissiio conceda-se o adinmento 
de\'iuo ao g":)Yerno a protellnção de tudo ·o mais, por doas· ou tres dias, nu1s de modo que entre 
que se achu nus -pnstns das commissões; - como for<;:osamente em discussuo, depois deste }Jrazo. 
seja p(lr exemplo o casamento civil. E este pro- Caua um de nós trnrá ao conhecimento da ca
jecto do registro veiu ú discussão porque o mnrn ci resultado de sctt est1;do. 
Sr. minist1·o da justiça o pcrmittiu. Os outro~ Venham medidas nind3 que sejam provisorins, 
esttio condcmnados pelo l;lt:tunllibcr.-.lrssimo go- comtanto que as c~us.:!s não perm:mer;am t:l-0 
verno E~til ít a verdade P3ra CJ\l~Hw~. -=àe-\...QSW\I~~w., -fHw-é-il.rté-wi'J:,~liiDse--1'.m.i-o--mr. rz----- ----j 
illudir-m.s? O que é que tem aqui pv.s~~do contrn Nüo temos tempo para fazer uma lei com-
a vontade de qunlquer ministro? plcta. 
Gous~ nenhuma, nem póde passar. Neste ponto N~m nos falt:1m optirnos modelos quando 

o capricho é que tem imper~1do. Só o ministi·o n~esmo governo ,e ~ommissões queiram propor 
sabe o que a canuu·a deve fazer; portnnto porque t1·abalho. 
havemos de negar a verdade tão demonstrada A ultima lei puL"eada na Republica Argentin:l, 
já nu pratica? sobre este objecto, _póde servir de boa norma. 

Vote a camara como qui1.er sobre o adiamento. Yem a mesa e é lida a seguinte 
Não serei eu quem negue imperfeições no regu-
lamento. Tem elle defeitos; mas não deixemos Emenda. 
passar esta sessão sem uma providencia ~ i'avor 
dos acath.)licos. Nós não podemos abandonar 
umn rrranàe parte da populatão d · 
demn~l-a não ter nem a legitimidade de família, 
e d~ successão. O meu protesto está feito : a 
razão por que o faço estú reconhecida. Mas lembro 
ao nobre autor do adinmentc que JJÔ$ e;;tamos · 
em uma situação em que nem a propria camara 
sabe qual é o seu dia de amanhã. De um dia 
para outro pôde o senado tornar-se t.artidario· 
da constituinte, e ahi virá logo o decrete de 
despedida. 

O Sr. A1l"onso Peri.na. :- Sr. presi
dente, segundo declarei :i eamara, não tenho o in
tuito de obsLat· a approvaçào do decreto do registro 
civil, não digo sómente e01 relação aos acatholi
cos, mas em relação ao registro dos nascimentos , 
e obHos dos catholicos ; entendo, porém, ser do 
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meu dever lembrar que havendo no decre.Lo dis
posições que difficuha:R1 sua execução, que le
vantam clamores, entendi que deviamos remov~r 
os embaraços que possam affectar a execução 
desta reforma. Si ·queremos que se execute o re-
ulamento ue se·a elle a.~eito e i do é 

preciso dar-lhe Ullla fórma que não Tá SUSCitar 
embaraços praticas. - . 

Foi justamente tendo em vista estas ·difficulda-
es, que omet a pa avra para c 1amar a a onçao 

da camara sobre o assumpto de tamanha impor-
tancia. . -

O nobre deputado pelo Am~zonas· ac:~.ba de 
revelar que é de urgente necessidade approvar 
Q regulamento, porque na côrte os acatholicos 

~ - .. • • • (Y' • 

do àecreto 3.0G9, de i~63, por isso que a c:~.mara 
municipal se tem recusado a aceitar as decla
ra ~ões rerrulando-se elo mesmo decreto. 

0 SR. SALDANHA MARINHO :-Desde Janeiro que 
·os acathoHcos requerer:~.m ao gonrno e não ti-
veram despacho. 
· O SR. AFFONso PENNA. : -.Assombra-me, Sr. 
presidente, uma declaração desta ordem. Si o 
regulamento 3.069 foi sómente revogado porque 
o de !874: veiu sulJstituil-o, é obvio que, não 
estando na côrte em execução este ultimo decerto, 
devia continuar a observar-se, quanto aos acatho-
rcos, o ecreto e o · : o contrario rsto e ;azer 

violeneia a um., parte importante da população 
(apoiad!J), sen_do para notar que o governo nada 

' I . ; 

deputado~ reclamação dos interess;:~dos. . 
Eu, portanlo,só·tenho_o intuito de que o regula

mento entre em execução esc01mado do·s defeitos 
que o farão naufragar na pratica. Desejo que se 
adopte este melhoramento, m~s não posso a_cei-

n=t 'rma e não vá offeuder os di-
reilos da população, que não vá crear embaraços 
aos cidadão;; mas não me oppQ;Ilho :i_ emenda do 
nobre deputado pel? Amnzom:s rednzin~o ~ tres 
dias o prazo do admmento. O que deseJO e que 
votemos com conhecimento de causa,que tomemos 
as providencias que forem jul~adas acertadas, 
nfim de que se corrijam os dcl'eitos que apontei 
e que os nobres depY.tados, com sua esclarecida 
intelligencia, descobrirem. Portanto, levantei-me 

.. : .-
pnra reiterar· ~inha declar~ç~o-: Não queeÓ 
crenr embaraços :1 approv~çflo do decreto ; desejo 
que seja convertido em lei, mas d& modo que 
possaser executado, e não como uma simples ns
pir:JÇão que não possa ter exequibilidade no pniz~ 
em Tista das circumstancias especiaes em que se 
acha a nossa população. · 

·o §r. CoS§ta Ribeiro ·diz que hav~a 
pedido a palavra contra o adiamento proposlo pelo 
nobre deputado por M~nas, nos termos em que o 
fez S. Ex., mas aceita a sub-emenda do nobre 
de utado elo Amazonas. 

Não foi na parte das commrssoes reum as e 
· justiça ci-g:il e co.nstituci_oU:tl gue se procur.ou 

apressar, nesta casa, a d1scussao desta mate na. 
·Quanto á impug·nação reita ao regulamento 

pelo nobre'deputadu por Mi~as, dirá qu~ no,p~
recer _que. precedeu no projecto em drscussao 
encontra~sc um considerandum, uma observação 
que-previne aquella impug-nação.: .ahi se d_eclara 
que a lei que creou o regu>tro c1vil autoruou o 

governo a expedir o respectivo_ regulamento, 
não ficando este dependente do poder legislativo, 
senão na parte relativa a penalidade e aos effeitos 
do registro, por isto a commissão entendeu que 
devia limitar seu exame a esta parte. 

Cum re r ·m s < • o miao 
que assiste á camara dos de[lUtados competencia 
para revogar um regulamento expedido pelo go
verno 1lm virtude de autorizaçflo do,poder le-
grs a rvo. econ ece, por an o. s a a Lri urçao a 
camara ; julga tambem regular o prudente, . 
desde que se Lrata ·de um serviço novo no paiz, 
desde que não menos de dons relatarias do .go
verno têm- apontado quaes são as diffi.culdades 
P!aticas que se_ ter~ encontra~o~ desde que estas 

se deve fazer o registro; llle parece acertado 
que não se reform(l o regulamento, sem que se 
tenha rimeiro edido a e:x: eriencia as res-
pecti vas lições o ensino. 

Não v~ inconveniente em que se ponha em 
pratica este serviço, podendo-se, dentro de pouco 
tempo, fazer no regulamento aquella:; correcções 
que a experiencia houver aconselhado ; é isto 
mais sensato, mais curial. . 

Pela sua parte declara que, como membro da 
commissão de justiça civil, si tivesse de estudar 
de novo o regulamento, não teri~ que propor 
sinão o m smo e 'á ro oz. 

Cemcorda, pois, com o·adiamento de tres dias, 
para que possa haver o necessario estudo, de 
modo que cada um venha offerecer ao regula-
men o as correcçoes que JU gar m 1spensavers. 

Concorda com a critica que em termos geraes 
fez ao regulamento o nobre deputaqo por Minas 
Gentes. Entre nós legisla-se para todo o Imperio, 
sem attender ás t:ircumstancias especiacs e pecu
liares de c:~.da localidade; mas isto é uma cri-. . . ,. - . , 

ao govern.o que expede regulamentos ; tarubem 
muitas vezes o poder legislativo tem feito leis 
sea1 ter isso e:<.l consideração (Apoiaclos). . 

E' possivel que o nobre deputado por Minas 
Geraes, quando desceu á demonstração de sua 
critica tenha rnzão em alguns pontos; mas desde 
já pede licença para dizer que em alguns outros 
S. Ex. não tem razão. 

S. Ex. criticou o regulamento porque marca . . ' 

ções ·perante o e~ pregado encurregado do re
gistro, e disse que ha onrochias que compre
hende uma extensão de 20 e 30 leguas. 

Mas o meu h"nrado collega não attendeu a 
que o,registro civil é incumbido aos escrivães 
de Jlaz, é feito pelos districtos de paz e parece
lhe que não é muito commum encontrar-se um 
districto de paz que· tenha uma . extensão tão 
grande que não possa ser percorrida em i O ou 
i5 dias {Apartes). _ 

Quanto á censura que de algum modo fez o 
~ob!e d~p.utado pelo A~l~~O_!l3S ás co.missões d~ 

dem~ra que teve. o parecer, ·t~rr;_· á declarar que ~ 
casa sabe que uma dessas commissões no meio 
da ses!:'ãO anterior passou· por uma modificação 
em seu pessoal. 

Quando isto se deu esta materia, assim êomo 
outeas de grande import:mcia, ·haviam sido sub
mettidas á sua apreciação, e foi preciso que es 
novos membros da commissão procedessem ~ 
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novos estudos; accrescendo que dahi ha pouco·, 
pela abertura da presente sessão, tivemos de re
novar o pessoal das commissões. 
·. Em todo o caso o nobre deputado sabe que o 
orador pela sua parte, no seio das commissões, 
procurou apressar quanto pôde o estudo de 

:s assump os, })ara que nao asse emora a a 
nossa deliberação a tal respeito, porque s~be 
he!ll quo, ~m r~laçãô a taes negocias, o pai~ 

" . . 
Julgou do seu dever, como relator das com-

missões, dar estas explicações. 
Quanto ao adiamento, vota nos termos em que 

foi proposto pelo nobre deputado pelo Amazonas. 
(Muito bmt.) . 

O SR. JERONnro SoDnÉ re·quer, e a camara sem 
debate approva, que de preferencia entre logo 
em discussão o projecto n. 24:1. 

Entra, portanto, em prim~ira discussão o pro
jecto n. 241,. nutorizaudo o governo a conceder 

. aposentadoria a Man11el Rodrigues da Silva, aju
dante d~s. trabalhos J?lHlrmnceuticos da faculdade 

O Sr. Costa Aze'iredo (pela oi·dem) 
era-unta si é o ro · ecto n. 2M c rr 

em d1scu.ssão. 
O Sn. PRESIDENTE :- Sim, senhor. 
O SR. CosTA AzEVEDO desejava nesse caso, saber 

si este projecto não foi vo~ado na sessão ultima. 
O Sn. JERONniO SoDRÉ:-Foi. 
O SR. Cosv.. AzEVEDO pede então á honrada 

commissão haja de informnr si houve novo pe
dido do pretendente ou dos ndvogados do preten
dente; com autorização delle, para reconsi de
ru-se a mnteria. 

_ 0 Su. PRESIDENTE : -E' a 1. a discussão do 
projecto. 

O Su. CosTA AzmrEoo diz que S. Ex. n5o o 
· com rehendou · ermittir-lhe-hn lois 

1ga. Este projecto é de cm·ncte1· pnrticular, in
dividual: trata de uma aposentadoria. O preten
dente havia requerido esta aposentadorin,. foi 
offerecido um projccto na sessão ultima a este 
respeito, e a camnra o regeitou. Voltando nova
mente a mesmn pretenç5o, parece-lhe que Jião é 
fóra de proposito perguntar si o pretendente de 
novo requereu ao po:;er legisliltivo. 

O SR. CA.:r•anno DE OLIVEIR.-1.:-Ha um lumi
noso parecer da commissão. 

O Sú. PnEsiDE~iTE:~Devo informar ao nobre 
deputado gue o parecer da commissão co meça 

: • ram presen es o . 
requerimento e respectivos documentos apre
sentados por I!ianoel Rodrigues da Silva, etc. , 

O SR. CosTA AzEvEDO pergunta que da.ta tem 
o parecer. 

O Sn.-PnESIDENTE:-1877. 
O Sn. Cosu AzEVEDO observa que então já vê 

S. Ex. que com a mesma redacção entrou o pro-

jectD ·§m discussão nesta cam~ra na ultima 
sessão. Ou não fiz comprehender·llem, ou então 
ha al~um equivoco da parte de S. Ex, 

0 Su. ALMEIDA COUTO:-Peço a palavra. 
O Sn. PnESIDENTE:-Tem a alavra o Sr. AI-. 
. u o. 

mara o projecto em discussão. 
Tendo pedido a palavraos Srs. Costa Azevedo 

c Jeronymo Sodré, fica a discussão adiada pela 
hora. 

· SEGUNDA PARTE DA. ORDE?.I DO DIA. 

Continúa a 2.a discussão do projecto do poder 
execu,_tivo, fixando as forças de terra. 

·O Sr. Silveira 1\-Iartins (signaes de 
attençilo) começa dizendo que tem sempre por 
habito discutir as materias que estão em discus
são, ainda mesmo aquellas em que é permittidp 
divagar e debater, política geral. Hoje quebra o 
proposito: não discujirá a lei de forças. Vota 
pelo pedido do governo, c nada tem que dizer 
sobre a admini~trnção especial das armas, que 
faz ~ n~b:.e min~stro da guerra. 

O Sr. presidente comprehende que seria da 
parte do orador pouca generosidade vir travar 
com o nobre ministr m 
que não é o das suas glorias. 

0 Sn. FERREIRA. FR.\NÇA.:-Não apoiado. 
O SR. FERNANDo Osonro:-Era injustfaa, não 

era pouca generosidade. . • . 
O SR. FE1mEIRA. Fn.\NÇA.:-l)óde dar ó cómbale 

· ri en e venci o mesmo 
nestt>l terreno. • 

0 Su. SILYEIR.\ MAUTINS admir<l·se rla inter
rupção, pois o nobre deputado niio sabe ainda do 
que vai tratm· o orador. 

O Sn. FmmEIR.\ FnA.NÇA :-Fallava das victorias 
parlamentares; e, po1· consequencia, referindo-se · 
ao nobre M<lrquez do Hervnl, etl posso allançar 
que elle é tambem competente para bater-se com 

e , • p ia os . e, pois, que sei 
o seu pensamento e que podi:t dar o aparte. · 

O Su. SrLYEIHA M.\RTINS concorda -que o,nobre 
_deputado póde, dizer o que quizer. 

O orador ·não se julga com n sua imelli
gencia e com a sua conscienci:l : acha que não 
deve trav~tr um· debate poliLico .com o no:bre 
ministro da guerra, porque, como já disse, não é 
a tribuna o theatro d3s suas glorias. Ninguem 
mais do que o orador conhece o alcance da in
·~elligencia do nobre ministro da guerra, · ( apoia
dos), mas não póde ninguem advinht~r aquillo 
ar~ ue não está re arad · · 
Portanto continúa no seu proposito. · 
Vai tratar, Sr. ~residente de alguns factos da 

administração da sua prorincia, que sem cor
rerem pela pasta da gUerra pertencem á respon- · 
subilidade · especial do nobre mini:-;tro, porque 
sendo ministro da província, á sua influencia se 
deve a sua realização. 

Será o primeiro ,a demissão do presidente da 
província que acaba de ser dada. . 
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f:tc!os 

Era saiJido te an te:nao porque tm'np _YIIH o <a 
provincin do Hio Gr:t!H1_,, do ::>ui n !lOLICia quo ~ 
1n·esidente seria dermlttdo, c dnqm n nwmento:s 
apresentará á camnra o tclcgram.llla nn.l q~w 
antes de publicada a nomea;:ão :lflUl se .tllz qu~ 
o nobre deputado pelo Rio t.ir<mt.le tlo :sul, de· 
clara em uma cart:t : o :Marquez do llorv-!tl,_ ou c 
o Dr_ Flores exigimos do _Sinimbú a dcm1ssno do 
presidente da provincia. 

pi-

. de exercer o cargo (apoiados), poréii1 atrozmente 
insultado, injuriado, no momento de desvio, elle 
que é o depositaria da lei, repre~~ntante do go
verno quiz toq1ar no seu 11d versur10 um desferço 
pessoal~ e para isso entrou na ollicina de um 
jornal armudo de revolwer na mão. 

Q partido reclamou a sub.~tituição desta ·~Lé . 
então distlnêta autoridade e distincto funccw
nurio, e o president0 da província, homem se-

.. • " • • L 
,.. o .. 

J:>ergunta á camara e ao paiz si poclia este l2o
mem severo continuar digno da sua reputa~u~, 
i ma . , i cr • 

que tinha commettido tal imprLldcncia. . 
Pois bem, si o go~rerno adrnitte o systema de 

castigar. os presidentes, os seus delegados que 
fazem .. respeilar as. leis, porque querem~:n~ter 
sem quebra a auwrida,de de que são deposrtarros, 
lanca lá o funestissimo principio de que elle é e 

'; .. , - . . . . . 
0 SR. 1\fOREIUA. DE BARROS (ministro de estran

geiros):- O governo acha muito louvavel esse 
aclo do presidente. 

0 SR. FLOREXCIO DE ABREU :-l\Ias dcmittiU-0! 
0 SR. SILVEIUA. MARTINS diz que no emtnnto O 

presidente foi demittido. 
O Sn. FERNANDO Osomo : - N~o foi por isso. 

Filho casado com uma 
Sr. ministt'b da guerra. (Continút~ lendO:) 

o SR. :MAnQUEZ DO HElWAL (ministro da uuen·a): 
-E' falso. 

0 Sn. SILYEIUA l\iAnTINS pergunta quem é 
este ::mtichl;isto ini:pirndo, que _uo Rio G_ra~1dc 
do Sul sobe que o presidente v::n ser den11Lhdo, 
quo o seu successor vai ser o Sr.Cnrlos Flores, 
c que a nomeação vai pelo vapor tle 3. 

CJUO crime é do exigir. n demissão (),; um 
presidente '! _ 

O Sn. Sn,YEIHA l\IAnTrxs n1io prccisn dizer 
mais n:11ln; a resposta do nobre deputado serve 
ao orador. 

O Sn. FEmüNDO Osomo: -9 nol?re deputado 
trn1. toJ,~gmmmas forjados de proposrto para fazer 
unw opposi~iio infunllad:~. · 
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O Sn. SILVEIRA MARTINS p~rgunta por quem 
foram os tclegrammas forjados. 

O Sr. FERNANDO Osomo:-Não sei. Msim eu 
posso tnmbem fazer discursos de opposição. · 

é por alguem do Rio Grande, que fnz opposição 
ao governo c o nobre deputado não devia ac
cusar sem primeiro ind:~gar .ela verdade. 

O Sn. SILVEIRA :MARTINS não cstú accus:mdo 
ninguem, está traundo dos factos. Não está hoje 
na intimidude o rr n . . •"<r -s s 
factos que Tê praticados, exnminu-OS e indaga ;:;. 
sua cau~a. Ora, não acredita em prophelas, 
porque é incredulo, e si :~lgucm forjou esse tele-
gramma, e prectso con essur que u nu 10u c o 
orador não crê em advinhaçues. ' ' 

O Sn. FERNANDO Osomo :-O nobre deputado 
terá resposta. . 

O Sn. SILYEIR..-\. MARTiNs aguarda que o nobre 
deputado então lhe responderá e promette-lhe 
não lhe dar apartes. · 

. Co?-hc~cdor ~ n~1igo do presidénte da pro
vme~a nao 110dJa ve-l-o desautoraclo, demittido a 
JClll o serv1~o pu· tco, sem nr protestar con
tra a gran.de iniquidade praticada pelo governo, 
que nem ao me!l.os de~-lbe a demissão a p_e~ido, 

..6a g-?e!·ra que elle estava promrHo a pedir a sua 
derntssao. 
. Isto faz-se e tem-se feito a qualquer adversa

no; nao se faz a um homem distincto, deb<liXQ 
de todos os pontos de vista que com tanta dedica
cão e lealdade tinhn servido o o- v n 1 .tl oi do . 

Elle teve talvez a imprudencia de escrever ao 
nobre ministro da guerra dizendo-lhe qne não 
JlOdia sujeitar-se a ser instrumento ele netos 
que reprovava e em vez de dar-lhe a demissão 
q~e ellc pedia, castigaram-no e deram-lhe a de~ 
nussiío, a bem do ser-riço publico. 

Si tive_sse sido demittido a pedido, o orador 
nad_E tem que oppôr. Foi ~en~ittido porque pediu 
e nao __ esl~nuo o orador na mt}miflade do g-overno 

' . ,. ,._ ..,: . 7 ~ -

t:rva examinar, si a nomearão nôva recahira em 
h~nn~m digno e capaz dê administrar ·a pro
vrncia. 

Nada tem que allegar contra o nomeado senão 
· um unico po?to. E' magistrado na pl'ovincia, e 

o nobre presrdcnte do conselho estnbeleccu como 
regra, que nem os membros do corpo len-islalivo 
neJ_p. os E?-agistrados seriam notüe::ídos pre~identes; 
e -~ao afi_errado se mostrou a esse pPincipio, que 
nao bes1tou para o manter em deixar sahir do 
mi_nisterio o nobre ex-ministro da ma!·inha, que 
deixou naquelln pasta um rastro de I nz. •Jelo cri-

• • • • • . - . .t . 
' t;) ( c .• (. 

tcres:ses do .l!;stado. (Muitos apofados.) 
0 Sn. JOAQUI:tl NABUCO:-E demittin o presi

dente da camara. 

será candidato. Dirão-não ha nisto incompati
biliqade .. Si o principio da incompatibi_lidade não 
quer que o presidente seja eleito pe1a provinci:r, 
o principio da honestidado tambem prohibe estes 
casos. 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS diz que são f:wtos. 
O SR. FERNA~-uo Osomo:-Enl.ão o Dr. Flores 
. . . '" 
O Sn. SrL VEIRA MAnTINs 'observa que isso ó 

outr-a cousu : trata da chapa para deputados. 
O Sn.. FEnNANuo Osomo :-Nessa eu entrei, 

em lognr dó Dr. Brusque. 
0 Sn. SILVEIUA I\IARTINS diz que foi porque O 

dircctorio conservou o nome do Sr. Dr. Flores. 
Isto é m:~leria de facto, e o nobre ministro da 
g~erra rallará. 

" . 
nistro da guerra, 20 annos viveu na opposição, 
e dá licenga a S. Ex.- para que diga si o depu-

.. • .. • • ~ fJ' .. 

contrarias áquúllns que sustentara, ou si jámai~, 
nesse tempo de intimidade, apresentou um pen" 
samento enr que o interesse <particular préjudi-
casse o interesse do Estado.· Dá licença.· -

As chapas da eleição passada tinham sido lan
cadas de Sant'Anna do do Livramento or toda a 
província. Como o nobre mimstro a guerra se 
achava em Sant' Anna, não podendo fazer no mo
mento ulteração nlguma referiu S. Ex. a incon
veniencia c sobretudo a injustiça de tal uctu, 
porque não tinha razão nenl1wna de preferencia 
para dnr ao Dr. Flôres ou Dr. Drusq ne e apenas 
se aconselhava o orador nos interessl!s da justiça, 
no dever do partido paru coilocar os que ti·aba
lham de preferencia aos que nu da fazem. · 

C\ &; • ' 

serum pre~ente dãdo pelos governos nem pelos 
chefes de partidos, mas sim os titulas de bene
mereL).cia com que os servidores do Estado c os 
servidor~s dos partidos se apresentem aos eleito
res que de:vem votar livre o espontaneamente 
(Apoiados). Esta é a escola do orador, é a quo 
sempre professou. 

O Sn. HonrA DE A.nAuJo:-E' a escola liberal. 
O Sn. SILVEm.-\. MARTINS diz que eis a razão por 

qúc deu preferencia no Dr. FUn·es e manifestou 
ao Sr. i\íarqucz do IlcrYal, que S. Ex. nfio podia 

·~·· ~ ' 1 1S !; •• "'o'hmensouclutam . 
1 que trai.Ja: ham, por homens que Iwda fnzem. En-
1 ião o dircctol"io §e que o orador cr:l presiuentc, 

tom<mdo conhecimento da chapa, alterou-a, por
que não podia haver directorio, chefe de partido 

O Su. SILVEIÚ 1LumKs continúa dizendo e lá fóra outros chefes que Hzessem o que qu.i
quc ag?ra_ o. Sr. presidente do ct•nselllo quebrou f zcssem. E é pr~cis~ que se explique esta questão 
estc_pl~mcipiO_ e _nomeou'preshkúte da proviucia l de chefes no Rrocbrande. 
um JUtz ue drre1to da ten;•, lilho da terra e mais i O orador nunca foi. nem pretendeu ser chefe: 
nlguma causa, filho de uu1 depLltado que amanhã j o Sr. l\larquez do Herval é a primeira, infhlen-
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cia do paiz, mas não é o chefe do partido. O 
partido tem o seu directorio, que funcciona em 
Porto Alegre e que é o corpo collact.ivo esco
lhido pelo eleitorado. O directorio tomou co
nhecimento da chapa já dis_tribuida, alterou-a, 
• • • ~ !\ - ... -. 

nome do Dr. Brusque, para co !locar o nobre de
putado, que tinha direito a esse lugar; si não 

elos seus servi os s elos muitos e relevan-
tes serviços de seu pai, que nunca tinha pedi o 
recompensa nenhuma. E a verdade é que nessa 
occasião o oradór, contra a vontade de S. Ex., 
fazia questão p~~a que S. Ex. entJ;"asse na chapa 
de_ sen~dor. Diwtm alguns: nl!J.S os serviços do 
pm estao recompensados pela sua eleição de se-.,. . . ;"" 

de se!lador não ~ra uma pretcnçiío delle, mas 
um tributo, que lhe pagava o partido que estava u . - . 
!1.0 anuas e que portnnlo não era uma recompen
sa,_ que se lhe dava. Nunca pedin nada para si; 
hoJe apresentava seu filho. Não approvott o 
modo por que o fez, quizera antes que S. Ex., 
em vez de o apresentar do um mOdo censuravel, 
deixasse isso á espontaneidado do seu partido. 

0 Sn. FEUNANDO 0SORIO: - Pela sua não vinha 
eu cú. · 

(. .. __ (. l 

presente ao directorio e em que dizia : - Apre
senta esta carta ao directorio, que ha de collo
car-le na chapa do partido; si não o fizer é 
}lOI'que eu não lhe mereço considcraçi:io alguma; 
retira- te da política e eu farei outro tanto. • 

E' por isso, que o apresentou inconveniente
mente; porque,· apresentando o nome de seu 
~lho, fazia disto ques~ão p:trn retirm·:se _do par-

o • . 
um dever de todo o patriota. pugnar pelas· in
stituições e pe:a liberdade do seu paiz. 

0-SR. FEUNANDO 0SORIO :"-Elle sabia porque· 
dizia isso. · 

' . 0 $n. SILVEIRA. MARTINS entende que O nobre 
. d~p~tado pó de dize~ o que quizer. O orador tem 

VIVIdo calado e esta acostumado a todas as in
gratidões daquelles que, batidos pelas tempes
tades da vida, acolhiam-se por annos á sua casa, 
i1 sua mesa ; daquelles a quem deu camisa para 
ve~tir, d:nheiro p~ra vive!', emprego, m_obilia. e 
'" l ' J ' .._ • 

Yantam para CliConjurnl-o c desf:-~zcr iodos os 
olo,qios,que em outro tempo lhe uirigiatll,só por
que o ornd,OI', que lhes deu tudo, de que podia 
dispor, é culpúdo do immenso crime de, tendo
lhes dado tudo que era seu, nada lhes podia dar 
do que era do tllcsouro nacional ! 

6 Sn. FEnNANDO Osomo :..:.:.... Não sei a quem se 
refere. 

não se está 

Esta vaga foi preenchida com um conservador 
rem~vi?o de Goyaz p5ra o Rio Grande, ex-juiz 
d~ d1re1to do Jaguarão c na província, reconhe· 
c1do pelo s?u ~fi~rro ~elo seu, póde assim dizer 

,tadÓ ~om uma relaçJo n_dversa; que as ci~cuins
stancins portanto nao suo mais desravoraveis do 
que foram nas ultimas eleic:ões, mas este facto 
não contrnria a influencia do orador nem a do 
partido liberal, que se acha completamente ba
nido em um tl'ibunal onde deveria estar em. 
justo equilíbrio com o outro parti o. Ora a res
pons::~bilidade immediata de tal · facto, cabe ao 
nobre ministro da guerra, qne influe nos actos 
g-overnamentaes para sua província, e deixa-se 
levar não pelos prin.cipios de convenicncia r'eral 
da província, mas por suggestões de interesses 
pns~ageiros e de mom_ento, que· só podem pre
.JUdtcar a causa do partido, a causa da liberdade. 
O que é preciso é levantar o espirito a certa . . 
pho momentaneo, todos os expedientes pare
cem licitas. tudo parece justiticavel : was o 
homem de Estado não se deve dirigir por idéas 
curtas e acanhadas: deve unicamente olhar para 
o futuro, g-uiar-se pela justiça e pela verdade, 
que são os interesses. permanentes e unicos que 
podem resistir á adversidade. · 

A maior força que impelle um projectil, ainda 
que seja do canhão Krup, acaba em poucos mo
mep.tos 1~or sucumbir, encontrando só a unica. 
resistencia do ar atmospherico; é uma resisten
cia mini ma, mas como é constante e illimitada, 
~aba r v n e r a uell f r tn a. •' 

]10rt:mto, necessario, que si o partido liberal quer 
_g-oye1:n~r po~ m~ito tempo, deve respeitar .os 
prtnç:.Ji.nos de JUStiça, deve pôr de parte a:; indiVi· 
duahdadcs, ainda mesmo que esta individu~li
dade seja _a do nobr~ .Marq~ez do Herval, que é 
uma glorm da patr1~ (apowdos)· ;_mas nãe póde 
v~le1:-se da ·sua pessoa ~:1ra sacrificar sua pro
vmcm, sua patrm e a liberdade; e ·é por esta 
razão que está na. tribuna com o fin:t de profligar 
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·csza ndministrnção, que ;; p·~rn:iciosa a todos e ao 1 de_ d_it·eito ~e ~utr<J. comn~ca, retirando-se ~~mbem· 
pniz. (1lpoiatlos da, opposi;xw.) o J ~1z de dtreJto, parte no contltcto, que JV. !l:n~cs 

Não h a muitos dias leu nos jórnnes a demis:::ão tinna-se _muda~o p~a out~·o term~;. O Dr.. V zem~ 
uo procurador fisc:~-1 da. thesouraria. geral · (!) Cald~s nao i!?dl:1, nao dev1a? ~er _Jlll~ ela comarca 
Pó~ que motivos_? E' um adver::;ario~ m::..s adnr- ~o l~Io dos Slllos, porque o JUIZ e feito para fa~er 

0 SR. FLORE~CIO DE Aumm:-Não consta que 
tenha votndo. 

n. IL YEIIÍA , · mTJNS rz que mesmo quando 
yotasse, foi uma injustiça. 

Porventura é para o :partido liberal o _empreg-o 
}mblico uma coleira de ferro a que está pre~o o 
cidadão? (11fuito bem.) Ellc, o empregado puM1co, 
dá o seu trabalho. a sua intelligcncia, os seus 

' . .. . . , ,. :"" : . 
. 1:) ' ' .. 

govet~no a Iibcrdad~ (Apoiados). . 
O empregado publico é um cidadão como qual-

nucr outi'O. e deve ser co :, · a · 

os 1 er.1es a · esgraça, ·quando voltarem para a 
·opposir.:.'\o, perderão o direito de ·pugnar pelos 
seus cc-rel1gionm·ios perseguidos pelos governos 
elo outro pnxt!do. 

e1:1 serve, desde que o cmprl'go não (! d~con
fiança polilicn, purque neste cnso, elle deve 
peuir, por digu.idade propria, sua exou~ração, 
porque foi demittido "! . 

Não está censurando o governo pela substitui
oiio- (Apoiados). A SllbstitUi\.ãO foi por um moço 
digno, !:eu correligionario dedicado, li~er<~!, que 
cstna na imprensa, que deste modo f01 retirado, 
ainda o uc · não tivesse solicitado esta non:ca
r,7 . ·n · 1 • • • :-- i ·. · , ... : 

é iujusia, sú póde prejudicar ao Estado, ao par-,. 
tido que o ·p1·aticou; porque. não hv. um mo-
1.ivo razu<lYcl. e )LJJ'der-sc· ha uando oll:.1 cn 

' ~ :, 

interesse gera!. Elle' desejava por ·suas conve
niencias de familia, tinha escola para os filhos, 
· ·· ,. rocurai' nullhorar, mas o gov 

é quo nüo tinha ruzão de co1local-o em um Jogar 
. onde elle não vai· favorecer os interesses da jus
tiça, onçle elle se _vai dsfnvorecor . a ~ mesmo, 
porque não levnr:~. muito tetnpo, que nno tenham 
se coaspirado talvez contra os liberaes, D([Uellcs 
que até ::~r1ui o"s npo!avnm nlli: com dedicação. 

m res:;c e um governo e par 1 o .e nao 
nttender a todos os pedidos que lhe fazem os 
ami2:~s, mas ver. q!-lal é o interesse da causa 

foi deulittido pelo integro presidente deentão e 
hole da provincia do mo de Janeiro, por pro
posta tlo ~hefe de policin, o Dr. Antonio Antune~ 
Ribns. _'_ ·., . . _ · _ 

Agorà est:í :1ffrontando os interesses do p~rtido 
nesta localidad,c, mas isso passa, o que nao ha 
de pass:1r é aquil[o q!le está dizendo, que é a_ ve_r· 
dade em nome dos mt~resses ~1a sua proviUc1a, 
a quem s::criflca todas as considerações. _ 

O gove.rno sabe disto. Elle foi nomeado juiz de 
direito no tempo do orador, que apresentou o ?eu 
nome á considetação do Sr. ministro da justiça. 
S. Ex:. lemlmHe que até lhe attribuiram por 

· - ii e exac o, ~rue as v1 raças o~ u~z 
de dil·eito tinham sido quebradas pelo JUIZ. 
municipal n'uma passeiata nocLurna. • 

;- ' J .. . . .. • , • • - C'\t. ' . 

·O Sn. H~nu n:::: An.Auio :-E' máu precedente. Nestas condições não. é bem · aquilatar os in:. _ 
i~~~~ww.~~~~t~e~re~s~sc~s~d~o~~3~rt~id~o~-~c~•~s~er~v~-i~r~~-as~~c~am~a~r~il~h~as~~a~-~----------O Sn SrLvrw

1 ~ M 
1 
r:rrNs di · en 1car os mteresscs- publicos a estes interesses 

deve estabelec~r, porque é uma esp~~da ele dou~ tt.:~nsitorio• que se procunm1 realizar. 
g-nrnes, hoje fere os ad.vcm1rios, am:mhã fuíra Isto mesmo, isto: que <liz ú camara é que affirma 
nos nmigos (Apoiado.~)- · perante 0 paiz, havia dito ante'S ao Dt'. Cald::~s, 
· Conhece riãu de !ntimid:H1e, mas do passa~cn~, qunndo com instnncia pediu. para Jic:1r nacJueJla 

o cx-procuradot· Osc:1l; conhcseu-ocomo seu chefe localidade. Disse-lhe n;io é po~sivel, 11o1·quc ntio 
qu~mdo era ministro da fazenda c na dircctoria é conveniente 11 em aos interesses pubiicos e nem 
do contencioso cst{t seu nome como um dos mais é conveniente mcsrno ú sua pessoa, porque será 
babeis procurndores llscacs ue. todo o lmpcrio. -um juiz que não póde Julgar; de um lado são 
Porque foi dcmittido? · 0 , ·, · ·,. • ro h do os seus aD.lirr ::; 

Só so póQe exfllieat' par ialcresse pri , e para que um juiz que não julga? Será pa.ra' 
que o interesse publico n~o :1consellwv:J semc- julgarem 05 supplentes? E si ju.lga, ::~s suas scn- . 
lllante prõcedcr · .. · tenc:as hão de ser sempre eivnclas de suspeição. 

Aintln mais: viu ·ultima:ncntc mnd:1do dn · éhnmnm isto a JlCfJUCna politica; e dirá então 
comarcã da Vaccaria o juiz lle direito Di-. Vicir:J tiquclles que lhe taxnvam como o.maior defeit9 
Cald<~s para a comarca do Rio dos Sinos . . de ministro : é um- ministrg que n~o cuida da ' 

O Dr. Vieira Caldas é seu amigo particular; pequena p ·litica, sim; traduzido em vulgar, é 
foi juiz munícip:li-no termo de Snoto Antonio, um ministro que não transig-e com arranjos. 
que é hoje comnrca do Rio dos ~inos, e fez alli Foi nemeado um chefe de policia par<!-:O Rio 
2 quatriennios. E' moço intelligente, · mas o Grandü ilo Sul. o seu antecc:;sor pediu demissão; 
Dr. Vieira Caldas n5o ··podia servi e cfu Santo· 

1
, , · d 

Antonio . da Patmllla. Vivia em luta aberta o govemo ll a oeu e nomeou um t:l su::~ cou~ 
cnm o juiz de direito, guc lhe instaurou_vario:; fi:u:!rn . 

• , 1.,-- ::: • ' ' • : tn ~ ue teHlw a ee , ,, . , 
jnit: de direito~~ que foi }Wor~und~'(lo. Ncst:J vemo, 1! prcriso saber si o govcr~o dcposit~ a 
ittt~ <lc ebssc perante àquclles CJll '~ scnrom OS SUa eonli:lltf::t em quem UCVC UCpOSllnr para des-
C:If;.jOS como suJ)slitutos, nesta luta pouco res- é·mpcnhar 1iaquella provincio. o carg9 de chefe. 

· d" ·d d d · 1 ui} l'olir!ia . . _ . . pe:toso. para a lg"Ul a e a ma~pstru ura, o povo v 

clividiu-3e em 2 grupos : partld:trios do juiz de hiforinado por nlg-uns deputados de,_ ~I~Ms, . 
direito, p:u·tiüaríos tlo juiz. municipal-luta de soulJe que o chefe de policia no~ea_do Ja_tmha 
verdadeiros iíiinlio·o~. sido npreseritado para a província .de Almas e 
. Felizmente a_,·ubou ; ,·uilou a. paz á comarca: que fôra recusado, fUra repeUido por conser· 
retirando-se o juiz municipal, quo foi feito juiz, vatlor. · 
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u~r SR. DEPUTADO :-E' nm caracter muito ' tado. Ora .. não ·é para isto que foram creados os 
nobre. · . cargos pubiicos. . . 

· O Sn. SJLVEIRA :r~IARTINS diz que prouvéra a O Sn. LounENÇO DE ALBUQUERQUE :-E' :rriuito 
'Deus que na policia predominasse este principiei, digno; V. Ex. ainda ha de elogiai-o aqui mesmo 
separamento inteiro da poliLica, porque o eidadão na Camara. - · -
ner ver um chefe de lolicia ue lhe aranta a • 

saa liberdade, a ·sua propriedade e a sua pessoa, 
mas não quervcr um co-religionario. 
,f~ Pouco importa o partido da autoridade poli-
cw , Sl e n n<10 az o seu_ ever ; pouco 1mpor a 
saber que· doutrina professa, si ella garante a 
ordem publicn. 

. Mas não ~rata da sua crençt~ politica; a since
ridade do governo ·esLá provada desde que o· 
mesmo que lhe deu as informações disse que o 

), .... • O" • • 

tros mineiros, o Sr. nlinistrb da fazênda e o 
Sr. mini~tro da justica. . ; · 

A sua sinceridade,· ois, está rovada · uéri-
am-no par;.t a Sl).a propria terra, JU gam-no ec17 
didamente bom. c com isso não desmereciam 
nada.- · 

Ulii Sn. D]:PUT."-DO:-Desejamos muito que elle 
volte para a provincia de Minas. 

0 Sn.. GALDINO DAS NEVES-:-0 que é certQ é 
que não estavam satisfeitos com elle. 

(Ha. o'utt·ús apattes .) 

saber é. si ÍlOÚve conveniencia publica na. sua . 
nomeàção para uma· pro9incia fronteira, Hbso-

n · · 1 • 

A província do Rio Grau:lc do Sul achava-se 
·em un~ cstv.do quasi de selvageria, em relação ás 
garontws p·:ssoaes. · 

Diziam os conservadores (ni:io fiquem mal COR>1 
o orador os seus nobres amigos representantes 
do C~ar:i): O Rio Grande do, Sul_ é um segundo 

( < • 

Nüo chegava um vapor que não trouxesse no~ 
Hcias de muitos assassinatos, na propria capi t:tl 

·e·nos seus 3rrabnldes. 
Em Vium:io havia uma quadrilha de assassinos, 

que assassinavam de dia. 
-Em Jagundio assassinar:nn .. o subdelegado 

dentro mes:uo d:~ cidade. 
Em Sant' Anu:r do Livrnmento, f]Undrilhns as

saltavam as casas . sa ucavam o dinheiro c as-
sass1navam. 

o districto de llcrval estava coberto de ban
clidos. 

O SR. TH:e:ooonETO SoUTo:- Nunca no Cearil 
tivemos tantos. · 

0 SR. SILVEIRA MARTINS diz ao nobre deputado 
. que lembre-se dos Moirões, dos'Feitosas o outros 
tctn tos. 

Na Vaccal"ia acampavam· quadrilhas no meio 
. · dos campos, nns costas drs :1rroios: 

. Pois ])ent; o chefe da policia que largou a 
adm~nistl"açào deixou a província em um e~t~do 

. .. l' - l ' ... ~ . ' 

ass;Jssinos e salteadores em tão grnnde quanti~ 
dade, pcrsegui.dt'~~~ilortos em conflictos, recolhi-
dos ::is cadêas e j ui gados. . 

Para sub:,tituil-o, o governo vai a Minas, pro-
. cura o juiz municipal que· desconhece absoluta-
mente a província c o seu pessoal. : 

, ·Decididamente, nisto ha antes um desejo de 
;;ccommodar ·as pessoas, elo que de servir. ao· Es-

. A. ~:!.-TOl!IO tu. 

isto; mas porque. entr.e os principes que com
mandam exercitas sahe um Condé. não eleTa 
isto á reo-ra eral : o . acaso . do crenio e da 
felicidade não se repete commummente ; não 
póde elevar á regr.a geral o que é exçepção. 

Foi nomendo commandante superior de S. Je
ronymo o Sr. coronel Rabtllo. Não lhe contesta 
ns condiçôes: fortuna, intelligencia do serviço, 
foi a.nti~~ milita~; ~li~s r'3conl~ecc ~-injustiça dac 

0 SR. FLORENCIO DE ·ABREU:- Até hoje nãÔ·· , 
appareceu. · -

0 Sn. SILVEIIL-\.3rV .. RTINS diz que O lugar está 
supprido e o coronel commandante superior não 
foi demittido, nem podia ser. A nomeação é, 

·portan,to, irregular, porque o Sr. coronél Ra- · 
bello foi nomeado para um lugar qu• não 
.está vago. -

Essa theori~ de que a nomeação importa a de
missão implicita do funccionario, não é verda
d~_ira, e só usam della os governos fra~o~, que 

e I c> - :;, S 
funccionarios, a quem não têm motivo para de-
mittir. . 

corone comman an c superiOr era a ver- · 
sario, é verdade·; mas não é com mando . de 
fronteira S. Jeronymo: é o coronel Albino Cae
tano Pereira, homem patriota, que cammandou 
na guerra uma brigada, quando aquelle que o 
substitue cuid3va em seus vapores. 

O Sn. SILVEIRA MARTINS diz que serú _verdade, 
mas que apczar disto não foi â.emittido·: elle já 
era doente quando marchou para o campo da 
bolalha ( apoiados ), seguindo nisso o nobre 
exemplo que lhe deu o Sr. ministro da guerra. 

O Sn. MonEIRA. DE BAnnos (ministro j,e estran
geiros) :-)las ~sse commando foi dividido. 

O Sn. FÍ:.onENcro DE Aunrm :- u::mdo? 
0. Sn. SILVEIUA MARTINS USSe"vera que foi 

nomeado o commandante, mas não foi publicado 
o decreto da divisão. · 

O Sn. FLORENCIO DE AnnEu :-O decreto no
meou-o ·para todos os tres municípios do com

. man,do superior; portanto não ha divisão. . 
0 Sn. MOREIRA DE BARROS (ministro de estran· 

.géiros) :-Foi dividido. · . 
O Sn. SrLVEIRA<MAnTINS contesta isto, e diz que 

nem esse ·commandautc podia ser clemittido, 
porque não !é commaf!dante de· fronteira, a lei . - .. ... . 

' . o o cionaL de S:·Jeronymo de Taquary. Não podiam, . 
portanto, demittil-o sem violar a lei, e de mais 
não o demittiram, porque não houve decreto. de 
destituição.A nomeação é, nortanto; -irregular; 
e não. ha razão para que se substitua um ho-~ 
mcm, que sempre exerceu seu ·_ cargo, não só
com a ID<1ior isenção, mas com sublime dedi-· 
cação pela causa ·da sua·· patria, fazendo uma 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/201510:59- PÃigina 16 de 33 

Sessão em -li àg Jalho Ele f879. 

campanha de 5 annos inteiros no Paraguay onde 
cobriu-se de- glorias. 

O SR. :Mom:m.~ DE B.-\RROS (ministro de-estmn
gei?·os) :-Não houve destituição qessc official. 

0 SR. SILVEIRA· MARTINS pergunta como esti 

O Sn. SILVEIRA :!IIARTINS não diz que S. Ex. os 
tivesse feito. est<l consignando um f<Jcto. E' um 
systema de diffamação. · 

Si depois de :1.5 :mnos de dedicação, 5 de opposi
ção constante ao r~rogressismo, que_ parece que 

O SR. SILVEIIÜ.l\IARTINS diz que não honre tal terio, só e unicamente para honrar aquelles de 
divisão. - .. cuja dedicação tinha arrancado sacrificios iguaes 

aos seus e poderia ter realizàao todos os compro-
O SR. 1\IOREIRA DE B.-\RROS (1llil~istl·o de estran- mis:;os WlVIldO~ pel:J causa publica durante a 

geiros) :-Depois respon4erei a V· Ex:. opposição, si depois de tudo isto fosse pr'eciso que 
O Sn. F~OREN_cio DE Anrum :-fsto é_ negocio o orador se viesse justificar per,mte a sua pro-. . .. . . . 

está a nomeação. que n1o se julgava digno de si. (lliuitJ bem; 
o SR. SlLVEIRA lLum_NS diz que ningnem adi- múiJo bemj. ' 

Foi "tambem nomeado pelo nobre :Marquez do 
Herval o Sr. ctopitão Santiago Dantas p:.1ra lente 
da escola militar~ aliás sem as condições exig·idas 
pelo regulamento dessa escola. Nesta nomeação 
nfto E consul t)U tambem nem a lei, nem os inte-
resses ·do Estado. · 

Perguntará agora : esta scrie de factos, de 
despachos inconvenientes e illegaes, qu;., ~ausa 
tem? Qual é o motivo desta serie de erros da 

:r r 
o ' a que tem aspirado sempre, jü decl:Jrou mais de 

uma vez na tribuna, é representar a sua proviu· 
cia, sobretudo na opposição, quebrando as malhas 
com quo o governo costuma defraudar o voto 
publico. ( Apoiadcs. ) 

E' a mnior honra a que aspira, mns a sua_ vida 
politica tem sido sómente u~a serie de sacrifi-
cios. · ~ 

a mm1s raçao. •s e mo rvo pren -se aque a A. • 
carta, que ainda .àgora o nobre deputado pelo I • powào. 
H.io GJ:;:mdc do Sul obrigou o orador a repetir. J O Sn. SILVEIRA MARTo~s póde dizer como San-. . . . 

< 

reaes, que prestou M seu paiz, nas glorias do 
seu nome, no respeito qne lhe vota a província 
de que é filho, a melhcr garantia de apreço, que 
e!Ja póde dar a séus filhos; não precisa sacrificar 
os interesses do Estado para ganmtiruma eleição, 

ue nin rruem combateu. 
Õ SR. FLORENCIO DE ABREU:- Apoiado; que 

ninguem combateu. 
0 SR. MINISTRO DA GUERRA :-E niio S~l':rifico. 

(11fuito bem.) 
- O Sn. SILVEIRA MAnTINS espera que S. Ex. não 

sacrificará, mns, dominado por injustas :lppre
hensões, é levado :1 fazer uma politit'a de cama
rillla, que não póde trazer, senão dezur para o 
!'; • 

O· orador tem sitlo sempre seu amigo, mas 
no momento, por circumstancias quo não sabe 
CX}Jlicar, não tem uutoridade paru aconselhai
o na intimidade, é obrigado, em nome de seu 
dever, a protéstar nesta . tl'ibuna contra seme-
lhante systema de administrar província. · . 

Diz que não sabe explicar por que, desde· que 
sahiu do ministerio~ som saber como, nem por 
1Juc;-lev~nto1l-se contra ~ orador um systema_ de 
dlffamaçao,_ a pontu dê procurarem quantos m
sultos e quantas cal.umnias lhe eram atirados para 
se colleccionarem em_ folhetos c os espalhardn 
Jelos 3m os do io ran , d · 

O SR. CAlL\llGO: -M~s foram dcvoh·iuos. 
O Sn. Sn~YEIRA MAnTINS diz que todos s:Jbem- a 

resposta que tem dado a esse systema de diffama
ç~o: o mais completo, o. mais absoluto silencio e 
o desprezo. 

O S:a. MINISTRO D.\ GUERRA :- lias passe de 
_ _ largo neste ponto,. porque cá de minha parte 

não tenho nada com esses folhetos. 

t> 

Por isso sustenta na opposioão, e vê pelos 
fact~s que se seguiram, a grande inconven"iencia 
prattcada pelo partido conservador pelo augmen.
ta do subsidio. · · -

Desde que o cnrgo eminente de representante 
, i < m onver 1 o no m::ns ren oso 

dos empregos (apoiados e neto apoiados), ficaram 
elles mais ricos de dinh-eiro, mas mais pobres de 
consideração. ( tlpoiaaos. ) 

-0 Sn. LnrA DuARTE:-E' a realidade. 
O Sn. SILVEIRA 1\L-\.RTrNs observa que eín oppo

siçüo o orador e o seu nobre amigo o Sr. l\Inrti
nho Campos disseram: Acabaram-seus di:Ssolu
çõcs, po1·que desde fJUe ellas <lppnreccm no 
10 ·izon asjm co 10 un vu cuo, como uma 
tempestade~ tudo fica tremendo, niuguem quer 
perder o lug::tr que custa tanto a ·conquistar. 
(Apoiados, não apoiados e apartes .. _\ · 

Ni'io está fallando desta camara. 
' O Sn. SERGIO D-E CAsT.rio :-Então a que camara 

se re?ere? . · ,, 
0 SR. SILVEIRA 1\'LUlTINS n~o está fallando de 

camara ú~nhuma, nem faz. injuri::t pesso:1l a 
ninguem (apoiados e apartes), está discutindo 
um principio. Acha que os grandes cmbar<Jcos 
com~ que hoje lnt~ o paiz nasceu sob~ctudo "do 
es <l o prccnrw o L 1esouro, c os cortes 11i'io se 
podem ft~zer poru m corpo legislativo que ·é o 
mais aquinhoauo nas contriuui.r;ões que o the-
wuro~~- · 

0 SR. LIM.A DUARTi>: E OUTr.üS SENHORES:
Apoiado. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS entende .ser preciso 
que o exemplo começasse 11or cas.a para,podcrem 
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· exigir de todos sucrificios iguries ou pelo menos 
proporcionaes. 

O Sn. !LDEFONsODE AluuJo :-E acamara deu 
este exemplo. ~ · 

UM SR. DEPUTADO :-Votou. 

O Sa. CAJURGO: -,E' exacto. 
O Sn. S1L VErnA MARTINS nota, pois, que longe· 

portanto de acoroçoal"-"os na sua· viàgcm, si 
al<Tu as ai · · 
cçnsura. 

o Sh.. e.L'IIARGO : -Apoiado. 
0 Ss: FLO:RENCIO DE ABREU: -Mas é uma in· 

solencia até a imputaçllo. · 
O Sn. SILVÉmA 1rLmTINs diz que as manifesta-

õ u 1e oram e1 as nao oram so ICI a as 
por si, nem sobre isso foi ouvido, recebeu-as 
porque lh'as mandat'am. Que necessidade tinha 
de fi.lzer na província do Rio Grande uma questão 
com o Sr . .Marquez do Herval? Porque? Porque 
sahiu do mjnisterio e S. Ex. ficou?! 

Observa que a posi<;ão dos dons é diversa. O 
nobre senador é o ministro da g-uerra, occupa 
este ·Mr~o _pelos_ seus altos_ ~er~cimentos milita-

proliciencia (apoiados); -est11va prestando como 
presta excellentes servi~os ao seu paiz. (llfuitos 
apoiados.) 
· O orador .estava em uma pasta não--politica, 
mas não podia separar a sua pessoa éla )lo minis
tre, quando era essencialmente o único ministro 
que tinha sabido do parlamento (apoiados); tinha 
uin prog-ramma, um compromisso publicado e 
tinha deste mesmo lugar interpellado o Sr. · Vis
conde do Rio-Branco sobre a reforma que queria 
r.e~lizar; . 

O nobre _n~inistro da guer:·a não estava- na 

O Sn. 1\fA.nTrNHO CÁ3rPos:-Apoindo. 
O Sn. SiLVEm~ MARTINS. entende que podia 

ficar, m:~s a continuação do orador no poder era 
_incomputivel com a. sua honr:a, com a sua_ pa
lavra. 

o'sn .. JOAQUIM NADUCO E OUTROS sEiNHORES:
Apoiado. 

tado se praticarr a província do Rio Grande do 
Sul ha de sahir tão nobre, tão digna, como tem 
sempre sahido de todos os con1lictos.em que tem 
estado empenhada. (Apoiados.) 
. Espera que o governo terá prudencia e patrio
tismo ; porém, si esquecer-se·do seu dever para 
converter-se em adversario dõ seu partido, o 
seu pnrtido ha de saber occupnr dignamente o 
seu lugar _e dizer que quand~ um governo :Q.iío 

nobre e digno__:é abdic:n;-. (Apoiados e m'uito 
bem .• ) _ 

E' theoria liberal, que são os governos com
missões do parlamento; como o parlamento são· 
os ele!Los da nação. ·. . . 

0 SR. AUGUSTO FRANÇA::-Não aceito plena-
mente essa theoria. · · · 

·. O Sn. SILVEIRA MAR·riNs diz que S. Ex. pôde 
não aceitar, porque não sabe até onde vai a dóse 
de liberalismo do nobre depl:ltado. 

O ~R ••• ~ÜGUSTO Fn~f'ÇA:-E'_ o li~eralismo ~a , 

· tuição. 
0 SR. SiL VRIRA MARTINS nota que póde ser que 

. não esteja na constituição_, mas esLá de certo na 
li herdade. ( Apniados.) - . . · . 

A co~stitmção. roi feita para garantir a li_ber
dade c naquella partee.m quê é menos liberal, 
quando· a· não puder revogar_,. interpretra-a se
gundo os principias ·da sua escola. Foi assim 
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que sempre lhe _ensinou o seu nGlJre amigo e 
mestre o Sr .. :M3rtinho Campos. -

O Sn. AuGus-ro FRANÇA :-A theoriu de V. Ex. 
é o miuisterio eommissão governando a camara, 
isto é, é o commissario governnndo o commit-

O Sn. SILVEIRA ~L-\RTINS diz que não é essa a sua 
theoria.. · - _ 

n. - UGUSTO n.Ai•çA. :- .'oi a t H~ona que 
V; E:c. teve quando estavn no pocler. · 

O Sn. SILVEm.\. MARTINS pede licença para que 
recorde a theo1·ia, uma vez que foi mal en-
tendido. - -

O governo não tem meios, precisa pedil-os aos 
epu 'ai.OS, mas para que os epu a os 

os concedam é preciso que confiem no governo, 
donde. nasce o princi~io. de que si a cor~:t e_s~o-

ha de escolhel--us livremente, si~; mas entre o 
numero restricto dos homens eminentes e que 
têm influencia no parlamentg e que podem arre
gimentar a maioria c obter dclla os meios de 
governo. 

Este, emquanto tem a confianva dos seus pares, 
governa sem duvida nenhuma com tanto presti
gio quanta é a dedicação r1ue lhe vota a maioria. 

O Sn. Au us-r F AKC· ·- :r;-

são . 
. O Sn. SitVEI;::A. 1\L-\RTINs diz que não é outra 

~ • . • rr 

seu parl~mentn pelos usos praticos, pelo desen
volvimento das idéas e pelas nece:;sid::tdes que 
foram sentido, •! dizem que um minisLerio vem 
a ser uma commiss5o do p:n·lamento~ cujos p(')l
d.eres o commiEente Jhe póde cassar no d~a em 
que lhe der uma votação contrt1ria. · 

R • .i: ARTJ:-iiiO .UIPOS dá Ul;ll apt~rte. 

O Sn. SrLYEinA ~L4.ntiNS nota que Carlos I. 
tinha, como t~m o Sr-D. Pedro li, o direito de 
nomear livrem•mte os seus ministros e até um 
dia apresentou-se no parlnmcnto, sentou-se na 
cadeira da presidencia p pediu as chaves do esta
belecimento. O presidente ajoelhou-se diante do 
rei para dizer-Ell!:-Senhor, não vos posso fazer 
o qne pcdis. 

..... .. r1 .~.: 

Sf\J'eis olJcdeciclo. 
O Sn. SILYEIF.A 1\f.Antixs conLinún dizeiHlo que 

os parlnmentarios retiraram-l'e ::\. city, porque o 
-p11rJamento er:· em WestminsLer, e Carlos I 
voltou tambem com seus cavalleiros. · 
. Travou· a lut'l, perueu o duello, cortaram~ lhe 

o pescoço, e füi Lal o exP.mplo, que só dal1i a 
anuas é que um seu successor foi posto na rua 
I)ara não lhe acontecer a mesma cousa. 

Yeiu um- pi·incipe mais liberal da Hollandn; 
e o systema de<:'nvolveu-se até ao p_onto em que 
os outros ovos o tomaram. 

Devem aceit2l-o como elle é aclualmcnte e 
não remout::tr ~os seculos pas~:;dos. 

'fem-s~ nisto grande vantagem, os reis estão 
c?n·yeuctdos e poupam, portanto, ao povo bra
ZIICiro o desgcsto de cortnr alguma cabeça de 
pri~ci\)C. W "Ven1aàe que o primeiro jã lá se foi 
enao se fo1 po:· outra causa. 

Diz_ o nobre ministro da justiça:- Foi uma 
. questao de nacionalidade. Não; foi uma questão ~e 

principias e de liberdade, porque governava com 
as minorias·; e o partido liberal, que não tinha 
coníianra nelle, porque elle não confiava no par_
tido liberal, recusava-se ::~eintosamente a fazer 
parte do governo. , Então declarou guerra . ao 
arJamento mas foi tnmbcm elle uem crdcu 

no duello.' 

nomeações, que estão- feitas, como em outros 
pontos de administração, que o orador talvez 
tenha do di,cutir, não se tem consultado os in
teresses do Estado; tem-se comu!tado os inte-
resses individuues. · - : 

Jámais sanccionará, com o seu voto ou com o 
seu silencio, o sacrificio do interesse publico ao 
interesse particular. Bem sabe que o governo 
sempre trm para legitimar-se ns palavras do 

• • • I 

.. ... . 
acabam de ouvir ao orador jul_garão da siilceri
dade da sua opinião. E' o que tinha a dizer. 
(llfu i to bem.) 

O Sn~ · FERNA::r·mo Qsomo (pela ordem) per
gunta ao Sr. presidente· si o seu nome esLá in
scripto na. lista dos oradores que têm de fallur 
sobre este assumpto. 

O Sn. P.RESID;ENTE:-Sim, senhor. 

O Sr. ltlax~quez do Herval (minis
tro da gum·a) :-Não pedi a palavra para· res
onder ao discurso do meu nobre atricio Jrin-

cipalmcnte, pela mesmft razão que elle·declarou 
perante a caniara. Muitos annos . :.~migos poli ti-· 
cos, sem nenhum motivo para deixar de sêl-o, 
senão por uma _dissidencia,- que nada deve in
fluir entre nossas llesso~s, <?.U. n\iQ qu~ro dizer 
abuma palavra que possa ferir a susceptibili-. 
dade·de meu amigo, que aliás não foi muito pru
dente; e fez-me mesmo injustiças alludindo a. 
no~eações que não foram prejudicar o parti~o 
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O Sn. MINISTRO D.-\. GUEnn.-\. : - A demissão 
foi porque entendeu-se que o presidente, o 
Dr. Felisberto, não estava de nccôrdo c01n o 
gonrno, c o governo estan no seu direito 
de. querer ter nn província um presidente que 
estivesse de accOrdfl com elle. (.4.poiados.) 

Não discuto fastoii de eleições e outras pnrticu-
18ridades dadas na minha província, no tem12o 
em que vivi-na maior . intimid . ' · 
deputado e nos prestámos mutuamente serviços. 

Sabe todo o paiz; que eu era soldado do parti4o 
liberal. • . (Muitos não apoiados . ) 

VQzEs:......:.Chefe muito distincto. 
O· SR. MINISTRO. DA GUERRA:- ... onde se ar

regimentaram muito~ homens importantes da 
minha província. Completou-se a campanha 
pelo triumpho, e pois, hoje não tenho mais que 
combater neste sentido ; o nobre deputaqo· póde 
dirigir . o ·partido e prestar-Ih~ os serviços que 
lhe ·não póde prestar um soldado invillido. 
(Muitos não apoiados.) ' 

O Sn. LIYA DuARTE :-Gel).~ral em toda a parte.: 
OUTRO SR. DEPUTADO : - Chefe proeminente. 
0 SR. MINISTRO~ DA GUERRA::_ ' Â resp-eito de 

·. pólitica, p·eço ao meu illustre collega (referindo-se 
ao St·. ministro d~ estrangeiros, que está ao lado 
do oi·ador) que, si julgar conveniente, diga o 

-que ··entender : · peço • licenç~ par3. não dizer 
mais na<}a. (Muito bem; muito bem,). 

sidente, depois da ·interessante discussão· havida, ;;:. 
eu de bom grado desistiria da l)aluvra,· se ·. não · · 
tivesse de tratar de um assumpto que julgo· d3: · 

-maior importanc_ia parn o partido a que me .acho 
ligado e para os meus concidãos. · - · · · ., 

- Quanto á questão inciqenLc quo ha;pouco aqui-
.se. deu entre ós nobres ministr:Js da guerra e 
e~-ministro da fazenda, eu ~ão ·quero. ter neua· 
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a menor interv·endio, porque niio passou de ex
plicações entre dÓis dignos cilefes do partido 
liiJeral, que sempre VIveram um dos ; e eu espero, 
Sr. presidente, que o genio malefico da intri&a 
e dá discordia n:io poderá separal-os; que. Vl· :- . . . . . 
Grande do Sul conlinuará a ser ainda a mesma 
para dar exemplo a todos · nós das outrus pro
vincins. 

O Su. Bu.mQUE DE !!ACEDO:- E essa diYisão é 
uma calnmidade para o partido. (Apoiados.) 

O Su. Honn. DE ARAmo:- Ap')iado, a divisão 
do partido em toda e qualquer província é uma 
calmnidade. ·· 

IN A NEVES :-In liz 
presidente: o partido liberal já se acha~ senão 
dividido ... 

O Sn. GiLmNo DAS NEvEs:- Pelo menos aba
lado em suas relações entre antigos e íntimos 
correligionarios e <lmigos. (Apoiadas e apartes.) 

Sr. presidente, posso affirmar á casa e ao paiz 
que ela parte da opposição, de que sou um elos 
ulLimos membros (não apoiadns), podem ficar 
certos os nobres deputados da m:lÍOt'ia e o par
tido liberal, não ha a menor intenção de que essa 
divisão se fa a. 

Nós, Sr. presidente, que divergimos do go
verno muitas vezes e em mUitas causas, nunca 

. 1 . 

que niio fosse esta ca~a. 
Portanto. ·:;eu h ores, nós não machínamós éontra 

o actunl góverno e, se censuramos aqui nossos 
amigos e corri.ll ígionnrios que se acham no po~er, 
é senhol'es, com mnximo e summo pezar, JUl
n·::tndo com isso cum rir os nossos dever~s le-
rante o· paiz. 

l\Ias, Sr. presidente, se a opposi~tio tem assim 
procedido, é necess:n·io t11mbem CJUe da parte do 
governo haja igunl csroq;o ·c é da wn parte prin
cipal!!tente que depende a uniiio do grn nde par
tido liberal. (.:ipoiados.) 

O Sn. IIonTÃ: DE AnAuJo:- Não é p;·incipal· 
mente; dr;peud~:: inteiramente do governo a união 
do artido. 

O Sn. JoAQUm NAnuco:-Reciprocidade de um 
só lado é o que nüo póde ser. 

(H a outros apartes.) 
OSn. GALDINO DAS NEVEs:-1\I::ts, Sr.· presi

dente, não tendo eu podido obter a palavra quan
do se tratou aqui da rerorma eleitoral, e tendo-

. me sido dada na resposta á falh do throno em 
uma hora já hmilo adiantada, em que os poucos 
collegas que aqUI se achavam estavam fatigadis
simos, eu não podia ter-me prev3lecido della 
nessa occasião para ent5o discutir esta importan
tissima reforma unica senhores ue ó acLu I o- -

inete julgou que devia ser apresentada na pra
sente sessão, de entre as muitas de que se compõe 
o pr{)gramma do partido liberai. 
. 0 SR. JOAQUH!I NABUCO :-Apoia.do, e OS bancos 
territoriaes que ainda aqui não appareceram. 

O Sn. RoDOLPHO DANTAS :-:-Tem razão em recla· 
mar; devein vir quanto antes. 

(H a outros apa1~tes.) 

O Sn. GALDINO nAs NEVES :-Sr. presidente, 
tendo aqui por diversas vezes affir1t1ado em 
apurLes,por não me ter, como disse, cabido ainda a 
puluvra opportunumente, que a actual reforma 
não é a expressão daquillo que estava assenta do 

• • - (1' 

" com as opiniões prestigiosas dos dignos senado-
res, que.~ discutiram no senado · em !875, alguns 
dos uaes, infelizmente ara este aiz a morte 
vew rou ar prematuramente (apoiados ) : tres 
desses notaveis senadores se acham hoje falleci
dos - os Sr~:.. Nabuco, Zacarias, Pompeu e o 
muito diJtincto Sr: Tavares Bastos; que tambem 
era um dos melhores propugnadores de::; ta grande 
idéa. -

' ' . ' chefes do partido liberai, não só n() seu pro-
gramma de i8ô8; que eu tenho aqui, mas tambem 

os se - -
sempre que a reforma actual se podia e se devia 
fazer independente de constituinte, por meios 
ordinarios. Ainda mais, Sr. presidente, nunea s~ 
tratou, como .acabei de asseverar, quer ilo pro
grammu, quer nesses discursos, da elevação do 
censo, nem tão. pouco da exclusão dos analpba-
betos. . · 

Si o partido adaptava a reforma independente 
de constHu~nte, claro est?-V~ g:ue n~o se podia 

. " ' .. (. 

este mesmo censo que o partido tinha decidido 
realizai-a. 
. Este roo-ramma 

que não está assignado pelo nobre.presidente do 
çonselho, e elle já umu vez :aqui:·, o: disse; mas 
S. Ex. não assignou porque se a~hava então au
sente da côrte, como tambem por igünl moLivo 
não o fizeram outros disLinctos chefes liberaf::s. 

.Entret:mto, isto não é razão nra ue S. Ex: 
1ga que não assume a responsabilidade do 

mesmo progrnmma, porque o nobre presidente 
dõ conselho foi depois e por mui to5 annos pre
sidente do CJub da Reformn, do qual uma com
miss5o, como aqui nos declarou o nobre deputado 
por PemamLuco, o Sr. Souzn C11rvalho, foi de 
p::trecer Lambem que a reforma se devia. fazer 
independente de constituinte (Apoiados). -
.O Sn. R?D~_!.Puo DANTAS : -Essa era a. opinião 

t:) " ' \. -

O Sn. · GALDINO DAs NEvEs : -Dizia o Sr. con
selheiro Zacarias em seu discurso proferido no 
sen:.1do na sessão de i7 de Agosto de :1.875 (lê) : 

• Cabe agora _ae orador por si e por seus ami
gos, com quem está de accôrdo, (notem bem os 
nobres deputados que esta declaração nunca foi 
contestada) C.izer qual a eleição directa que dese
jam _. _ Mas qual é a eleição que o orador e seus 
amigos querem 'i 

c Ser~ o voto universal? Não; porque querer o 
voto .universal seria offender a constituição ou 

eo-· r· • . -

Brazil não adoptou o voto _universal. A eleição 
pela nossa constiluição é censitâria, cumpre ter 
isto em vista; si pois alguem propuzesse o suf
fragio universal devia- primeiro <~Iterar' u Consti
tuição, a qual, não obstante declarar que todos 
os poderes são delegações da nação, dispõe que 
para ser votante é preciso ter certa renda, certos 
e determinados requisitos ; logo a Cl.)nstituição 
quer o voto censitario. 
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• O orador não diz que o voto universal seja 
alguma. utopia: é a base do direito publico de 
paizes de primeira ordem. _ 

• O S1·. Silveira Lobo :-E' a norma. 
« O Sr. Zacarias:-A o osi üo tem. uma norma. 

na constituição c não quer reformai-a. Quer. a 
eleição directn, 11W8 sem {a::el-a depende1· de ttma 
1·e[onna de m·tigos da constituição. 

«l ã u i < • [ c 
muito alto? Tambem não, po]·que seria isto 
ofi'cnsivo da constituição, tenderia a crear uma 
olygnrchia. _ · .. 

• Querer, pois, o voto universal ou ~wn censo ele
vadissimo, é esquecer os principias ela nossá ,;on-

. . -0 . 

«Ü partido liberal quer o censo da ·constituição. 
Uns dizem que lJOderia servir de typo o censo do 
eleitor, inutilisando-~e o voto dos votantes, os 
quaes na11 terwm .e quetxa1·-se .pe a compensaçao 
de mn eleitorado 1m~ito mais vasto do que eUes po
derimn eleger. Jlfas a opposiçcio liberal indica 
outro typo, que ncio póde encontrar objecçiioalguma: 
e o censo do votante. Definido o censo do votante 
póde-se chamu::- o povo brazileiro sinc~ramente 
ás urnas. A nossa constituição, que quer á eleição 
censitaria e não o voto universal, determina que 
não seja votante quem não tiver 200~ de renüa 
li uida. · 

•.E, pois, quenr tiver de renda liqtüda essa quan
tia, ~eja logo eleitO!' : tal é a aspiraçcio liberal. • 

• O partido- liberal nlío quer_, pois, o voto
universal nem o censo elevado.. Não procura al
terar a base da capncidnde do votunte; quer que 
este, mediunte a defini(~uo elo censo, seja logo 
eleitor; quebràndo assim o philtm que até agora 

• 5; çã 

Acrescenta mais aquelle distincto c notavcl 
estadista : 

« O partido Iibernl, portanto, julg-a que n:ío 
hn mister reforma constitucionul, julga que está 
dentro da constituição, solicitando a eleic_;ão di
recta. » 

Ets aqui pois, Sr. presidente clnramente ma
nifestad~ em .. nome do partido lib~ral, a opinião 

runuo" cuJa falta' sensível e irreparnvcl tanto la
meu tamos, maxi mé nas circumstancias di.tnceis 
porque pass~mos. 

O Sr. S:mliva depois de outrac; considerações 
no mesmo sentido na sessão de 25 de Agosto de 

. 1875 dizia (lê) : 
• Sr. prP.sidente, um paiz irmão, Portugal, 

nceitou uma constituição qunsi identica a nossa 
tendo só mente a diil'erença de ser hereditario o 

.scnudo. Pois bem : Portugal mud_ou a base de 
sua eleição:e adaptou a eleição directa sem a re-

. n Lit · - oi mais de úma vez re-
clamou aqui o nobre Marquez de S. Vicente con
tra esse facto allegado pelo Sr. Nnbuco, dizendo 
que 'lá foi preciso reforma constitucional ; mas 
ultimamente, como o mesmo Sr .. NabuGo demons
tro'u aqui, o Sr. Carlos .Bento na ,camara dos 
pares extranhou que se tivesse, emittido no ·se
nado brazileiro semelhante opinião. Nunca em 
Portugal, disse o Sr. Carlos Bento, se considerou 
artigo constitucional o das ·eleições. Çoincidiu 

g1·amma. • 
Presentemente, Sr. pre~idente, inverteram-se 

os papeis, c n co_nclus5o dos trechos que ncnbo de 
citat· deste nüo menos distincto e illustrado -
chefe tem inteira npplicaçiio no nctunl_governo e 
ú illuslrc maioria qne impugnam n reforma in
dependente da constituinte. 

Sr. presidente. tem-se aqui nssegumdo que o 
Sr. senadot· Nabuco ndmi L tia a elciçfto indirecta 

· ã à e exac o. 
Elle admittia-a unicamente como uma transac

ção, porque tomava tudo o que-viesse dos conser-
vadores como um favor. · 

O SR. JoA.Qun.r NABuco:-Apoiado, referia-se a 
-uma camara conservadora . 
. 0 SR. GALDINO DAS NEVES :-Assim se exprimia 
S. ~x. nasessão de 30de Julho de i8i5 (lê): 

«Sr. pre!;idente, esta questão de constituciona
lidade é uma que~ão, por assim dizer, morta· 
desde que nós por transigir admittimos que a 
eleição directa . se faca mediante a reforma da 
const1tmçuo.• . _ 

Notem os nobres deputados que era sómente 
como tnmsac_ção que aquelle eminente e nunca 
assás chorndo estudista, considerado entre .ri.ós 
cQmo o mestre da lei, admittia que se fizesse- a 
eleição directa ,mediante a reforma constiLu-
cionaJ:. E isto se deprehendeclarameri.te não só 
das palavras que acabo de citar mas tambem das 
que passo a ler (lê): .. . 
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c Eu.dis!'e aqui uma vez, quando fallei a res
peito da constitucionillidade da eleição dh;ecta, 
que · em Portugal ella foi adoptad~l sem reforma 
da constituição, que é como a nossa ou identica. 
Esta minha proposição foi contestada ; mas este 
anno, en o u a 1s u ao v o e g-raça a 

- camara dos; pares de Portugul, _estimei muito 
acl1~r qu~ e~~ava d~ ac_côrdo com o que cu di~se 

Sr. Carlos Bento. 
c Quereis ouvir o que disse elle? 
« Entre nós, anteriormente ú publicação do acto 

addicional, votou-se o principio das eleições di
rectas em substituição ao das indirectas e esta 
im ortante reforma de principias fez-se. dentro 

l ~ ' 

do-se que, para realizar alterações desta ordem, 
era indispensavel quea camara se achasse in-
vestida de poderes especiaês. _ 

Isto disse o Sr. Carlos Ben"to na sessão de 26 de 
Janeiro deste anno. Portanto, em Portugal, ape
zar da identidade da constituição, fez-se a re
forma da eleição directa, sem ser preciso refonilar 
:1 constituicão. Isto é o que eu queria pro,rar e 
o provo com autoridade acima de toda a ex-
.cepçao: 

«O Sr. Samiva:- Que deve saber mais do qJ.e 
lá se assou do ue os mestres de c:í. » · 

O ·sn. G.U.DINO D"\S NEYES (continuando a ler): 
-Vejamos con1o .se exprime o Sr. Pompeu, esse 
preclaro e infutigavel chefe· cuja perda não é 
menos sensível ao pa~Lido liberal.· · 

• Com,o o senado sabe :1 constit.uiçiio portu-
rr 
sahiu a constituição brnzilcirn, com a:; modifica
·ÇÕe:> sómente em rela~~:.io :10s dous pni:~es. · 

• Pois bem, em Portugal tr:1tou-se, logo que 
estabeleceu-se alli O I'C~imen parlamentar. ue 
reformar_o systema eleitoral e !:"1, como já disse 
o nobre· senador pelu Bahia, o St·. Nnbnco, e 
eonsta dn oLrn que tenho aqui, foi votndn a mo
dificnçflo segundo a eleição direeta independente 
de pedir-se :l reforma da constitui~·ão. E' ver-

. . . . . ' ·.: . 
'fo~ma ela constituição, m:1g jit estava votuda a 
alteracão do svstema eleitoral. O senurlo sabe 
quaes ·foram os estadistas portuguezes autores 
dessa reforma, eram elles do partido conserva-

. dor historic0. • 
Vou _ler :.gora, Sr. presidente,· a opinião de 

um dos mais prestimosos membros do partido 
liberal, a quemjá ha pouco me referi, de sau
dosa memoria e de tantas esperanças para a 
patria, o Sr. Tavares Bast9s (muitos apoiados) ..• 
·O SR. PEDRO Lurz :-- EPperanças da nossa 

rrera ão. 
. ~ 

... que tanto interesse ligava aos negocias 
deste paiz ; esperança, como bem diz o meu 
nobre amigo, da nossa geraçiio. (Apoiados). Dizia 
o i!lustre finado. (lê): · 

c Evidentemente foi o pensamento da consti
tuição não restringir o -direito de voto a poucos, 
co~o de certo não· foi estendel-o a todo.s; ella 
qu1z que m-uitos- a massa dos cidadãos activos 
-votassem nos comicio~ ; quiz, em summa o 

sUffragio · generalisado. Tal é a base constitu
cional, de que não ·podemos afastar-nos. 

• E não só não podemos nssentm· em outros 
[llicerces a pr.ojectada reformn, come não o de
vemos. Facilitar ú massa do:5 cidadfios o exer-
CICIO os trm os po 1 1Cos, e apressar a e uc::t~~ao 

·do povo. ·Qual é ::t grande vantagem dos governos 
livres, si~ão es~a elevação moral 91~e_lentamente 

(_ .... ' (_ ..._ 

ções ·d:J. Yida politica? Qual é tambem o resul
tado mais pernicioso do goyerno aiJsoiuto ou.oli
garchico si não a-falL'l de participação do paiz em 
seus negocias, o seu afast:lmento, a sua inercia, o 
seuabatimento momL? 

tituiçãq habilitou a. votar? Aquelles a quem a 
lei fundamental conferiu esse direilo,-accusariam 
eternamente o golpe que lh'o arranc~;sse. · Nada 
menos justo, nem mais temerario do que impôr
lhes essa verdadeira capitis milmtio. Quantos 
espíritos olJsecados pela reacção n1ío desejariam 
em Fran:ç~u repudiar ngora ó suffragio universal? 
Não o·ousam todavia nem os duques da assem-
bléa de· Yersalhes. . 

«Finalmente. não é do censo alto de eleitores ca
pitalis~s e proprietarios que d~pende a. nossa 

' o f ~ 

lippe no's sirva fie ensino. Os ricos' ... porque 
n:.io confess:1l-o? os ricos por. si só não _repre
sentam no Br:~zil nem n intelligencin, nem a il
lustrnção, nem o patri0tismo, ·nom até a in
depeudencia. A provu é que proprietarios c 
cnpitalistas fazem timbre disto em m<~leria )Oli-
wn que e o seu Je o 1 ea , qunn o nao sao as 

ci'enturas mais submissas c mais d~pendentes do 
potlet·, fJUe d<i cm·gos de polida, patentes da· 
guarda Il:ICional, f11as c hom·as com frue se npas
centmn estultas vaidndes ou .perve1·~::s ambições. 
de mando, cont1':1tos c cmprczas t:om que se 
dobram c tresdobr:m1 fortunas. AfJUi, como em 
quai1Juer parte do muntlo. não se poderá com
metter erro nwis funesto d.o que entregar a so
cied:-~de ~o dominio exclusivo e t r a .. 
sõ classe, a plutocracia, a menos nobre e a muis 
corrupti vel. · · _ 

•Em summa, como quer que seju. não temos 
liberdade de escolha :. devemos moldar n-ossa lei 
á constituição,. que tantq repeli e o suffragio 
uniyersal, como o censo nlto; d"t3vemos manter 
integ-ralmente ·o direito de suífragio. univer
sal, como o censo alto que á massa dos ci- · 
dad5os activos pertence; dev-emos converter 
o votante constitucional em eleitor directo.; de
vemos supprimir o segundo gráu do processo 
eleitoral, m?-te~i~. reS"ulamentar para Qll;e é com-

' " .. ( 

dos eleitores segundo a letru e o espírito da lei 
fundumental. . . : 

•Qra, o c-riterio desse alistaménto é o que cum
pre mdagar. Sabemos, por um lado, qúe nelle 
ulio podem entrur os indigentes, os vagabundos. 
as varias especies de dependentes ou criados dé 
servir; sabemos, por outro lado, que elle não com
prehcnderá sómente os maiores contribuintes, 

·os altos funccionarios e os · !!!'andes ro ri t · 
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Quill d,_ pois o typo constitucional do cidad(io 
activo, do eleitor? 

. •D:1r-nos-ha o fio da solução o medico rendi
mento de . :100~ exigido pela lei fundamental, 
combinado com as exclusões que ella enumerou 
e com as entidades úe exnres5amente habilitou. 

• n e cons 1 uc10nn , ou o nosso eleitor 
direc.to, é todo o cidadão que exerce effectivn
mente uma profi5são _ Pesem-se 35 phrases ela I oi 

• • . • • -S 

miz., industrja, comm.ercio ou em;rwego. Os obreiros 
do progresso, da riqucz:1, da civilisação da p3tria 
em qualque1· esphcm que se achem, na mais alta 
como na mais humilde, os homens que trabalham 
e vivem do seu trabalho, eis os eleitores, eis o 
poYo sobl!rano. Não ha ueremos crei-o se 
mais no.:re p~ra a3 imtitr:i0ões pollticas de um 
po\·o ; e n~o havcri::l maior inj us~içn. que . prlvur 
da legitima.c necesstlria iu-tcnrenção nos publicas 

., · • . · ·e1 1 convenwn es 
· das mús leis e dos maus governos; os menos 

fdizes da sociedade, n multidão, em summa, 
que paga o imposto e contribue com o sangue. 
Assim, si p~!lemos c convétll supprir a nomea:;;5o 

-espceí(l[ de eleitores, o segundo gràn do pro-
cesso eleitoral, .devemos e cumpre manter o 
direito de voto a quem- a. constituição deu. • 

Aeho, Sr. llrcsidente, que com as leitm:as qun 
acabo de f:1zer está ·nstific · · '05''cã 

!77 

tenho feilo no projecto de reforinn, assevérando escrupulos ao I)aiz? Na nossa fórm;, de governo 
que a eleição direeta por meio da constituinte eu digo que não. Para. não fatigar a cam::~ra nuo 
não é o resllltado, não é a expressão ·daqui !lo lerei oniniões muito com Jetent.'c:: · ' 

~;; 1, ·s 1 sempre a.vragoa o pe o p1r- transcreve -as no meu discurso. Publici~tas in-
tido liberr.l deste paiz. . _ ~uspeitos dizem todos CJ:ne 3 iniciativa não póde 
. Mas si não é esta :1 exrn·essrro get·al da opinião <leix:1r de ser do pal'iamento. 
do partido, si não estão no projecto aqui discu- •Propô1· a lei é 1·einar, exclamava ~Ir. de Serre. 
tiuo · !rauuzidas as idéas elo partiqo _.liilcrul, a • Si o rei perde a Ilroposta da lei, desce do grão 
quem-peetence essa refor:na? A' sua trente sem de primeira e soberana autoridade para o de su-
d m· i c1:! n i'ío . pó ele cs tarr4:al-lilíaa"rlJ.cd:l .oi!ii.J:iratl-'do-~m.ú· lo..--W;i~91ilt~e!!lrn!l<a:t. . .---»-» -IP~ewr~te*nHel€e;,, -éé~.'l~'tl· !a· tle;.,,-rt.tr. -fr.~.,;h.ttromr-a---'--------
libcrul. O roinistcrio se diz liberal. ini:.:iativa á cnmara dos commnns, mas a. França 
. o Sn_. SERAl'U!CO :- E o é. não é (b lnylttten·a ..... Em Fran::a não ue\re a 

realeza ser inerte, immovel, mas dili~enlc. (Dn-
0 Sn. GALDINO DAS NEVES :- l\!as afnstou-se vergier de H::mrannc, Jlistoria. do âvverno par-

completamente de tudo quanto estava as~entado lame.litar.)• · · 
pelo partido. · A isto respondia com todo o bom senso FieYée: 
. O Sn. SEIL\.P:uco:-Não apoiado; o que se n5o· •Propôr d 1·einar? 
l)Óue é sacrifl,cnr a idéa principal aos accessorios. • De todas as loucuras que se possam enunciar 

o Sn. GALDINO DAs NEYES:-Eu acabei de de- na tribuna nenhuma é trio rematada como esta. 
mons rar, os sacn rca os somos nos, é o parlido. rupor, na a e, 1Y'Jet ai", s1m c u o. En';rolve a 

De mais a mais no Club da neforma, do qual rejeir.5o um incontestaYel acto de soberania: re
era presidente 0 sr. presid~nle do conselho, foi conlicce por i:>So a. constituição que os trcs po
nomeada, como jú disse, uma commissão que toda deres da sociedade te.m o direito de 1·ejeita-r : do 
concordou em que se · podia -fazer essa reforma contrario_, niío seriam poderes, etc., eLe. (Historüt 
independente de cous litüiilte. · da sessiw de 1817 ;) • · · 

- Era opinifio de F{evêe e tamham a de Chateau-
, O Sn. SEnAPmco:-0 nobre deputado trata da lJriarid e de Benjamin Constant. Dizia Chatcau-. 
forma, mas a fórma não é a idéa. · briaud : • tulgarnm fortificar a prerogativ-areal 

. O Sn. GALDINO nAs NEVES:- E' tudo, nella ·reservando-lhe exclusivamente a iniciativa,quan
está incluída a idéa; e -~ · unica_ quest5o ç1e do com isso, pelo contrario, a enfraqueceram. 
existe versa sobre a fórma, pois quanto á idéa Não tem aqui menos inconveniente a forma · de 
estão de accôrdo ambos os pa,·tidos. . .· que o fundo; trazem os ministros· perante as 
- o eensellle de Estada fei tambem--tle~tinitão-+Cmnir~·;s=;;mr-'pTõJ·rem~tti~· ~eãiiiiorFínruwtfliree=morrnee.~- ------~ 
que se )JOdia fazer· n reforma independente naç:io real. Começa essa ordenação lJelaJormula: 
de con~tituín.tc. No senado,:üí. de ha muito di~ia Lttiz. pelt~ graca de Deus, etc. · .. .. ·· ... · ... 
o fionr!o senncfor Zncnri~s, de ~anrl.;s:l memorw, • Ftt7.~Dl pois os min!s!:ros dizer :w rei ql!e ~em 
que tinha uma lista em que se via ~ue grande ·elle meditado em suasabedoria sobre o seu pro:
numcro tle scnatlorcs estavam dtl accordo que se jecto de lei delles; que o remelte para as cama
fizesse a reforma por lei ordinaria. Nessa occa- ras por sua autoridade; apparecem depois as 
·sião creio que. se achava~' di~cordes o Srs. Ma~·- emendas que são aceitas pela corôa ; .-e recebe a 
quêz de S; V1cente e F1guemt dl) Mello, hOJe salJedoria e o poder do rei um des1i1cntido for-

A. ~3.-TOUO III. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/201510:59- PÃigina 24 de 33 

178 Sessão em .f{ de Julho de !879. 

maLE'necessaria uma nova ord&nação para ainda 
declarar pela graça de Deus e pela sabedoria e 
autoridade do rei, que o re~ (isto é o ministerio) 
enganara-se. . 

« E reclamava resolutamente nara· as camaras- a . . . . , ... . 

tativo, e o direito de r.menda... c Quer o bom 
senso, dizia elle, que admittidas as camaras a to
marme arte na elabora ão das leis tenh mo i-
reito e propo~-lhes todas as mudanças que lhes 
parecerem ute1s. . · 

c Querer fixar limites ao direito de emenda, 
achar o ponto mathematico onde termina a 
emendn e onde começa a proposta d~ lei, saber 
exactamente quando esta emenda mvade, ou 

:- . . ... - . 
' o ' b metapbysica sem margens nem fundo. 

« Concedei ás camaras a iniciativa ... de per si 
cahir~o todas e " s - " · 

o: Em vez de bradarem a cada passo pela 
violação da prerogativa renl, pela violação da 
carta, em vez de rejeitarem uma emenda, não 

· por má, senão por contraria á tal theoria, serão 
obrigados« combater o adversario com razões 
tiradas da propria natureza da lei proposta. Não 
hão de accusar-se mutuamente, uns recordando 
os prinéipios democrttticos, outros pregando a 
obediencia. passiva ; tornar-se- hão os espíritos . . .. . ..... - . . ~ 

menos· tempo perdido." » 

(J:?a monarchia con{onne a carta, cap. IV. 
Pa1·1z -

• Na Inglaterra agitum muitas vezes os econo
mistas, os publicistas uma questão grave, por 
exemplo, a suppressrro do direito dos cereaes, a 
emancipação dos catholicos, etc. Deixa-se que 
cada um fallc e escreya com. toda a liberdade. A 
iniciativa individnal e a publicidade tal é a ri-

i p 1ase c o trana. o eg1s ativo ; são os jor
naes o conselho de Estado dos nossos vizinhos e
nem por isso se dig·a que as leis sejam ahi men'os 
disct:-,tidas. Si não inle~cssa ao publico a questão 
suschada, dada a soluçuo calam-se -todos e assim 
evita-se_ uma má lei; si ao envez, enthusiasma-se 
e. e!ectm;a -se a opinião, reunem -se, combinam 
dmgem a~ parlamento petioões colJertas de inuu: 
meras ass1gnaturas-; são, pois, as peticões a se
gunda )hase Jen-isbtiva. Até al · 7 • - -

. raça o governo com causa nenhuma: ainda lhe 
não chegou a hora. de. ol.Jrar. S:io recebidas a5 
p~tições por ambas as _camaras do parlamento. 
E ~m Inglaterra tido como uma prerogativa es
pecwido~ representantes da nação, o estarem em 
commumcaçao constante e di-recla com o povo. 

« Estas· petições são examinadas com cuidado 
por commissões classificadas, impressns em vo
lumes e cem esta nova forma voltam de novo á 
nação. 

" Si ~~gmenta, na sessão seguinte, o numero 
~as pet1çoes, o parlamento ordena um inqucrito; 
e o mquerito a terceira base lerrislativa. 

ma o o, mquerito combina certo numero de 
membros da camara com os ministros e com o 
seu part!do, a~m de apresentar uma proposta á 
asse~blea_ Da esta proposta lugar a uma dis
Ct!ssao geral, onde é examinado o principio de 
~- . 

c Si. e~ta discussão lhe é favoravel,r é reenviado 
o proJeCt? a uma commissão que o prepara. V o· 
tada. a let na camara dos communs, sóbe para a 

dos lords,-onde é de novo discutida; si sahe por 
ultimo des.ta prova, é apresentada ao chefe do 
Estado-que a sancciona .•. 

« E' assim que o inglez ama a liberdade por ser 
causa su~, e não ~a dia e!ll que não t!ab_alhe 

. ·. o l 

razão do que Luiz XIV: o Estado .çou e-u .•. 
c Não deve o chefe do Estado obdecer a nin-

presentantes da nação. Suppôr-se de um rei que 
é tanto mais poderoso quanto nada lhe- eston-a 
os caprichos, é pensar como unia criança, é tomar 
o excesso pela força. Assim seria o sultão o 
ma.for dos monarchas, quando de feito é o 111ais · 
fraco_ dos so_boranos. E' hoje em di_a nfais nob1:e 

seu; ser o arbitro supremo de todas :1s opiniões 
e de todos os partidos, em vez de dobralos e es· 
cravisal-os a uma vontade particubr; no ex· 
terior defender e conservar a honra da nação e 
no interior fner reinar a liberdade e a justiça, 
não attrilmir nada a si e sacrificar-se pelo bem 
publico, que missão para quem a s<~be compre-
hffid~! . 

< Que sã~ a _par di~~o esses lances decisivos , 

duas sortes de grandezas: uma thoatrnl, que 
deslumbra momentaneamente a mullidão e que 
no corarão só deixa incur::.vel tedio, outra~moral 
que espera sua recompensa de J?~us _e ao· fn turo : 
é esta a grandeza de um Washington , é_ e !la que 
funda os imperios e _que deixa ::tpós si na prospe-

• < ã . 
destróe. 

c Eni. um seculo em que as n:1çues induslriaes e 
pacificas podem viver de vida propria, como é 
que não sentem que o interesse e a gloria do prin
cipebradam-lhe quesirvaá liberdade'?(Laboulaye.) 
·.Nisto tambem está de accôrdo o meu disLiaclo 

collega o Sr. Ruv Barbozn. que- já demonstrou 
com toda a evidéncia que a. corôa com quanto 
tenha o t'eto não tem a iniciativa. E. mesmo o 
ve.o nos pa1zes mo e os como a ng a terra e como 
que um orgã~ _que já se acha atrophiado por 
falta de ex.erciCIO. 

Naquelle pniz classico da nossa fórrna de go
verno, h a _mais de 200 annos que a corôa :aão 
exerce semelhante prerogativa.· 

·Fica, pois, este ponto liquidado, isto é, que o 
partido liberal e o paiz todo aceitam a reforma

-independente de constituinte, e que a- vóntade 
unica da cÇJrôa. não deve prevalecer. Eacrescen
tarei ainda que muita ra_zão têm aquelles que 
assim pensam, porque fazer uma constituinte á 
custa de tres ou uatro dissolu ões é 'inconstitu-
Cioua ; porque a constituição só autoriza a disso
lução em caso~de salvação do Estado, e portanto a 
dissolucão nunca deve ser um meio ordinario de 
governõ. : • 

Portugal, que. tem. uma cónstituição. identicá â 
nossa, outorgada pelo mesmo que n'ol.:.a deu, fei 
essa reforma ·sem constituinte, como· demonstrei. 
ha pouco ·corri a leitura dos discursos dos finados 
senadores Nabuco:, Pompeu e Sarain, Par!J. o 
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essa uma das raiões por que neguei-Ihe~o meu. 
voto. . . - . ~ . 

Agora, Sr. presid~nte, veja_moi . a condição de 
saber ler eescrever. Nunca, Sr. presidente, foi· 

_ esta questão agitada no_ partido Hberal eomo~d~a 

maneira que a de senadores: não obstante, uma 
lei ordinaria determinou que a eleição dê sena

. dores continuasse a se fazer· por. provincia, ao 
passo que a cal!lara ~os dcpu~dos _passou a. s~r 
eleita de maue1ra dlfferente-, 1sto e, por ele1çao 
districtal, em vez de ·provincial. 

Ainda mais, a eollecção das constituiçõesda 
Europa e da Ame rica por Laferiere .· e Batbie, 
l~vro: que não foi public~do em attenção .ás 11:eces-

lidade da reforma eleitoral, em sua t:~boa alpha: 
betica, diz que, segundo a constituição bra.zileira, 
os direitos dos cidadãos são só os especificados 
no art. 179-; as c~ndições do voto não são cons!
deradas como taes e sómente como male~Ia 
concernente a eleições. .. 

O Statuto de 4 de Março de 18!1:8, _ que ainda 
vigora na Italia, não fixa cendição alguma de 
voto; declara apenas no art. ~9 ó seguinte (lê): 

c La camem . elettiva . é. composta di diputati 
scielti daicollegii electorale con{ormente a la legge, • 
A camàra electiva será com osta .. e de utados 
escolhidos pelos collegios eleitoraes conforme fô~ 
estabelec1do · por lei. .. _ · . 
- Esta"doutrina está pois de conformidade com 
a opinião dacmaio~·ia dos nossos. estadist.~~~e com 
o. que· se tem pratlcado entre nos, como Ja mos-
trei. · .. - · · 

.Assim pois ·não vejo motivo algum que justifi: . 
que a reforma por meio de constituinte; e foi 

0 SR. GALDINO DAS NEVES:- Mas não é idéa 
. consignada no Programma. · 

O SR. RuY BAIÚlozA :- E' opinião dos Srs. se
nadores·nantas, Saraiva, Zacarias, e sustentada 
no senado pelo Sr. Octaviano. 

0 SR. GALDINO DAS-NEVES:-São opiniões indi
Viduaes, e algumas já modificadás pelo estado de 
ateazo de nossa instrucção primaria. . · 

R. UY ARBOZA:- ao opmiOeS OS Che es 
do partido, e o Sr. senador Octaviano dizia ·em 
!87.5 que. o analphabeto .era. absol u_ta.mento cégo 

ligencia não póde votar. 
O SR. PEDRO Lmz :- Mas devemos legislar 

conforme as condições do paiz. 
0 SR. GALDINO D.AS NEVES:_;Estimo muito que 

o nobre deputadofallasse no senador Octaviano. 
· · · · · · iã , as 
modificou-a ultimamente como a cnsa vai ver: 
peço a attenção da .camara, e principnlmente do 
nobre deputado que me ·contestou, para o que 
disse este mustrado chefe na sessão de 27 de 
Agosto de i875 (lê): 

c O· facto de não saber ler nem escrever é la
mentavel; o orador deve dizer ao senado que 
tendo aqui falla4o a favor da exclusão dos ;m:1l-

nobre presidente d.á camara "dos d.eputad~s, g Sr. 
C.orreia, que um 01t:ryo da nossa ~opulaç~loe_que 
sabe ler e escrever, nao ousou mats pensar msso, 
porque seria despojar. . • _ · 

c O 81~. Silveini Lobo : - ~ ém é motivo. 
c· O Sr. Francisco Octaviano : -·O meu nobre 

collega, si quizer uma discussão calma· ~obre este 
ponto, eu estou prompto a entar nella. 

"' O Sr •. Silt:eira Lobo: -:Eu o estou apoiando. 
c OS1·. Francüco Octàt,iano: ~n"isse que nem 

é motivo o analphabetismo e CU; di_go que é, m~, 

segundo diz o chef~da _repartição dó c~n.so, .anal:- .•. 
phabeta, não·. posso mais adaptar essa_Idea. 2 .. ·-•··-· _- __ 

o sn:. RuY BARBOZA: ~ Aceitei a: attestação 
do nobre. deputado; mas disse ,que ostery>.os-~In · 
que·o Sr'. senador Octaviano ·eondemnou.a m-. 
elusão dos analphabetos, não justificaria maie 
nunca--o argumento- .de opportunidade;:Porqu
ell~ declarara .. qu~ o -analphabeto era absolutas 
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n1ento cego de intelligencia : nã_o coll_ocou por~ 
tanto a questão no terreno do liberalismo, mas 
no terreno daopportunidade. . 

0 SR. GALDINO DAS NEVES: -Si elle mudou 
de 9piniã~, é po1·que recuou diantede uma razão 

4 c.' .I • • (. ' 

]Jorque seria despojar do direito do voto a grande 
maiorin do puiz. · 

mais ignor;nte-s dÔ que 'os discípulos. 
O Sn. GALDINO ·Di•S NEVES :-Já não vou por 

este iado ; é que Iw mesmo falta. Na minlm pro
vinein, por exemplo, uma das mais vastas, existem 
muito poucas e=-col~s, em relação no numero de 
llnbitnntes. como hei de mostrar com a estatis
tica que aqui tenho. Em todas as províncias do 
Imperio d<1-sc o mesmo ; a estatislica não o 
desmente: h::~ sem )rc 80 °/o de anal hahctos. 

(Ha um aparte.) 

· Já aqui uma vez um nobre deputado fallou em 
escolas ·ambulantes e eu lhe respondi em aparte: 
pois si não terrios escolas fixas, quanto mnis am-
l:mlantes? · 

Attendam. os nobres deputados parà a seguinte 
esta tistica (lê) : -

« No Brazil as escolas são frequentadas unica
mente por i70 mil e 67 meninos. Emquanto na 
Italia ha :1. alumno para iõ habitantes, na Hes
panha :1. para i~, na França :1. para 8, na Ingla
terra· Hollanda ·e Bel Ú'ica i ara 7 n i · 
para 6, na Suissa, Baviéra e Suecia i para 5, e 
nos Estados-Unidos :1. para 3. > 

Entre nós, Sr. presidente, ~a :l. p~ra 50 ! E' 
verdade ·que. nós, como acabei. • de dizer~ temos 

· apenas ~-890 escolas. 
·Na França, na i3aviera;na Italia, eu a Inglaterra 

ha umà escola paraJ;QO pessoas; na Russia uma 
para 300; nos Estados· Unidos _e na Prussia uma 

Arrassiz: em ~uma obra 'qu'e escreve1i sobre Ó 
Brazil, disse o seguinte (lê) : . 

• Pouco· tenho. a dizer da escol:Ldas meninas; 
o Brnzil quasi não se importa com á educação das 
mulheres. O nível de seu ensino mesmo é pouco 
elevado. Até nos collegios frequc11taclos pelas 
filhas das classes ricas os mestres se queixam 
de lhe serem tiradas as alumnasjustamente na 
idade em e a intelli"" - ~., • 
volver-se.~ 

0 Sn. RODOLPHO DANTAS:-E isto é verdade .. 

não creio que melhorftssemos incluindo os.anal
phabetos, dando-lhes a funcção de eieitor_~ · 

O Sn. GALDINO DAS NEvE:s:-0 que e~tou pe
dindo é que venham as escolas (Apoiados). 

O Sn. Rti'Y' BAnnozA:-Nesta parle apoio fer-
::> .;,ll x. 

O Sn. GALDINO DAs NEvEs:-Querermos os fins 
sem empregar os meios, é, senhores, um absurdo. 

Permitta-me o nobre deputado que lhe diga : 
pois nós, que aqui estamos pugnando a favor dos 
annlphabetos, dos nossos concidadãos, para que 
não sejam privados elo direito de voto, estamos 
por ventura advogandó a causa do obscurantis
mo?. Nã~, senhores.: advogamos a causa dc.~s.sos 

de que gozam, por uma culpa que não é sua. 
Pois a constituição não manda que se dê a todos 
a instrucção primaria? E por que não se .· dá? 
E. é de um momento para outro que se vem dizer 
áquelles que têm direitos iguaes,' que maiores 
sacrificios fazem do que os rieos, áquelles que 
pagam o tributo de dinheiro e de sangue : 

Arredai. vos· dahi ; vós não tendes aqui direitos, 
não pertenceis á communhão hrazileira? • 
!Apoiados). · · 

0 SR. RuY BARBOZA :-Não apoiado. 
0 SR. GALDINO DAS NEVES :-Certamente ; não 
proee e e ou ro mo o. 

O partido liberal nunca devia ser~ quem pro
puzesse neste paiz semelhente mediâa ; nunca; 
pois isto, senhores~ equivale a atirarmos . ao fogo 
os andaimes com que . temos construido o nosso 
edificio. Certamente, Sr. presidente, o partido 
liberal não podia fazel-o ; é uma ingratidão que 
pratica para com este pobre povo, . com o q~al 
nos temos acl1ado sempre nas. circumstanCias 
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_·c:: : • e.. ..::.. , 
legitimamente pelo triumpho: elas nossas iJéas 
(.'lpoiadr;.~). _ 

E, senhores, quem nos njudou nesse ~riumpho~ 
Foi este mesmo povo que hoje sequer excluir. 

· ~ ? S_n. RuY B.m~o.ú. :- Apoiado ; mas que está 

O Sn. GALDINO DAS N8VES :-Não estú tal in
c:l ui~o ~ hei de. prov:.\l-o a V. Ex. tnmbem com a 

V. Ex. disse hontem aqui> que n5o se arre
davn nenhum dos Yótantes. Senhores, não é 
assim . .1 e5tatistica que V. Ex. hontcm apre
sentou até á hora em que estive presente .. _ 

O Sn. RuY B.\.nnozA :-E' estatística official. 
O Sn. GAr.nn;-o DAS NEVES:-Bcm; concordo 

com ella; dá um milhão e trezentos mil v o-
t::mtes, creio eu. · 

U. Al'\EOZA.:-
mcnos. 

O Sn.: Ronor.rino D.>.NTAs:-A estatística official 
dá um m1l!l~o e 10 mil. 

O Sn. GALDINO D.<\s NEVES :-Pois hem; demos 
que sej:1 um milhão. . 

Pergunto: quantos são os quo têm o direito, jus 
.. - l • ..... 

' ' .. tindo deste ponto que quero urgurncntar. 
O S11". RuY DAnnosA :-Deus nos livre desse 

jus in rc! 
(lia outros apartes.) 

O Sn. G.-\LDINO DAS NEVES :-Pois é por cansa 
de~so jus in 1·e que estamos aqui ; fique o nobre 
deputado certo. Não se púde dizer que os anal-
. :"" \ . .. . 
dades; não é assim, é grave injustiça. 

O Sn.. RuY B.umosA :-Não foi isso que eu 
disse. 

O SR. G.u.DfNO us NEvEs.:-Bem, eu sei que o 
nobre deputado não queria com isto fazer uma 
injuria. 

o Sn. Ruy /BARnos.\.:-Eu disse que o votante 
até hoje tem sido isso, e é um facto. · _ 

O SR. GALDINO nAs NEvEs:-E porque, Sr. pre
sidente? O nobro deputado me ajuda: ovotànte, 
si até hoje tem. sido annu}lado, não é porque se 

este. meio .tem sidÕ empregado, meio aliás repro
vado ; isto porém, Sr. presidente, resulta do es" 
tado da desmoralisação dos costumes entre nós·; 
mas os maiores culpados de tudo isto são os_ go
vernos, não me refiro a este, nem tiquelle, fallo 
emge~al. O povo muitas vezes quer v~tar ~on
scienclOsamente com aquelles que lhe msp1ram 
confiança ;: mas o que Jaz o governo? Para vencer 

manda as baionetas e o pobre povo é subju
gado. 

Entretanto este po-vo ninàa é um elemento de 
resistencia (npoiados), e tirar-se este elemento 
de· re.sistencia, Sr. presid6nte, é sempre má o 
para qualquet· dos_parlidos, e sobretudo para nós, 
CUJO gozo u po .. e r e sempre cp.1emer-o. m ten o 
aqui uma cs!atistica, que, para n:ío cançar a a tten
çito da crtmara, não leio, !nas que peço licença para 

l ' berantementu termos vivido de 1.8i0 até hoje 
dch:1i.xo rln r1o~1i'l !o come1wnrlor. A!'<:im de 2(: 
de Mnio de i8i'l: a 29 de ·setembro de 184:8 esti
veram.os libcrnes. no poder, isto é 4,, annos e õ 
mezes; desde esla data até i2 de Maio de i863 es
tiveram o:; eonservndores isto é cerca de iõ annos. 
De i::Z de J\Iaio ele :1.~63 até :1.6 de .Julho de i868 
esteve o pouer nas mãos dos lilJeracs, 5 annos. 
Depois com os conservaclorcs aLé õ de Janeiro de 

, nD S • 
De mouo que em 39 annos de segundo reinado· 

tem os liberaes estado no podel' ]lOUCO mais de 
9 unnos, e isto-inesmo escoltados pelos conserva
dores, ao passo que e:;tes tom gorernado livre-
mon!e quasi 30 annos. . 

Nós nesta ·casa somos uma especie de leúço 
que se amarra emquanto os conservaclores vão 
passear. depois voltan1 e'tomam os seus Jogares 
(Riso). • 

as nos evemos tra a wr antes para garantta 
dos nossos log'ares, afim de que estes pontos de 
r-esistencia não seJam destruidos. (Apoiados e 

a esse fim. 
O Sa. GAr.m:-;o DAS N'ErEs :-A ei::cumstancia 

de ser analphabeto ni:io prejudica em nada os 
grandes sentimentos do coração humano (A.poia
dos). O homem desde ·que chega a idade de dc
semolvimcntn de sua razão 11óde ser tiio livre 
sabendo ler e escreYer como não sabendo. 

Já disse nesta c~sa que Carlosi\!<1gno n5o sabia 
ler assim como Pitharrorns tambem não subia no 
emtanto um e outro eram grandes celebridades. 

Pois esses homens, que tem responsabilidade 
perante a sociedade, que respondem pelos crimes 
que commettem e que pagam o imposto de sangue 
e dinheiro, porque hão de serjulgados inca
pazes de votar 'l Esses 300 brayos que se sepulta
ram nos estreitos desfiladeiros das Thermopilas 
onde aprenderam tanto heroismo? 

Onde aprenderam os romanos que sahiam 
do C~pitolio e do {orum para irem conquistai· 
o mundo com o assombro das outras nações 'l 
Não foi na praça publica, onde a palavra de seus 

't • - • • • ·--

de heroismo, iniciando-os no respeito da lilJer
dade, no amor da patria e no culto dos deuses 'l 
~Disse hontem o. nobre deputado : Dai-nos o 

(o1"U11f. Mas, pergunto eu, qual foi o (orum que 
tiveram os .nossos antepassados que tantas pro.: 
vas deram de civismo, sobretudo esse brioso povo 
mineiro que resistiu, como ainda hoje se 
commemorou nesta casa, ao propriorei quando 
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fo_i em pessoa. promover a reeleição de seu mi- 1 O Sn. Rt:JY BAnBozA :- Ahi estão eomprehen-
mstro, que for derrotado? didas até as crianças de primeira idade. 

O Sn. RuY J3AnnozA. :-Então peça o suffragio O Sn. G-UDINO DAS NEVEs :...:..Estão. mas ainda 
universal. · · - de~c6ntadas estas, a proporção é enórme' e des

O Pn. G.-\LDINo DAS NEYE~ :-Certamente e 
V. Ex lw de me acompan:·ar. O Sr. Zacarias 
tambem não era adver~o ao sulTragio universal 
como V. Ex. mesmo aqui o ul!irmou hontem. 

O Sn. 1\uY UAnnozA :....:C"Não ern em abstrncto 
mas não admittia o suffmg·io uni~·ersal para o 
Brazil. . 1 

O Sn. GA:LDINO DAS Nr.:vEs : -Pela mcsm<1 razão 
que o Sr. Saraiva e outros. Eu a.dmitto por um 
motivo. e é oraue ser<i e!'te o unico meio de 
ficarmos Jivr0s rle5sas qunliflcnções que 530 uma ' 
mi~tificatão etcma, pelo arbitrio da:; mesas. 

Aclnalmente ·n5o auero o voto nnivers<.~l 
· , s i~ ecessnrio c, r· na con . 

1 
tituição; quero o mesmo censo que ellu consagra, 
meHno pot·qac como já disse, não desejo dissolu
ções sobre dissoluções sem motivo, sem necessi- I 
dade, e o povo fic;m'l_ satisfeito desde que não so 
lhe ne~uem seus direitos (Apoiados). 
. Irei ag-or:1, St·. presidente, buscar os axemnlos 
nas nações que enchem ac:tualmente o mundo 
de sua existencia gr:nrdiosa, a IngiatetTa livre, 
a Ing-t<tterra com seus tneelin ·'> seu O\"O indc-
pen ente, sua unpren~n podero~a: a ~elgica com 
sua organização liberrima ;.a Frinça· que sele
vantou após incriveis de~nslres,_ e outro~ paizes 

voto: 
Na Italia nhi está o projecto do Sr. Depretis 

que ele 500.000 eleitores elevou-os a um milbão 
e oOO mil, e :1indn assim não satisfez a vontade de 
G:ll_'ibaldi e seus amigos que queriam o voto 

ammadora. 
' I gne ISSC e!\1 :1par C CI an O 

as pala:çras de um JOrnal escripto por um dos 
nos~os melhores ,talentos, ~ lamento que o vrirti-

não lile désse um logar nesta casa : -fallÓ do 
Sr. Quintino Bocayuv3. (111uitos apoiados.) -

0 Sn. RODOLPIIO DANTAS:-.-\.poiadissimo. 
A prO\'incia do Amazonas que deve ser consi

deradu como uma d<:s mais pobres e analpha-
o • ~ ti::. • . os ara .a-re-

pt·es~nlar, cntretan to que a província do Rio de 
Jane1:·o, uma das mnis ci>:ili~ndas e :·ica~ não se 

prov:a que a C:ansa principal do nosso ~ai ni'i'o está 
n;1 1gnoran~w e nem na IJOhreza. As gernções 
passndas que sem duvida eram mais irrnorantes 
para aqúi mandarnm os seus melhore~ hJmens 
fJUe, como jú disse~ nos deram immmeros exem~ · 
pios de civismo. 

Esse illnstre escriptor dizia, no seu periodico o 
Globo o seguinte: que tinllamos 80 Ofo de an~l
ph:~bctos. · Dos 20 "lo que ficavam 10 Ofo sa-

• :. • ... t ... 0,: • ' .... o - • ( J 

manei!':l que ficamos com· 95 °/o de (l'cnle que 
não lê. Ea mesmo sou testemunha "' 

' i .... rr 

ilJnda reclwdos e, perguntando ilO~ donos si não 
ha?1, porqn~ .assi,::-nav<~~, e! lc·s me respoJl diam: 
a~s,gno a pecado di; mmgos, m:.~s que não per
dwru o tempo pom essas cousas. · · 

Já se ve ilOis que em um pniz onde lla crrande 
num.ero de an}'lphabctos e uma gnmdc p~rte de 

O S R 
. B . . . • e . u< i ;1 eem, . o ma na o cs a no povo, 

u. 1 U! :l.llJJOZ.-\.. -.Ta aql!I se uen.10n::>- esta nos eostumes esta nos rroyernos ·que não 
tro~ ~ue Vl!mos_ te~ Ul!la proporçao da eleitores proporcionam _os n1eio~ ncces~arios, e que tudo 
mai?I do que ne::.se!' pa1ze~. _ _- I tem _ilP.::moral:sado pela Yiolencia c pda cor-

O Sn. G.-\LDINO D.A.S NErEs :-Vou demonsti·ar rupçao. 
o contrnrio di~ to que é um soph ismn. Attendam os ~em-se aqui invocado como exemplo a Itnlia 
nobres depulodos: si né:s temos actualmen te um nn1ca nJçüo rla Europa que exige a condirão de 
milhão de Yot:mtes, com a r~stricçiio uos anal- sal.J~t· h!_r c cs~revcr, mas esqllecem-se de ·que a 
phabetus c com~ elevação do censo n~o podem Itah:l nao esta no estado de obscurantismo em 
ficar mais ue 20 O ·temos lOrtnnto quenosnchamos, c a ezardisso deu-se um raz 
que seri.io esbulhados. , as provmcws u.timamente annexadas que_ sendo 

O uolJre deputado nos fallou Iwntern a res- as mais nlrazadns daqacllc pniz, ainda" assim 
}leito dos jornae:;;. Querei:;; s<~ber quan tús temos I e~am m~is adiantadas de que nó~ em sua niaioria. 
n.este pniz 1 ELl vol-o digo: 272 ao todo, 51 di:.~- Eis aqm o qur~diz oSr.!rfateucci autoridade m~-:.ito 
rws e 221 hebdomadarios. . competente (lê): 

Na minha prvvincia haaté exngeração, porque . «.No Piemonte e nn Lomhardia entre :1.000 in- · 
cstiio qualificados jornaes que já não existem · d!Vlduos 340 não sabiam ler, na i!.milia na Tos
aqui mesmo na côrte ac11o que ha exarreração cana, l\Iarche e Ombria entre mil a proporção 
d~ndo-se :lO jornaes diarios e 60 hebdgmada- elevar:~ ~ ~70 analphabetos, nos reinos de Napo-
rtos. les e Steiha elevara-se a proporção a 800 •• 
___ Agassiz tambem notou m.uita falta de livros Note-se que esta e5tatistiea refere-se ao_ anno 
naquellas casas por onde andou, e sobre isto de 1~65. Hoje porém o estado da instrucção pri-.. . . . . . . . .. . 

• Nada ~orprehen~e tanto ao e~trang~iro como s~ndo sua população .de 26 n1il_hões, 789 mili?-a
esta _ansencia de livros nas. casas brazileiras. Si bltant~s po~sue ~cerca ~!e 60 m1l ~scolas de m
o pa1 cxeTce uma profissão liberal tem uma pe- strucçao pl'lmarw, PJ?.bhcas e :pnrt1culares. . 
qnena bibliotheca. de tratados de medicina ou de Tambet~l se tem cttado aqUI os Estados Um dos 
direito, mas ningúern vê os livros disseminados e fez-se d1sso ~m grande_ cavallo ~!e batalha por 
pela casa como objecto de uso quotidiano , ser uma naçao repubhca~~' d~zendo-se que 
- . . - . · alguns Estados daqnella Umao extgem a condi- . 

_A propostt~ de JOrnaes querers saber a propor-~ ção de saber Iêr e escrever. Mas poderemos nós 
çao? Ht um JOrnal yara 3::1828 habitantes lines. comparar-nos com esses Estados da União que 
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exigem essa condição? Felizes de n6s si assim 
fosse. Eu poderia demonstrar o gt·úo de instruc
ção de todos e~ses Estados,rJUC aqui for:~m 0ita:lcs, 
mas como niio quero fatigar a attenção dos no
bre~ deputados .qn~ tfm~ tido a be_n,w~Iencia. de 

Massacll ussets. 
Eu v~~ mostrar ? g-ráq. ~e instrucção publica 

• Frequent:m1 as escolas publicas 3/q, dos me
ninüs de 5 a :1.5 annos e acrescentando a esse 
numero os que frequentam escolas particulnrcs 
ou estudam em casa, comprchcndet·eis ser cou~a 
rara na nova Inglaterra um cidadiío que n:ío 
saiba ler_ E' ~1 ins!ruceão, a rt::"T::t a i<rnoranciu, 
a excepçao. • 

Assim se exprime o Sr. LalJoul:lyc. 
A Jonulncão de Ma ;:;a h .'~ L!'; l"" • r' 

i.2U,MJU 1wlJitantes (tomo de propo;;ito uma 
estntbtica :mtign ), e as despczas dns escolns era 
de 1,!H2,62:3 dollars, ou 3.2i5:2.1GrS. Nfio são 
compi:chenuidos nesta dcspe,;n, nem a con:.-:trnc
ção e rep:1ração das escoias, nem a compra dos 
livros de classe. 

Dé maneira que vem a tocar um tlollar por 
cabeÇa de habitante. Poderemos compar:u·-nos 
com este EsLado ?. C?rtan:cpte que não. Alli eom-

.. :'1 :1-1:::.. .. • • • • ' 1 

onde se aprende tudo, como se vc por esta d.:s
cripção (lê): 

aprender á let·, escrcvl'r. contnr c desenhar. 
Eminar-Ihe-lüio geometria c geog-raphia, noções 
usuaes do physlca, ele nslronomi:l, de lti~tllri:l 
natural, de. physiologia, de hygienc. Dcl'ouvol
ver-lhe-hão o corpo pela g-ymnnslica, formar
lhe-hão a vida civil, habitnando-o a eantnr. re-

- , . ·a • a·, e s e a in ancia :u_:o:-; uma -o-
hão a respeitar á constitnitão e :tm:tr :1 I i herdade 
Si após esta primeira educaçiio l'entc-se o man
cebo com disposJção pant mnis fnt·t·•:o; esltl!los, 
achnrú escolas superiores onde em trrs ou qnntro 
unnos ensinar-.lhe-lüio aJg·ebra, t:·ignometl'i!l c 
suas applicações,escripturur;~o, ccono!n ia pol it:ca, 
a língua franceza, geologia, chimica, etc., em 
duas pnlavras, não ha sciencia que lhe niio esteja 
a seu alcance estudar. São todas e:; tas escolas 
mtem1mente gratuitas, isto é, fornece a munici
_palidade até os livros, papel e pennas. Não exi
gem do pai de família senão o filho. • 

Notem os nobres deputados que esta cle~cri
pção é feita por pessou insuspeita, porqu:mlo não 
é americano o notabelissimo Sr. Laboulavo. 
Poderia citm~ muitas outras opiniões de estr:l'n
geiros igualmente notaveis, taes como os Srs. 
Sarmiento, Lavcleye, Jorge Fisk, J. J. Ampet·c, 
que estão· todos de accôrdo. . · 

Quanto a elevação do censo não insistirei, por
que nós não queremos senão o da constiLuição. 
Era o que estava assentado pelo partido e será 
Isso na ura men e que o canse o e s a o e o 
sena-do ainda quererão. · · . 

Eu disse, ba pouco, que todas as províncias 
do Imperio estão no mes_IIlo estado de obscuran
tismo. Tenho aqui um mappa onde se mostra o 
seguinte (lê): 

< No Brazil a populacão livre é de 8,!~:90,910, 
tendo apenas 4:,890 escÕlas que siio frequc~tndas 
apenas por 170,067 escolares crescendo na 1gno-

ranci.l i,0~2,9i0 meninos. As provincias, ainda 
as ·que se consideram as mais ailiantadas con
servam a mesma proporc;~o: assim a Bahia por 
exemplo que conta umu população livre de 
:l,OOO,HtO tem 376 escolas frequentadas por :1.9,666 

- - . ~: ' 

S. Paulo com 770,000 de população livre conta 582 
escolas frequentadas po1· 18,738 crescendo na ig
noranci:J. 9i,6li2; Hio de Janeiro tem 800,000 de 
popu ::çao 1vre, v escotas que sao -requenta as 
pot :1.3,774 menino;;;; crescendo n:r ignorancia 
i00,509 _ Pernambuco tem uma população livre 
de :1,000,000 conta 457 escolas frequentadas por 
l!k)~7 meninos, crescendo na ignorunciH 128,067 
menino~. Minas tem urna populaç;io . livre de 
.• r -...; •C) .. , ,.., ... • . ., 

uieni{lOs, 'crescentlo na ignorancia 153,~::d. O 
nio G1·andc tem uma popul<tção livra de :JGO,OOO, 
352 escolas frec Ll\mtaJ<ls or :H 651 meninos 
crescendo na ignoraneia :39,777. O Mnranhão tem 
um:1 população livre de 4,20,000, :156 escolas 
frequentadas por G,:J:W meninos, crescendo na 
ignoraneia u3,ti80. . 

O proprio municipio neutro tem um:1 popu
laçiio livre do 22G,O:.>;J, tendo 176 escolas frPrluen
t;tdas por 8,ôG9 meninos, crescendo na ignorancia 
~:3:6~i .. » 

Quanto as outras provindas então a proporção 
• 1, • -. .·' • 1 ' • 

Em resumo crescem na i'-!nor:mcia neste vasto 
e infeliz Imperio, :1,000,0!J:3 meni~os 1. 

~ .. t' ... (. :;, ; 

da limitação. da constituinte. Tem-se aqui dito 
que a constituinte é obrig:Jda a aceitar o que esta 
carnara fizer e o Sr. presictentc do con:-:elllo até 
a ch<Jmou plebiscitaria, isto é, para dizel'-sim ou 
não. -Eu entendo p.,rém que a C<lllt<tru consti
tuinte niio cslá de modo ah~·um s:ljt.lil:l :ls pre· 
scr1proes esta cnmara; o.m:t rvrernente o nao 
pl:de ser mmüetada. Bnstn-lhe o nou:e de ermsti
tuinte. Nós n~o . precismnos procur;n· E:xcmplos 
fóra do :w iz. O Sr. ministro da justiça cltuu-nos 
aqui os Esta!los-Unidos, nws pu t~ço licença para 
ll:e observar que a comparat:to n::o Yem a propo
sito. Acrüelles Estados s~o inclenendent,·s_ Lá, 
rJu:mdo 

1 

se tr[lta Lle reforma de- constituição, é· 
ncc::Jssario que passe por duus terças partes dos: 
Estn s mas isto nada tem de semelhante com O· 

-nosso paiz. As nossas provincias não têm ames
ma autonomia que os· Estados umericanos. O 
nollre ministro da justiça citou ainda o J?rojecto. 
apresentudo ú camara em !832, mas de1xou de 
lado o parecer da commissão do senado, que 
impugnou o dito projecto. Felizmente eu tenho-o 
aqui e vou lei-o. . . _ _ 

c A commi~são de constrtmçuo exammou o 
projecto de reforma iniciado na camura dos de
pu ta dos, e muito convencida da necessidade de 
refórma em alguns artigos dn constituição prin
cipalmente para ~tisfazer as nece~sid~des loca~s 
na rrrande extensao do lm erJO nao pode convtr 
na fórma do projecto em quanto prescreve e-
mites ú futura legislatura. . . . 

c A commissão quer que uma legrslatura deli
bere sobre a necessidade de refórma, outm sobre 
à mesma refórma ; convém não confundir estes 
- dous actos distinctos na letra da consti~ 
tui~ão -que no art. i74 diz , si conhecer que 
algun; de seus artigos m~rece refórma, e no art.i7ô 
• v~:ncida a necessidade de re{órma • se expeça 
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« Siío rcformaveis os arts. 170 e 171 para fica
rem de lwrmonia com o que foi npprovado no~ 
artig-os antecedentes. • * 11 e 12 supprimidos. 

• Paço do senado, 3l dé Julho de 183~t:-Bento 
cu·roso aretra, prestJ.cnte.- IJii 1: c Í'alen;:a, 

L o secretario.-L·uiz Joaquim Duqua-Estradct 
Furtado de Mendon!:a, 4."' s::cretario. » 

omo ac<t a e ver a cumara, so · ec <Jr:nn os 
artigos que eram rcformaveis c ~ que ~e ~eguiu 
é que veiu a cumm·a de i::l3fJ. c nao se 1nrportou 
:Jbsolut;unente com as norm:1s que lll:) foram 
trnçudas - ndoptolt unHtS c rejeitou outms; fez o 
que qui~, e ~•qui cstú o hi.storico ~lo qu~ se pas-

• • ' .. I} .~ .. 

j • Em 13 de Dut.ulJro foi :idn P. approvada a 

I l'lltl:tcç:.!O do projcdo (~a ~n_m:m1 _ao:; de~ abdos 
nra a reformu da consiJtllil'uO t!HVwda ao ::.:mado . 

• , « Remcttida a redacc·ão pat·a o se:p.:1do nesse 
cmeuúado n?~L~ scnLI~lo._ . ·- , mcsuw <Jnno, tC\'C o pal:eccr· c voltou em o Lo de 

• A con!mtss:todese.J<H'lil <.1 r u. suo. optn;aoso;)rej' Agosto de 1832 com E elliondns. A cnnwra dos 
a n_eces~idade de :-~r~mm cs;a:_cinlmcnic c~11 cada deputados distmtiu as emeltdr..s d? .scnauo ~as 
arttgo a que o proJcelo se relere c cslenuen :1os j sessões de 29, 30 c 31 de .:\gosto, 1, 3 c lJ;de :se
outros_. o s•3U. ex.::: me, por1:·m sendo longo e ele tambro do mesmo anno de 18:J2, e rejeitou i2 rlas 
diíllcil comllinn·.:::o este trab:lllw c ti:!Yez nnJ:, referidas emendas. Vencendo-se parém 11uc·o 
l)l'OYcitoso. os se_ns mcutbros, rt·~e;~'am para a pr;jccto era nntajoso e util no Imporia (a~~- qt · 
dl8cus<~o a expusJ~ão d:~.s suas opmwcs. da cons~itui;;_-:Jo) requere; a cnmnrn a rcu!ltao a.a 

• Pnr·o do S1:nado. li de ?o.h1io üc l, :'2 _,ri· 1. a- ·· ,;. o·'.. '"' · · ·.. ;; - [''' ,. ' 
Pereira de C.:~mpos Yei'{JUei1·o.-Uarquez de Santo lia ria reg-cit<~lio.. , ..; . , . > 
Amaro.-.Uarquez de Caravellas. • • O l'L'!.fllCranento aa fusao fot acolmclo, e •• nerta 

r.u oirc~v0 .; cnP'ara U" dnus àos ~irrnat;;ri 15 a discussão nos dias U 18 :1.9. 20 21. 22, :::r~, 

u:> , :• I -.S ::11 ,lf ','aC,:JS pe O SCll:1 0 e : que f:J.liCÍ ; C a COllStiLuinte' (]tlO ~ier, S~ [::15Stll' 

r No nrtig-o U'1ÍCO f!epprim:nn-sc ~s :;al:n·T~!S esta idén rat:d pelas irrm:e:lS~1S clls~nln~:t:es qt~e 
que forem oppo::tas üs iJl'Oposiçõcs. lm de trner c nela exdusao ua maior 11.1rte Ct:J 

1)..,,· ... =-.lo co.n.1o :l':'l'Det· ' 1 l~ II10stl',ai', c:·•rtilmente.' n:to « ~ 1.'1 c 2/1 snptiraniUos. p .. \,... u · - - . 
- de\'crá snlnnetlcr-se, tendo este exemplo .. 

• § 3.
0 

pssa para :Lo R·:.dijn-sc f:ssim: Denwis, si 0 governo quer que a assamiJ!e~~ qnc 
• E' rcformavcl o nri:. 4!J aflm de podet' o se- 1 vier se sul.Jo1·dinc JlO que esta .-::~t~uru. dt~lar, . 

nado . reunir.- se iudc1Jcndcntc da cmnara dos I neste caso estu asseml!lén fica SUJCttn a dtss9-
deputados quundo se conYei:ter em tribunal de l_ução,_ e a lei que fizer dependente d? s~ncç«o • -=:t. ~ 

(.1.. ._:::, t:l ' .. .L l . 

• É' reformu.-cl o ar L Gi para conserva tão da .

1 

dizem qúe s~m, ora dize-m que não. Nesta parte 
indcpendencia de cada uma das camuras. o governo nao sabe_ o que quer: . . 

• ~ 4 o 5 o G. o 7. o e s.o supprimidos. _Sr. presidente, nao quero mtus fattgar a a~~ed-
~ .o, ·' ' '>., .. • • 1 çao da camara; tenho abusudo por. demat::. _c 

• § 9. que passa a ..... redtJa-se assnn. I sna bondade (1UTO apoiado),ngradeço a mdulgencw 
• E' reformavcl o art. 72 na parte que e:x:ceptua I cori1 que me ouviu. Desculpe a camara ter-lhe 

de ter conselho g-erul a provinda onde estiYcr a roinado tempo. (Nilo apoiados.) 
capital do Imperio. l '\iozEs :-o ouvimos com muito prazer·, pois 

• E' reformavcl o art. 83 § 3. o tem falindo muito bein. · · 
• São reformaveis os arts. 81, 85, 86, 87 e 88 o s·n .. GALDIKO DAs NEYEs:-Mas sen-do êu um 

sobre os conselhos gcraes poderem resolver de- dos que mais tcm 1)rotestado contra esta reforma, 
finitivarnente com appl'ovaçào dos presidentes, ·o- . ~ , -

. , r o or c: m cresse pecu wr c fallo aqui de cór (apoiados); que tenho conv}cção 
suas }'rovincias, que não se oppuzer ás leis geraes profunda baseada nas razões que apresentet. 
do lmpcrio ou aos inLcresses de outra provincia Ao-radeço a camara a bondade que teve de ou
sendo trido participado pelo presidente it assem- vir-~ne. D~>ixarei para outra occasião_ nlgumas 
bléa geruliegislatiV<t, e ao governo. observacões que tinlla ainda a fazer, vrsto que a 

• E' reformavel o art:. iOl § 4.." sobre a appro- hora avançada em que estou na tribunâ._ não ma 
vação das resoluções dos conselhos prqvinciaes permitte ·mmor desenvolvimento. (Muzto bem, 
pelo poder moderador. muito bem. O 01·ador é comprimentado.) · 

• ~ 10 passa a ser 3." A discussão fica adiada pelp.·:hora·. 
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Ve}ll á mesa, são lidas e mandadas imprimir as-
segumtes · . _ 

REDACÇÕES 

:1.879-N. 235 . 

- a s éa ra reso ve : . 
Art. L<> O furto de gado vacum, cavallar ou 

muar, co~mettido em estabelecimentos de cria-
-ça~ ou cu tura, e em quaesquer avouras e pas os, 
bem como o do que se achar em viagem:,proce- _ 
dente de taes lagares, quer para ser vendido, 
quer empregado no transporte de productos e 
geueros de lavoura soffrerá a pena de prisão com 
trabalho por um oa quatro annos, e multa de 5 

C) o 

§ :1..0 Na mesma pena incorrerá o que perpe
trar nos referidos estabelecimentos e lavouras o 
furto de instrumentos mach:nas uteusis ·desti-
nados a trabalhos de agricultura, ou o de quaes-
quer productos agrícolas. . 

§ 2. o Serão considerados autores do crime de 
furto, -e incursos na pena acima comminada os 
que comprarem a -escravos; fóra das povoações, 
quaesquer generos de lav.oura, sem expressa au
torização dos respectivos· senhores. 
. Art. 2.0 Dar-se-ha procedimento ex-oflicio dos 
JUl~es formadores. da. culpa, mediante. represen 

• rr • • • 

a:; .. .' urtos compre en 1 os no artigo antece
de!J.te, e nos arts. 257, 258 e 259 do codigo cri
mmal. 

~rt. 3.0 Ao jury compete o julgamento. dos 
cnmes de que trata o art. L 0 ·• . 

Art. ~. 0 Ao)ury competitá tamb~~ .o julga-

meltidos nas fronteiras do Imperio. 
Art. 5.0 Revogam-se os arts. -:1.0 § 2.0 do de-

creto n. 562 de 2 de Julho de 1.850 e 1.:0 do de
creto n. :1090 elo L o de Setembro de :1860 alem 
das mais disposições em contrario.- Ruy Bar
bosct:- Rodol pho Dantas. _ . 

!S79-N. 222 _A · 

Reclacçlío para 3.a discusstío do projecto p,. 22 
e, • : 

A assembléa geral reiolve : . 
Art. :1.0 E' o governo autorizado a abonar ao 

U tene~te da armad~ João Clião Pereira AI'ouca, 
os vencimentos de prloto embarcado em navio 
de guerra, conespondentes ao te.mpo .em que 
esteve prisioneiro· do governo do Paraguay ; e 
assim a todós quantos estiverem ·nas mesmas 
condições. ' 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con-
trario. · .. · ... 
. Sala das commissões em- H de Julho de :1.879. 
-- mez _a- ou o.- erap- tco~ 

Redacçiio do projecto n. 108 A. de :1.879. 

A assembléa g.3ral· ~es.Olve: ; 
Art. L 0 As companhias ou sociedades ano

nymas qualquer que seja o. fim ou~bjecto a que 
se destinem, pódem estabelecer-se sem autori
zação do governo. , 

A. 24:.---:TQMO Illo 

são cedidas. • 
§ 2. 0 S~o da exclusiva CÇ>mpetencia do_ juizo 

. commercral .as questões relativas á existencia 
das. compauhi.as~ aos_ gireitgs c e obrigações dos· 
saci os entre _s1 ou entre elles e a sociedade~ á dis-
so lu ão, li uida ão. e partilha. · · _ 

r~.: . o - s socie a~es. anoJ?.ymas não 5e po em 
de~mtrvame;~te con~titmr,. smão depois de s1:1b
scr1pto o capttal soCial todo e de effectivamente . . ; . -

(. ( o ( 
abonada á escolha da maioria dos subscriptores, 
,a decima parte em dinheiro do valor de cada 
acção. -
. Para. a formação · da,~ __ sociedades anonymas é 
~sgenmal; pelo menos, Q concurso de sete socios. 

§ :1. o As sociedaUes anonvmas ou companhias 
constituem-se: · 

· i. o Ou por esériptura publica nssignada j)t>r 
todos os subscri tores, ue conterá-: 

panhia ;. 
·.As regras ou estatutos, pelos quaes' $e ~enham 

o ' -A transcripção-do conhecimento do deposito de 
decima parte do capital sociaL · 

2. o Ou por. deliberação da assembléa g·eral, to
mada na ~onformidade do art. :1.6; ~~:o. sendo 
apresentados e lidos os estatutos previaménte,as
SI""nados por todos os subscriptores _e exhibido o 
ocumento o eposrto a ecrma · parte o ca-

pital. · . · · · 
· § 2. o·· As sociedades anonymas à.evidamente 

cónstituidas não poderão enir:u· em funcções e 
praticar validamente acto algum sin;io de.pois 
de feito na junta commercial o registro verbo ad 
verbunt. · . 

N. ·:t. o Do contrato ou estatutos da sociedade 
COIJ?. a de~ignação do _objecto da enwreza. Esta 
d srcrnacao deve ser d1fferente da de outra sacie-
dade. Si fôr identica ou semelhante. de moda 
g:ue possa induzir ~· e!ro ou engano,· qualquer 
mteressado tem o d1rerto de fazel-a modificar e 
reclamar perdas e damnos, causados pela iden
tidade .ou senielbànça; 

N-.. 2 .. 0 D~ lista nominativa dos subscriptores, 
com mdwaçao do numero deaccões e das entradas 
de cada uin; · · · . · 

N. 3. 0 Da certidão do deposito da dMima IJarte 
do capital;- · - . 

N. ~.0 Da acta. da installação da assembléa 
geral e noiileação dos administradores . 

; 0 SolJ a mesma commin lío do ''aracrra ho 
antec~d.ente, ~ntes da.s companhias entrarem em 
exe_rciCIO ~erao publicados nas folhas do logar 
m~ns prox1m9 o~ ~statutos. ou a escriptura . pu.: 
bhca da const1truçao da sociedade com declaraeã~ 
da . data do registro e dos nomes, profiss9e"s~ 
moradias dos administradores. ··. · · • > 

Art. ~-~ Nenhum contrato ou operação t~rá 
_logar _por conta da sociedade.· ou conu)anhia, 
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_sinilo depois de constituída ella pela fórÍna que 
determint~ o artigo antecede_nte. . . . :... 

Art- 5. o Os actos anteriOres a constltmçao 
legal da soeiedade ou companhia ficarão :;ob .a 
r~sponst~bilidade do~ seus f?-n~adores ~u adm1-

v~is nos interessados· pelt~s perdas e damnos re
sultantes da inobservancia das prescripções desta 
lei relativas ás condições e constituição das 
compnnhias. (Arts. 2 e 3.) · · 

Art. 6.0 São sujeitos ao regis.tro e publicidade 
do art. :).o, §~2. 0 e3. 0 , sob pena_denãovala-
rem cou ra erce1ro,, :s :s 

i. o á <dteração dos· estatutos; 
2.o ao au~mento do capital; 
t) o . • - • 

termo: 
4:.o i:í c1is5olnção antes do seu termo; 
5. 0 ao modo de liquidação. 
A falta de registro e publicidade não póde ser 

opposta pela sociednde ou pelos socios contra ter-
ceiros. . 

Paragrapho uuico.·· E' nulla de pleno direito a 
companhia ou sociedade anonyma que. fôr con
stituída sem os requisitos e as formahdades do 
a . . . 1 • ~ · • 

Art. ·7. o O capita1 social divide-se em acçõl's, 
e estas po~em-se subdividir em _fracções !gua~s, 

- 9 

conferem os 'mesmos direitos desta .. 
§ :1.. o As acções serão nominativas até o seu in

tegral pagamento, realizadó o qual. poder-s~·hão 
cemverter em títulos ao portador, por v1a de 
endosso, segundo estiver estipulado nos es~ 
ta lutos. 

~ :..o _ s acçoes so po erao negoetar-se epo1s 
de realizado o quinto de seu valor. Em todo o 
caso, porém, subsistirá a responsabilid~de do 
cedente para co1u a sociedade, pelas quantws que 
faltarem para completar o valor das ac~ões 
transferidas. ticando-lhe salvo o direito de haver 

·a respectiva· indemnização da pessoa a quem fez 
a cessão e dos cessionarios posteriores, os quaes 
são solidariamente obrigados. . . 

Essa res onsabilidade do cedente rescreverá 
no prazo de dous anuas, a contar da publicação 
da ces:;tio. ~ 

§ 3. o Haverá na séde das companhias um-livro 
de registro, com termo de abertura e encerra
mento. numerado, rubricado e sellado, nos termos 
do art: 1:} do codi!!o commercial, para o fim de 
nelle se lançarem : ~ 

1." o nome de cada accionista, com indicação 
do numero de suas acções; . 

2. o a declaracão das cntradns de capital reali-
zadas; · 

3.o as transférencias de acções, com a respe
ctiva da la, assi rrnadas elo cedente e cessionatio, 
ou por seus egituuos procura ores; 

~.o as conversões das accões eDl títulos ao· 
portador. · 

Art. 8.0 Toda :1 acção é indivisível em refe
renda ú socieàacle. Quando um :destes titulas 
pertencer a diversas pessoas, a sociedade sus
cpenderá o exerci cio dos direitos que a taes ti~ 
tulos são inherentes, emquanto uma só pessoa 
não fôr designada como unica propfietariao 

Art. 9. o A's sociedades' é permittido emprestar 
sobre penhor de suas proprias acções, rea
lizado o valor integral destas, que, no caso de 
não ser paga a divica, serão executadas na 
fórma do art. 282 do regulamento n. 737 de 25 

r. . ... 

cios, estipendiados ou gratuitos. 
Art. H. O numero, retribuição, nomeação,du

ração, destituição, substituição e attribuições dos 
administradores da sociedade serão fixados nos 
estatutos ou contrato social. 

§ :L o Salvo disposição -em contrario nos esta-

:1.. o em caso de vaga de logar de administrador, 
designarão sub~t~tuto provisorio os a~mini~tra-

·.. .. l. '- ... 

sembléa geral fazer a nomeaÇão definitiva na: 
primeira reunião que se seguir ; 

2. 0 os administradores reputam-se revestidos 
de poderes para praticar todos os actos de gestão 
relativos ao fim ou objecto da sociedade e repre
séntal-a em juizo activa e passivamente. 

Não podem os administradores: 
a) transigir, renl?-nciar direitos, hypothecar ou 

b) cotitrahir obrigaçÕes, e, alienar· bens e di
reitos, excepto si estes actos se incluem nas ope-

~ .... . . . . 

§ 2. o Os administradores não contrahem obri
gação pessoal, individual ou solidaria, nos con
tratos ou operações que realizam no exerclcio de 
seu mandato. 

§ 3. o Os administradores, antes de entrar em 
exercício. s~o obrirrados a caucionar ares ousa-
bilidade da sua gestão com-o numero. de acções 
que se houver fixado nos estatutos. 

A caução far-se-ha por termo no livro do re
gistro, sendo as ucções, si forem ao portador, 
depositadas na caixa da sociedade. ou em poder 
de pessoa designada pela assembléa geral. 

Essa caução póde ser prestada em favor do 
administrador por qualquer accionista. -

:o\.rt. 12. Os administradores são responsa-

a) á sociedade, pela negligencia, culpa ou dolo 
com que se houverem no desempenho do man
dato; 

b) á sociedade e aos terceiros prejudicados 
pelo excesso do mandato ; 

c) á' sociedade e aos terceiros prejudicados; so
lidariamente, pelas infracções da presente lei e 
dos estatutos. 

Art. :1.3.. O administrador que tiver interesse 
opposto ao da companhia em qualquer operação 
social, não poderá tomar parte·na deliberação a 
re,~peito, e será ob~i~ado a fazer o necess~rio 

lav~·ar-se a declaração na acta das sessões. 
No caso de que se trata, a deliberação será 

tomada pelos demais administradores e pelos fis
caes. á maioria de votos. 

Art. 1.4:. Os administradores que, não obstan
te a insolvabilidade da sociedade, ou fundados em 
inventarias fraudulentos, repartirem dévidendos 
não devidos, são pessoalmente- obrigados a resti- • 
tuir á caixa social a somma dos mesmos divi- · 
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dencJos, e sujeitos além disto its penas criminaes 
em que incorrerem. · 

Ar. :15. A assembléa geral nomeará annual-
mente um ou mais fiscaes sacias, ou não socios, 
encarregados de dar J;arecer sobre os negocias 
e operações do anuo seguinte, tendo por base o 
... ,1 . - o -, • o -

• , •u _<>_v_vu•a::._ ua uv. 
§ i. o E' nulla a deliberação da assembléa ge

ral ap~r2v~,ndo as contas e o balanço, si não fôr 
• UO • .das_ flcl'!ll><: . 

§ 2. o Caso os fiscaes nomeados pela assembléa 
geral deixem de aceitar a nomeação; ou tornem
se impedidos, compete ao presidente da junta 
éommercial, e, onde não a houver; ás inspecto
rias commerciaes, a requerimento de qualquer 
dos administradores, a nomeaÇão de quem os 

· , uu ~irva ~eu 1mpeam1ento. 
§ 3. o Os ·fiscnes têm o direito de exáminar os 

livros, de verificar o estado da cnixa e da ~~ar-
~ I>Y-iO'ir • - ,,,.,~ .. i · · 

' o • -~--' 

sobre us operações sociaes, e de convocar extra
ordinariamente a assembléa geral. 

§ 4. o Os elfeitos das responsabilidades dos 
fiscaes para com a sociedade são determinados 
pelas regms do mandato. . 

Art. io. Haverá em r.ada anno uma assembléa 
geral . dos accionistas,. cuja reunião será . fixada 
nos estatutos, e sempre annunciada i5 dias antes 
pela im_prensa. · . 

_Q n l'oT ·- • 1 • _, • 1 • _, ..t!. 
o:)_4• ~'""""'"•'-''-'-<:><<V oO<;j.L« uu_v_V ll.;u .. v••v uu:, u;:,-

CáCS, e apresentados, discutidos e approvados o 
balanço~ contas e inventario. . 

~C) o 11. ' • o-pr~l c.,,.,; rio 11m 

numero de accionistas que 1'1'\prêsente . pelo 
menos, o quarto do capital sociaL 
. § 3.0 Si este numero se não reunir, umu nova 
reunião será convocvda por meio de annuncios 
nos jornaes, declarando-se nelles que se delibe
rará, qualquer que seja a somma do capital re-
.LJr~~t?u~au® _111::~u~ acdunis~as presemes. -

§ 4. o Todavia a assembléa geral que dev-e de
liberar sobre os casos do art. :3. o para ser valida
mente constituída, carece de um numero de ac
cionisla:; que represente pelo menos àous terços 
do capital social. . 
· As deliberações da assembléa geral tanto no 
caso deste paragrapho como no do § 2.0 serão 
tomadas peltt maioria dos socios presentes. 

. § 5. o A convocação extraordinaria da assem-
.blea geral sera sempre motivada. · 

§ 6. o Nos estatutos se determinará a ordem que 
se deve guardar nas reuuiões da asserp.bléa geral; 
Q numero de acções que é necessariô ter-para ser 
admittido a .votar em assemblé•geral; ·o numero 
de votos que compete a cad:~ accionista na razão 
do numero de acções que possuir. . · 

§ 7.0 Ainda que sem direito de votar, por não 
})Ossuir o nu~e~o de acções ~xi~ido pelos esta
tutos, é permrttrdo a ~odo accwm_sta ~ompa~ecer 
á reunião da assemblea geral e drscutrr o obJecto 
sujeito á deliberação. 

§ 8. e Para a eleicão dos administradores e. de-
mais empregados da sociedade serão a_dmittrdos 
votos por procuração com poderes especm_es, _com
tanto que estes sejam conferidos a accwmsta e 
que um mesmo procurador não represente por 
mais _de um accionista. -

Art. !7. Um mez antes da reunião ordinar!a 
da assembléa geral serão depositados n~ secretaria 
das juntas commerciaes, e onde as nao houver, 

nas respectivas inspectorias, e facultados ao exame 
dos accionistas e dos terceiros. que o quizerem : 

L o Cópia do inventario, contendo a indicação 
dos valores moveis ·e immoveis da sociedade e de 
todas às dividas activas e passivas. 

2. o Cópia da relação nominal dos accionistas 
com o.numero das acçoes respectivas e estado do_ 
pagamento dellas. · 
~ L o No mesmo prazo serão publicadas pt'Ja 

. ·r · .., .. ..,..._ a-:: • Ui:t::> üCÇOt;S n:alÍZau~S 
no ap.no, o balanço mostrando em resumo a_ si
tuaçao da sociedade e o parecer dos fiscaes. 

§ 2. 0 Quinze dias depois da reunião da assem
hléa geral a acta respectiva será tambem nubli-
cada pela imprensa. --

§ :J.oA aualquei' pessoa se dará. sem ninaeu-
nr-se qual o interesse que tem, certidão dos 
actos registrados conforme o art. ·2. o,§ (!,,o, e dos 
depositados conforme este artigo. 

Art. i8. As sociedades ou companhias ano
nymas se dissolvem : 

L o Pelo consenso de todos os accionistas. 
2. o Por.insolvabilidade ou cessar,;ão de paga-

mentos. · 
3. o Pela terminação do seu p1•azo. 
(1.. o Mostrando-se que lhes é impossível pre-

encher o fim social. o 

N~ c~s~ de perd_a -~e metade do capital socia_l, 

1 b . ~~ .. ~·~- d «]<' "d -gera so re· a convemencw e uma 1qm açao 
an:icipada. No caso~ por~m, d~ que ~ perda seja 
de t1•ci; cln l'•mit!ll c:nPin·, -' ..,,...,;"-

nis~a póde requerer a liquidaÇão Judicial da 
SOCiedade. 

Art. i9: -As sociedades e companhias anony
mas não são sujeitas á fallencia, salva a respon
sabHidade criminal de seus representantes e 
socios pelos crimes pessoalmente commettidos . _, _, . -
vv.u.~l< a ~ 0::: • 

Art. 20. E' o governo autorizado. pnra regular 
a liquidação das sociedades anonymas appli
cando-lhes, com as alterações dos paragraphos 
seguintes, as di:-posições do Codigo Commer
cial relativas ú fallencia na parte civil e admi
nistrativa. 

§ i. o A liquid<lção não pó de ser declarada 
sinãu: 

o 1'\. ..1 " • '" • .:I 
:J., . .1. V .L U.Lv<V V.v U<< VU. 

de algum accionista: instruido com ])aianço e 
inventario, no caso de insuffi.ciencia ou perda 
do capital, nos termos do art. i8. 

'2. 0 Por meio de requerimento de um ou mais 
credores, instruido_com competente justifi?ação, 
no caso de cessaça.o de pagamento ct·e dividas 
liquidas e vencidas. , 

·Art. 21. Declarada a liquidação por sentença 
dó juiz do commercio, nomeará este, d'entre _os 
cinco maiores credores, dous syndicos-, CUJas 
funcções dur.arão até qu.e os credores del!berem 
sobre a concordata ·que lhes fõr offerecida, ou 
,~'h,., ..,·-,. ;:, - -" o • 

§ 1..0 os' syndicos nÕmeado~ tomarão posse do 
patrimonio social para conservai-o, sob as l_}enas 
de depositaria, e exercerão sómente actos de 
simples administração. 

§ 2. 0 Incumbe-lh1ls proceder logo, por meio 
de peritos, ao b:~lanço e inventario da sociedade 
ou á verificação de um e outro, si jú estiverem 
organizados. 
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Art. 22. De posse do balanço e invenLario, ' 
que serão acompanhados de um relatorio dos 
syndicos sobre as causas que determinaram a 
liquidação dn companhia ou sociedade, o juiz do 
eommercio convocará os credores por meio de 
eàitae::. com tem )O sufficiente e res )Citadas as 

. distancia~, afim de que chegue a convocação ao 
conhecimento elos interessados ausentes, para 
liberarem de sobre a concordata 0n liquidação. 

Par:-tgrapho unico. A de iheração para ser vá
lida deverá ·-ser tomada nos mesmos· termos 
prescriptos pela lei para validade das concor
datas apresent.:tdas no processo de fallencia. 

Art. 23. Torna-se desnecessaria a reunião dos 
credores,: si os representante~ ~a sociedade o_u 

c.. -~ 

concordata· por escripto concedida por credores 
em numero exigido no paragrapho antecedente_ 

- l • " • • 
• " ·-- . , i 

fôr concedic1a em reunião de credores. tornar-
se-h a obrig:atoria para todos os credores: _ 

Art. 21:. Em qualquer estado da liquidação, 
póde ser contratada uma concordata, Dinda 
mesmo que tivesse sido opportunamente rejei
tada, comtanto que seja concedida, na fórma do 
paragrapho unico do arL. 22, por credores que 
representem os dous tercos -da totalidade dos 
.creditas. · · --

Art. 25. _Sendo negada a concordata ou vindo 
n ser rescindida, proseguirit a liquida({ão até sua 
sólução final, ser-;indo com plenos poderes os 
syn tcos nomeal.los, os quaes poc erao ser es r
tuidos a requerimento não justificado dos cre
dores em maioria de numero e creditas. 

Art. 26. Os cre.dores representando os dous 
terços dos creditas podem : 

~ 1. o Continuar o negocio da sociedade ou 
compan ra.· 

~ 2. o Cedel- o a outra sociedade existente, ou 
que para esse fim venha a formar-se. 

Art. 2i . . As dis.posicões desta lei comprehen
dem, na parte que lhes for applicavel, as soei e
dades anonymas existentes. 

Paragraphos unico. Não comprehendem asso
ciedades de soccorros mutuos, litterarias,scientifi
cas,polilicns c beneficentes, que se pódem instituir 
sem au onzaçso o gov erno e sao reg1 as pe a 
legislação commum. · 

. Art. 28. O governo, nos regulamentos que 
ex-pedir para .a execução desta lei, fica autorizndo 

· a impor multas de 200~000 a 5:000$000 e estabe-_ 
lecer o processo das mesm::ts. 

Art ~9. Ficam revogadas as disposiç9es em 
contrario. 

Sala das sessões em 8 de Junho de 1.879 • ..,
Rodolpho Dantas. - Ruy Ba1·bo.za. 

QSn. PRESIDENTE dá para ordem dodia !2: 

~ PFesentação de woje<:t9s, indicações e re-
quenmentos. , , 

Discussão de requerimentos adiados. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCO:NDE DE PRADOS. 

Faltaram, com participação, os Srs. Almeida 
Barboza, Augusto Franç39,.Alves de Araujo, Ara
·gão ~ Mello, Barão Homem· de Mello;'Beltüio, 
Carlos Affonso, Esperidião, Ferreira · de Moura, 
Franco de Almeida, Flores, Horta de Ar.aujo, João 
Brigido, José Bonifacio, Lara ette, 1\fello e Alvim 

ompeu, 1 vetra e ouza, eop 1 o- ttoni; e 
sem ella, os Srs. Azarnbuja Meirelles, Antonio 
de Siqueira; Antonio Carlos,_Barão de Villa Bella, 

« ' . (. ' 
-cavalc::tnti, Bulcão, Baptista Pereira, Bezerra de 
lfenezes, Candido de Oliveira, Carrão, Couto l'Ia
galhães, Diana, Espindola, Epaminondas, Frede
rico Rego, Freitas, Franco de Sá, Freitas Cou
tinho·, França Carvalho , Felicfo dos Santos, 
Fernando Osorio Hvrrino Silva Ild fo c:: 

Ara:ujo, Joaquim Breves, JoaquimTavares, Joa
.quim Nabuco,. José Basson, Leoncio de Carvalho, 
Lil:lerato Barrozo, Lourenço de Amuquerque.llio
reira Brandã0, Mello Franco, Manoel Eustaquio, 
Monte, Macedo, Marcolino 1\Ioura, 1\Ianoel Pedro, 
Prado Pimentel, Paula- Pessoa, Prisco Paraíso, 
Pedro Luiz, Rodolpho Dantas, Ribeiro de Mene
zes, Sinval, Sergio de Castro, Souza Lima, Souza 
Carvalho, Souza Andrade, Silveira 1\fartins, Segis-

.. . :"' 

·Ao meio-dia,o Sr. presidente declara nüo haver 
sessão por falta de numero . 

O Sn. !.0 SECRETARIO dá conta do seguinte 
.... -

EXPEDIENTE. 

Officjos : 
Do ministeriô do Irriperio,commu.Ílica:Ó.do haver 

expedido ordens ao presidenté do Pará de con.., 
formidade com a decisão· da camara dos Srs. de
putados sobre as elei_çõe~ primária~ das fregu~zias 

de que trata o officio de 8 do c~r~ent~.-Inteirada.· 
, Do presidente da provincia de Minas Geraes, 
remettendo as actas da ·eleição da freguezia e col
legi.os de Caethé, Rio Preto, e S. José d'El-·Rei para 
preenchimento da vaga deixada nesta camara 
pelo Sr. conselheiro Affonso Celso; e participando 
não se terem reunido os collegios de .Tres Pontes 
e S. S. Sacramento.- A? commissão de poderes. 

~ 
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C. SR.· I'n~srnEIYrE dá ·á ·seguinte _otdern-dó di~ 
para o dia :1.4.: 

' ·\eira, Cos!~ ~i!!e!Lo, Carrão, . Cv:1tc ~,1~ga!I~~es, . 
Diana, Espindola, Epaminondas de Mello, Frede
rico Rego, Franco de Sá, Freitas Coutinho, França 
Carvalho, Fidelis Botelho, Felicio dos Santos; L(\ parte (até 2 -!toras ) . 

2.a discussão do projecto n: 1.67 sobre 
- ··o ei e . 

Fernando Os?ri~? Joaquim _Serra, Joaqui~ Ta-

· :- Continunção da :f..n discussão do projecto 
n. 2~~ sobre Ycnci~ento de empregados da re-

Carvalho, Luiz :Felippé, Lima nuarte, Moreira 
· Brandão, Mello Franco, Marcolino Moura, Manoel 
de :M:nrralbães Manoel ed P · Pim t 1 
aula l~essoa, Prisco Paraíso, Saldanha .Marinho, 

- Discussão unica das emendas do senado Se:t:gio de Casuo, Souza Lima, Silveira Martins, 
aos pi·ojectos : n. 1.20, abrindo credito ao minis- Seg_ismundo, Soares Brandão e Zama. · . 
terio da fazenda ; n. 1.61 A, abrindo credito ao . Ao meio dia o Sr. presidente declarn não haver 
ministerio da justiça para despezas·com ó presídio sessão por fal!a de numero. · 
de Fernando de Noronha . 

• " 1 a o proJecto n. : ,.:, de 1879 sobre a 
pensão concedida á Baroneza de Taquary. 

a. a dita do de n'. 126 so!:lre a r tencã d 
. agundes e Rezende e Silva. 
2."- ditá do de n. :1.92 sobre o t~atado de patho

logia externa do Dr. A. Ferreira França. 
. 3." dita do de n. 211 sobre a limpeza da ci-
d~de. . . .· · · . 

:1.." dita do de n; :1.36 de i879 sobre a preteB.ção 
do capitão-tenente N. J. B. Levei. -

• , ,:.o.CoútiB.uaçãoda2."_discussão da~ forçás de terra 
para i88Q a i88L . 

.... . 

Ac1:a do di~ 1.~ (}e Julho de 1.~79. 

PRESIDlli'iCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

EXPEDIEi'iTE. 

Do phannaceutico Gregorio l\Iauricio Bello, 
pedindo par:r matricular-se no 3. o a uno do curso 
medico da Bahia, depois de approvado em latim, 
anatomin e physiologia.- A' commissão de· in
strucção publica. 

De Ignacio de Arruda Beltrão, . pedindo para 
fazer exame do 3.9. annó medico da faculdade do 
Rio de Janeiro, depoi:'s que se mostrar habilitado 

. a e o .... o· <mno.- . comm1ssao e m
strucção publica. · 

L" parte (etté às 2 homs da tarde). 

A mesma do ~dia i(:. na primeira parte. 
2. 11 pa·1·te (ás 2 horas). 

Interpellacão do Sr. · Saldanha I\Iarinho ao 
Sr. presidente do conselho. . A's H horas da manhã, feita a chamada, acham-· 

se presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
Alvim, Pompeu, Meira de V.asconcellos, Olegario, 
l'!Ialheiros, Barão da Estancia, Viriato de. Me
deiros, . Alves de Araujo, Martinho Campos, 
Souza Andrade, Franklin Doria, Danin, Sera- .se,ssão em. 1 :; de Ju!bo de 18,.9 . 
phico, Rodrigues Junior, Martim Francisco, 
Lourenço de Albuquerque, Esperidião, Ribeiro 
de Menezes,- Souto, Gavião Peixoto, Costa Aze- · pn.ESIDENCIA DO sn.. FREDERICO DE AL~tEIDA, 1.o VICE• 
vedo, M:uwel Carlos, Libm at-o---Bar::.,..;.~,~À:.,;;;;;~~~------JmESIDJ~N-1~---------------1 
Eustaquio; José .M:,~.rianno, :tiygino Silva, Mello e 
Alvjm, Fabio Reis, Galdinó das Neves, Americo, 
Frederico de Almeida, Souza Carvalho3 Andrade 
Pinto, Jeronymô Sodré, CorrêaRabello, Azambuja 
Meirellcs, M<,ITianno da Silva, Bulcão, Rodolpho 
Dantas, Barão Homem de Mello, Idonte, Affonso 
Penna, Florencio de Abreu, .Buarque de l\'Iacedo, 
Carlos Affonso, Ildefonso de Araujo, Almeida 
Barboza, Sinva1, Freita:s, . Almeida Couto, · José 
Basson, Barão de Villa Bella, Theodomiro, José 
Bonifacie, Theodoreto .Souto, Aragão e Mello, 
Ruy Barpoza, Macedo e. Aureliano de Magalhães. 

a a am com par ICipaçao os rs: ugusto 
França, Baptista Pereira, Ferreira de -Moura, 
Franco de Almeida, Flores;: Horta ·de Araujo; · 

· 'Joaquim Breves, João Brigido; Lafayette, Silveira 
de Souza, Tavares Belfort, Theophilo OLtoni, 
lgnaciG Martins e Pedro Luiz; e sem,ena·os 
Srs. Antonio -de Siqueira; Antonio Carlos; Bel· 
fort Duarte, Barros Pimentel~ ·. Bezerra Cavalcanti, 
Bezerra de Menezes, Camargo,- Candido· de Oli-

SU3I::\IARio . ...::... En>EDllll'TE.- Projcctos.-P:mccres. Obsor· 
vaçücs do Sr. Joaquim Nabuco. Roqnerimento do Sr. 
Fernando Osorio.-Pn.nlll!RA P..I.R.TI!! DA ORilE:U DO DIA.
Approvaçilo da emenda do senado .-2.n c 3.n discussões 
de ~rojecto n. :1.67 de .· :1Si9.-l.n discussão do projccto 
n. 23~ de iSi9.-i.n c 2.n discussões do projccto n. 228 
de l.Si9. Obscrvaçücs dos Srs. Costa.-\.zcvcuo e presidente. 
Discursos dos Srs. Costa Azevedo c lluarqnc do 1\lncedo.
SEGm<;D.\ PARTE.- Ioterpcllacão do Sr. Saldanha Marinho 
a.o Sr. presidente ,do conse!lio. Discursos dos Srs. Sal
d'aoha Marinho; presidente do conselho e Joaquim Nabuco. 
- Redacç•i~. · 

A's H horas da manhã;feitaa chamada;acham· 
se resentes os Srs Frederico de Almeida Ce-· 
sano v1m, ves e :Araujo, Viriato de Me
deiros, Souto, Barão daEstancia, Franklin:Doria_,. 
Ignaciolt'Iartins, Hygino Silva, Martim Francisco, 
Ribeiro de Menezes, Lourenço de. Albuquerque,.· 
Meira· de Vascon,cellos, Costa Azevedo, Tavares. 
l3e1fort, <~'Ialheiros,- Manoel Carlos, Jeronymo 
Sodré, Aragão e MellO,.Souza Carvallio, Almeida 
Barboza, Freitas, Sinval, Almeidtl.Couto, José:. 
Marianno, Buarque de Macedo, Sergio· ~e Castro·:,. 
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Florencio de Abreu, Joaquim Serra, Danin, Fer- Novembro de :1.875 e 24:38 de :1.4 de Novembro 
reira de Moura, Fernando Osorio; Joaquim Na- de 1877; seja a referi~a representaçã~ deferida, 

--------------~~~~~~o~à~o~s~Sa~n~te~sr,,~Ja~s~·~~~~~~~~~~~~~~~7~roo-~-------j 
Caetano, Ildefonso de Araujo, Manoel Pedro, lução: 
Macedo, Bezerra Cavalcanti, Gavião Peixoto, Ma- A' ássembléa g~ral · resolve : 
noel . de Magalhães, Bezerra de Menezes, Ruy A F. d 1 · d bl' 
Barbosa, Bulcão, Silveira Martins, Rodolpho rt. Lo Jcam revoga as as .. e1s a assem ea 
Dantas, Manoel Eustaquio, Zama, Lima Duarte, provincial de Minas . Geraes sob ns. 2i8i de 25 
Candido de Oliveira, Diana, Auausto França, An- de Novembro de :1.875· e 2438 de i4: de Novembro 

~ de :1.877. · 
tonio Carlos, Pedro ·Luiz, ·Americo, Azambuja ArL. 2. o Ficam revogadas as disposições . em 
:Meirelles, Franco de Sá, Andmde Pinto, Souza contr_ario . · 
Lima, Theophilo Ottoni e Belfort Duarte. 

o segumte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 

• o e 

reclamado aproveita a rim estabelecimento que 
desde 1.837 di!Iunde a instrucção nesta capital, e .' 
que o edificio projectado vem concorrer , para a 
creação'de cursos especiaes de aulas e bibliotheca, 
destinadas á instmcç'ão primaria e elementar, 

Do ministro do imperio, de i4 do corrente, como está consignado nos arts. 74, 75 e 76 da 
declarando que Sua ·Magestade o Imperàdor reforma dos estatutos da mesma sociedade; 
digna-se de receber no dia i6, á i hora da tarde, Considerando que se trata apenas de animar a 
no paço da cidade, a deputação da cnmara. que cons~~ucç.ão de ll;tn edillei_o d_e ~x~lusiva utilidade 
tem de a preseutar ao mcsm o A n gnst9--Seoo0!'--H)U.I;llli;~~~Hlite,:-em1Wifrtitffit-3flliltt-Ir.tr.a-tt-aft)l'------~ 
a resposta á' falta do ·throrio.-Inteirada. moseamento da cidade: , 

Do ministro . da justiÇa, de :12 do corrente, E' de parecer que seja deferida a pretcnção, · 
restituindo, informado, 0 requerimento no qunl adopt::mdo-se o seguinte projecto de lei : · · 
Manoel Alvares da Cunha, major refonnado do .A assembléa gera] resolve : 
corpo de policia da côrte, pede que seu soldo Art. Lo o_ governo fica autorizado a conceder 
seja pago pela tabella em vigor.-A quem fez dispensa de_ direitos de importação rios artefactos 

· a requisição· de pedra e de ferro que se destinarem á constrúc:· 
Do 'presidente do collegiÓ eleitoral de Báependy, ção da nová 'bibliotheca do Gabinete Porluguez 

de iO do corrente, remettendo a cópia da a c ta da de Leitura no Rio de Janeiro. · 
el~ição a que se procedeu naquelle ccillegio para Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em 
preenchimento da vaga deixada pelo Sr. deputado contrario. · · · · 
Affonso Celso.- A' commissão. de poderes. · sões, !6; fie·Jalho de . 

o presidente do collegio eleitoral de Guará:. · Buarque de Ma.cedo.- Louren2o de Albuquerque. 
tinguetá, província de S. Paulo, remettendo 
cópias das actas da eleição á que se procedeu para São lidos e mandados imprimir os seguintes 
-pr~encher a vaga deixada pelo Sr. deputado Mo-

. reJ!a de Barros, nomeado ministro de esiran
gelros.- A' commissão de poderes . 

. Da. mesa ··ao cóllegio eleitoràl de Lorena, pro
VlnClade S. Paulo, remettendo cópias das actas 

PARECERES: 

1879"'"':'N. HL . 

A commissão de :issemhléas provinci~es, exa..: 
minando o aviso do Sr. ministro d.o impeJ;"io de 
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9 de Janeiro de 1873, que acompanhou o acto.do 
presiaente da província do Rio de Janeiro datado 
de 28 de Dezembro de :1.872, · em que resolveu 
que fosse levado ao conhecimento da assembléa 

eral, para esta definitivamente decidir, na fórma 
o art. 16 · · · · · -

Imperio, si deve ou· não-ser sanccionada a lei 
_Provincial de 23 de Dezembro de :1872 ; e assim 
mais, examinando e~.ta lei e mais a eis ue 
acompan ·aram o 1to av1so, e e parecer que 
não tem applicação á presente hypothese o citado 
art. 16 do acto addicional, porquanto a dispo
sição deste artigo só se. refere expressamente aos 
casos em que o projecto offende os direitos de 
alguma outz:a província, nçs .Gasos declarados no' 

feitos com as na~ões estrangeiras: 
Ora, a dita lei provincial trata de 

inteiramente differente · isto é conté um 
nzação o presidente da provincia para indemni
zar o Conde Roswadouwski3' cidadão brazileiro, 
por prejuizos soffridos por occasião das obras 
concernen.tes á ponte ·construi da .sobre o Rio 
Parahiba, o que m:mifestamente nenhuma relação 
tem com os direitos de_ outra província, ou· com 
os tratados feitos· com as nações estrangeiras. 

Accresce que o presidente da provincia,quando 
nego{!- á sancção á lei, não. allegou os motivos 
m n 1 · • • 

sim, o fez porque não convinha aos interesses 
da provincia. .. , .... ·. . 
• Si, pois, verificou-se a h othese· do art. !5 
o CJta o acto a ICIOna, e não· a do art. 16, e. 

tendo a lei sido adaptada por dous . terços de 
votos dos membros da assembléa, nada mais 
resta do que o presidente -sanccional-a e dar-lhe 
cxecução,observando o art .15 dó acto addicional; 
e. as5i~1 prop_õe a c~mmissão. que s~ dev_olvam .a 

~ ' que este remetta ao presidente da provinc.ia, 
afim. de proceder na fórma do art. Hi· do acto 
addicional. · 

Sala da · commissão de assembléas provin
ciaes, H de Julho de i879.- Prisco Paraiso.
Joaql!-irn Tavares ;-Sergio de Castro. 

1879-N. 1U. 
A commi ão e o am 

tenção de Theophilo Gomes dos Reis, que re
clama o pagamento de 5:Hl.8~750, a que se julga 
com 'direito pelos serviços que prestou nas of
ficinas de reparos de armaJ:l.1,ento na guerra · do 
Parag-uay. · 

O supplicante invoca em seu favor o facto de 
se haver pago gratificações aos operarios. encar
regados de serviços semelhantes nas referidas 
o.flicinas. · 

Dos documentos consta que o supplicante 
alistou-se nas fileiras do exercito em operações 
como simples voluntario da patria, e que nesta 
ualidade e não na de o erario serviu durante 

a campan a ; pelo que houve o Estado as 
vantagens que lhe competiam, na fQrma do de
creto n. 3371 de 7 de Janeiro· de 1865. 

Embora·prestasse seus serviços nas ôfficinas de 
reparos de armamento, é certo que o supplicante 
desempenhou-se assim dos seus deveres .. em 
uma commissão menos penosa e menos arriscada 
do que as que lhe poderiam ser assignadas nas 
linhas de combate. 

Como o . supplicante,. estiveram . em outras 
-differentes commissões de depositas, ofiicinas e 
hospitaes mui!as praças, ás quaes não se arbitrou 
nenhuma gratificação especial. 
. Com justo fund~mento, pois, tem o goverpo 

e a provados sem debate os se-

PARÉCERES. 

1879-N. H2. 

L. Block & Com p., negociantes matcicp.Iados 
desta praça, dirigiram a esta augusta camara., 
em :15 de M:aiodo corrente anno, uma proposta, 
pela qual se offerecem a construir as ~stradas ~e 

nistração ou projecta fazer,· bem como quaes
quer obras publicas, notadamente os portos de 
Pernambuco e Santos, trabalhos hydr11ulicos e 
encanamentos em qualquer provincia, obser
vando á risca os planos, desenhos e plantas ap
provados, medi ante as clausulas em sua proposta 
exaradas. 

A commissão de obras publicas, considerando 
que a petição dos. proponentes ~ersa sob r~ ~s-

travão, e quanto a estradas· de ferro já larga
mentP. regulado pelas leis n. 6H de 2ô de Junho 
de 1852, n. 816 de 10 de Julho de 1855 e n. 2g,5o 
de 2!J. de Setembro de 1873, e regulamentos 
n. :1664 de 27 de Outubro de 1855 e n. 5561 de 
28 de Fevereiro de :187~: 

E' de parecer que sobre a proposta dos refe
ridos negociantes nada h a que deferir por pnrte 
desta augus~!l can_wra, sendo a mesma dirigida 

o ' sideração, que merecer. 
Sala das sessões da camara dos. Srs. deputa

dos, 3 de Julho de 1879.-Viriato de Medeiros. 
-Barão Hornern de Mello. 

!879-N. i~3. 
· A commissão de marinha e guerra precisa que 

o governo preste informações .sobre o requeri
mento em que D. 1l'Inria Isabel Teive do Rego· 
Barros reclama contra o parecer das secções reu
nidas de fazendà~ guerra e marinha do . conselho 
de Estado, exarado em consulta.de 28 de Abril 
o corrente anno, pe o. qua foi e liDma a e 

pensionista do monte-pio da marinha e sujeita a 
restituir-as. pensões que tem recebido. . 

Sala· das commissões, 12 · àe Jullio de !879.-:-
·.ilfello e A.lvim.-Ma1·colino Moura. · 

o·sr.JoaqubnNabueo·(pela orde1~): 
-Pedi a palavra, Sr. ·presidente, para apresen~ 
tar· algumas emendas ao nosso·regimento, emen-
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das que m.e foram suggeridas p.ela curta expe-
riencia que tenho' do parlamento. . 

Como V. Ex. vai ver, todas estas emendas 
acautelam casos que já se deram nesta casa e que 
para a _1 iberdade parlamentar é melhor que não 

- A primeira emenda refere--se ao direito de in
terpellaç_ão. Como V. Ex. se ha de lemb~a~, · 

nD alto do caderno na sessão do dia que; o proprio 
membro escolheu; indica summariamente o 
objecto da questão, e muitas vezes o membro que 
a faz limita-se depois aler o. aviso; quando opre
sid~nte lhe dá a p~lavra _para fazer sua interp~l-

o-iu ao nobre ex-ministro do imperio uma largueza. 
fnterpcllaçiio sobre a sêcca da sua província, • Muitas preoccupações ou interesses suo -satis-
deu~se com esta interpellação, em primeiro lo- feitos sob esta fórma rapida. e simples. 
gar, o facto de ser posta na segunda parte da • Os cadernos das sessões de 7 e :1.0 de l\Iaio, que 
ordem do dia. havendo na primeira ma terias tenho diante dos olhos, contêm, um seis. ques
tão importantes, que não cl1egou a ser discutida tões, outro doze sobre ós mais variados objectos. 

· :- ; ,; ., , r s,; a s m mem ora. » 

.. c o ' ./ e ·a.c o eu en o o 1re1to e questionar o mi-
nistro de peàlr urgcncia p:1ra responder á inter- nistro, mas não tenho o dii·eito muito mais im
pellação que lhe era dirigida. . portante de obter resposta; faz~r perguntas que 

Além disto deu-se outrG f~cto com a interpel- ficam sem resposta, é um direito sem reciproci~ 
lação que dii'igi ao ex-ministro do imperio:-não dade, que não convem á dignidade desta camara. 
tendo havido sessão no dia para o qual foi mar- Eu, por exemplo, tenho hoje de fazer uma per~, 
cada a interpellação, foi ella retirada da ordem gnnta .ao governo sobre 18ô ingenuos que vieram 
do dià. · na lista de passageiros do vapor Espirito Santo. 

O SR. PRESIDENTE:- V. Ex. parece estar-mal Desejo pedir alguma. informação ::o governo, 
informado. saber si ha alo-um trafico de ino-enuos do norte · 

ordem do dia, até ser discutida. . que na primeira. hora:. dessa s~ssão a formulará 
((A inLerpellação poderá ser encerrada por meio perante a. caniara, seguindo-se ::; resposta por 

de qunlqner moçüoapresentada pelo interpellante llarte do governo, da mesa ou das commissões •. 
ou. outro deputado, que importe juizo sobre a Quando na resposta houver inconveniente para 
materia sujeita. ao· debate, uma vez que essa o serviço publico, assim se declarará, sendo eU-
moção tenha sido igualmente discutida » · minada a pergunta da ordem do dia .• 

lsto quanto á interpel!ação ; -mas ampliando o - Crei.o. que si se adaptar esta Ilratica, não. só .as direito de interpellar, tenho_ a honra de apresen-
tar á casa um systema admittido no parlamento interpellações diminuirão em grande numero, 
in~lez, sobre 0 qual vou lêr 0 que se acha pnbli- mas tambem será muito mais facil cumprirmos 
c:l.o.o em um relatorio sobre os usos do paria- os nossos deveres de .representantes da nação. 
mento inglez pelo Sr. liiaurel Dupeyr~ (le) : A outra emend~ refere-se á votaçãe nominal. 

çam Jl~las questões que qualquer membro dirige, 
quer aos m.inistros sobre uma medida que é 
submettida á camara,, ou sobre um <Jcontecimentu 
publico, quer a outros membros que estão encar
rerrados de um bill, que tem dado aviso de uma 
inãicu~ão, ou' que por outra qunlquer titulo.tem 
uma respousnbilidade de trabalho perante. a ca
mara. De ordinario dá-Sl; aviso destas questões 
_como se dá das indicações. Esse aviso éimpresso 

• • ' J 
maioria tem•elJa deixado de ser votada, e é um 
direito que o deputado .tem não só de dar a co
nhecer o seu voto, mas tambem os .7vótos dos 
seus c.:.llegas, não só o voto · que dá, mas os 
vo.tas cõntrarios, ~ !)ara .. que fique consignado· 
nos .Am~aes, como contribuição importante para 
a historia, e para que cada um tome a respon

. sabilidade da sua conducta perante a sua pro-
víncia e perante o. paiz. 
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Seria, pois, .muito melhor que se generali· 
zasse o systema adaptado em todos os parlamen
tos de ser conhecido nominalmente o- voto · dos 
·deputados. 
~minha. emenda é a seguinte (lê): 

o 
seja requerida por iO deputados. • 

Ainda tenho uma emenda relat~_va ás moções 

Vi, quan·do não tinha ainda a honra de ·ter 
tomado assento nesta camara, que um importante 
·debate que aqui houve no principio desta sessão 
foi encerrado por uma moção de confiança pro
_posta pelo actual Sr. ministro da fazenda, moção· 
sobre a qual não houve discussão al uma. 

- o < , - co ança 
ou desconfiança são annunciadas dias antes p11ra 
.que os membros do, parlamento conheçam os . - - . . 

Vi quando se votou aqui a moção de confiança 
a que me referi, que muitos deputados ficaram 
sorprendid()s e sem .conhecerem bem o valor 
dos termos, interpretrando-a uns como um voto 
de conüant:a pessoal ao nobre ex-ministro da 
fazenda, e outros como um voto de adhesão ao 
gabinete todo. 

A emenda é a seguinte (lê): 

.(l'abinete, de approvação oü censura dos actos ou 
ex.plicacões dos ministros de Estado não serão 

aàas sem terem sido discutidas.• 
Ainda tenho uma emenda. . 
Para não cançar a ~lttenção da casa direi que 

em todos os _parlamento_s a mesa contém repre
sentantes da minoria ; não ba vantagem alguma 
em que na mesa esteja representado sómente um 
dos lados da eamara; não ba va~~agem· para a 

ser simplesmente representado um dos lados da 
· -cas:~. Na commissão de orçamento tambem, e 
ainda . mais, é obrigação, é dever nosso, e neste 
sentido sempre aqui tenho reclamado, que haja 
membros da minoria. 

Ora nós vimos gue o Sr. :uartiilho Camp_os foi 
excluido da comm1ssão de orçamento por nao ser 
membro da maioria .. 

n PUT o:-Está en anado 
.quiz ser membro da commissão. 

o s:R. JoAQUIM NAnuco:-Mas devia nella estar 
incluido, assim como ha muitos membros que 
-estão incluídos na lista dos deputados sem nunca 
estarem presentes. -
. UM SR. DEPUTADO :- O Sr. :Martinho Campos 

· declarou particularmente que não aceitava ne
nhum Jogar na commissão de orçamento. 

O SR. JoAQUIM NAnuco :-Bem, .como a expli
cação não foi publica, eu de nada sabia; mas -G 

ue é verdade é que ·muitos outros membros 
t . casa não fazem arte das commissões or 

não serem da confiança do governo. 
o systema que proponho é· o do terço, que já 

está adaptado nas nossas eleições, para as ele!
ções da mesa e das commissões. Quando a m1~ 
noria Jôr muito menor de um terço, segura
mente não terá meio de eleger nenhum dos seus 
membros, mas quando ellaJôr de um terço ou 
aproximadamente,·· pela adhesão dos· membros 

A. 25.~TOliO III. 

mais tolerantes da casa, a opposição se fará re
presentar, com muito proveito para a dignidade 
e efficiencia do serviço parlamentar,' nas' com
missões de orçamento e con1as. 

A emenda é a seguinte (lê): 

. . 
c As com missões de orçamento e de' contas serão 

eleitas á pluralidade relativa de votos, votando 
cada -deputado para cada uma dellas em seis 
nomes sómente. • 

Sr. presidente. sei perfeitamente que a· im-
ort:mcia d a · t · · 

instituições,dependem mais dos costumes e espí
rito de que estejam animados os seus m-embros 
dG que. do regimento e das leis ; mas como é 
poss1ve que am ven amos a ser mmoria neste 
recinto, e como todos estamos animados do pen
samento de alarg-:1r, tanto quanto fôr possível 
os direitos -individuaes dos membros do parla
mento, eu acred to que apresentando reformas 
tão liberaes ao nosso regimento, corre>:pondo aos 
votos de uma grande maioria desta casa. (1lfuito 
bem.) 

As emendas vão á commissão de policia. 

O Sr. Fernando Osorio (pela ordem) 
pede e a casa concede urgencia por meia li ora para 
na sessão seguinte apresentar e fundamentar um . 

O Sr. Buarque de Macedo (pela m·
dern) pede e a c;~mara consente que seja inverti-

. , · ; i o ràr m 
em primeiro Jogar as emendas do senado aos 
creditas do governo. 

Entram successivamente em discussão e são 
approvadas sem debate as emendas vindas do 
senado e impressas sob ns. :120 A e :161 A, a 
primeira sobre o credit•> aberlo ao governo para 
occorrer a diversos serviços do ministerio da 
fazenda no valor de lí:.252:137~676; c a se-

- . " 

Entra etll 2. a discussão e é approvado sem 
debate o projecto n. :167 de :1879 approvando a 
pensãq de 600~ annuaes ao padre Manoel Corrêa 
~e Figueiredo .. 

A requerimento do Sr. Cesario Alvim entra 
immediatamente em 3. a discussão e é approvada 
sem debate e remettjda á commissão de redac-
ção. - · 

Entra em :1. a discussão e é approvado sem 
debate o projecto . n. 23~ de 1879, elevando a 

<:- • • 

!:200~ anrruaes. 
Eutra em :t.a discussão o projesto n. 228 de 

:1879, abrindo um credito ao m_inist~io da ma
rinha para pagamento de grat1ficaçoes a empr~, 
gados da ~epartição de hydrographia._ 

·O Sr;..cost:a.A.zevedo (pela ordem) diz 
que a casa ãeve recordar-se de que o honrado. ex, 
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ministro da marinha o Sr. co.nselheiro Andrade 
Pinto na occasião em que incidentemente fallou 
o orador sobre este projecto, pediu a palavra 
para contestar uma das proposições que aventu
ra sohre um acto t'le S. Ex. relativamente á re-

. :- • rr • · · 1 • -

tinha assen"to na lei. 
Sabe que s. Ex. hontem aqui veiu disposto a 

tomar a a lavra ·)ara esse tiro. .Assim, não co-
nhecen o bem a ispos1ção reg1menta, eseJaYa 
cru e o Sr. presidente o informasse si se pó de re
tirar da ordem do dia este projecto até que com
pàr<:ç-a o uobr0 deputado a quem se re[t:l'C ou si 
é necessario requerer o_ adiamento. c • 

O Sn. PRESIDENTE:- Neste caso .o nol>re de-
pu a· o cve reg erro a iamen o. 

O Sn. CosTA Az:eYEno va.i pois requerer o a. dia-
menlo por 21i horas. · 

de que possa o nobre deputado pelo Rio de Ja
neiro expandir suas opiniões a respeito. 

O ~r. Cos~ Azevedo (pela ordem) 
Ilede pata retirar o seu requerimento. Aguarde-se 
então pr.ra a 2. a_ discussão, visto não ter inte
resse em prejudicar a -votação immediata da L o: 
e desde que póde tl'atar da materia em 2.n ou 
3. a discussão. 

_ ·n; • u 1 -· a1s ~ r .ao a pa avra, encerra-se a 
discuss~o, e submettide ã votação é o projecto 
approvado. · 

O Sr. @iou:za .Carvalho (pela ordem) 
requer dispensa de int-Jrsticios para que o projecto 
entre immediatamente em 2." discussão . 

. O Sr. CostaAzevedo(pelao1·dem) diz 
que isto lhe parece ~ontr~u·io á i.ntenção_ que a 

. . 
quando pediu o adiamento da i. a discussão do 
projccto por não :~e achar presente o honrado 
deputadó pelo Rio de Janeiro que lw:via pedido a 
1mlavra para entrar nessa discussão. 

No entretanto, si depois _de consultada a. casa 
... i.. • • • 

ã 2 .a discuss~o, entrará na discussão do projecto 
])ara offerecer-lhe uma emenda. 

Entra ... portanto, em 2.a discussão o projecto. 

O Sr. Cost:a A.zeyedo : - Sr. presi
dente, a camar:1 não deve reparar que houvesse 
me sorprendido do proceder do nobre represen
tantc por Pernambuco offerecendo esse re ueri- · 

qu , tspen::;an o o m ers IClo, ez entrar 
o projecto immedialamcnte eru 2. 3 discussão_, 
quando me ncllnva inscripto para falia r na :1.. a, 
e l)rctcntlin razel·o ; podc.ndo occupar todo o 
tempo consagrndo á primeira parto da ordem do 
dia, evitando consegUintemonte quo viesse elle á 
presente discussão : o nlio tomei a palavra por 
que nuo me passou pHltl ldén quo se apresentasse 
e~s~ ~ayalu«nro~ lle(ll outro, por tal modo csque· 

cendo-se de prestar attenções a um seu collega, 
attenções a que, aqui, todos têm direito. 

·o Sn. SouzA. CAIWA.Lno:- Não tinha conheci-
1p.ento disto. 

o Sn. !fAnTni FRANCISco:-· a 
zscussao. 
O Sn. CosTA AZEYEDo:- Bem sei que ba aiuda 

a 3." discussi.io mas S. · · : · · 
1 e que, q~:mdo cedi de fallar n3: :1..a.por com·ir 
antes ouv1rmos o honrado ex-mmistro da ma
rinha relativamente ao reparo que fizã nmn ille
gaíiuad~, quanto a mim commettii.l.a em sua 
administração e que continúa a ser praticada pelo
seu successor, não poclia esperar que entras-

, · · - - · i :r 1en e-
!enqo aquelle ca'!::alheiro pedido a palavra pnra 
JUStiilcar-se, e nao se achando P!esente. 

ex-ministro apresentasse, poderia dispensar-me 
de offer~ccr ~menda ao pro]ecto, o que até certo 
pGnto pode vrr a determinar como justo o pen
sam~nto desses que me consideram quasi sempre_ 
aqm contrario aos interesses individnaes de meus 
collegas da classe militar. 

. , , · , a omar a pa avra apresenta-
rc~ essa emenda, a qual realmente vai, contra 
mmha vontade, contrariar interesses de t!lguns_, 
mas poucos, companheiros da marinha. 

!i~via eli dito que S. E:s:. o honrado ex-mi
mmtstro,_ o Sr. conselherro . Andrade Pinto. 
qp.ando nao a~hEu verba para satisfazer o ser: 
v1ço d.a repartzç<to hydrog-raphica, deliberou logo, 
respettan~o .o programma do gabinete de sempre 
attendel' a l~t do orcamento autoriz c;: 

r .nar, como efféctivamente ordenou n sus
p_ensão das gratificações que a lei de iS76 con
Slgn~ par~ os empregados da mesma repartição. 
gratlficaçoes que. estavam sendo attendidas poí· 
ordem de seu antecessor, pelo pararrrapho do 
orç~mento f!Or!espo:adente ás even~uaes. ·. 

em _vez delle, ~. Ex.:. devia ir ás consequencias 
log1ca~ ~essas m~ençues,-suspender o scniço da 
repart1çao, c nao determino.r que fosse conti
. nuando sem ter verba para esse serviço. 

. A f~lta dessa verba indicando que o corpo le
grslativo nüo queria, no exercicio: a contiuua6.io 

· · n 1a es-a so U!fao, e· se> 

ção do assumpto, em face dÓ orçamento. 
S. Ex., como pelo-regulamento do 2 de de· Ja

neiro de !876 se determina dous vencimentos 
aos offici3es da repartição a que me refiro, um 
propriamente ~elatiy~ ao servifo kyd,·ographico
e outro ao s~rv;,ço mtlttar âe embar ue tendo ar 
es e cons1gnaç:w vota a, acreditou que podia 
proceder como procedeu-determinando que:taes 
fnnccionarios continuassem em e:ffectividade, 
recebendo, porém, tão sómente os -vencimentos 
do officiaes embarcados, visto como, e facto 
achavam-se então fazendo parte da guarnição do 
navio que estava. ás disposições da repartição. 
. Contestei, e continúo a çontestar, a legalidade 
deste aeto~ 
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. Desde que sahiu r.(meu digno amigo do rigor 
logico de suas inteil.ções,-. rigur que deveria 
levai-o a suspender o serviço bydrographico, os 
trab~lhos da repartição hyd.rographica, cahiu 
e~sa arbitr~riedade, que hoje _dá motiY? ao cre: 

Lerei a legislação que rQge a materia para pro
var que sómente o conjuncto dos dous serviços, 
.dá direito á accumulação dos respectivos venci
.mentos. 

E,desse exame· da legislação se conéluirá que, 
rr • • 

. E foi ella consequencia de outra, tão ou mas taria, retirando o navio d~. repartição hydrogra-
Importante. ._ · phica, e desembarcando os officiaes empregados 

rado ex-ministro retirou aquelle navio, e o fez pe~ceber as grat1cfiaç.ões de emliarque. 
seguir com outro commandante e officiã.es,paraa A lei de !9 de Agosto de :1.87!, n. :1.997, diz: 

Logo depois, ba justamente um anno o - nessa mesma re arti ão.-não· adiam mais elles 

força naval do 3. o districto :- consequentemenie 
os funccionarios que ora reclamam ficaram sem 
o navio, e pois desembarcados. 

A repartição· fis?al c.ompete~lte~ logo, im-
o 

ticines cmbarcndos: c cumpriu assim a lei. 
Ordem porém do honrado ex-ministro auto-

.. · / - 7 

.. ~ ~ ' 
parn, fJW! úntinttassmn a percebe1· as gratificações 
de emba1·que. : -· 

H se vê, pois, que, a ser esta a intelligencia do 
regulamento, como não póde deixar de ser, e 
ve-Jo- hemos a to ia a evidencia, e a sermos t:.io 
solicitas em autorizar creditos-para despezas, de
rivadas de vencimentos, a que t~m direito esses 
officines, devemos com igualdade de empenho 
apresentar uma emenda ao projecto, para que 
c. wm:m o a nttcnt:ao c o governo, .es e or ene a 
restituição daquellas gratificnções que acaso 
tenham elles indevidnmente recebido. · 

E' o que desejei evitar. Si fallasse hoje na 
i.:.. discussão eu não chegaria até alli : ·a dis
}lensn do interstício fazendo o projecto v·ir á 2.a 
discussão, me impoz proceder como a cnsa per·
cebe._. 

Em apartes, querendo justificar-se de- minha 
amigavel critica, o honrado ex-ministro, no 
outro dia, disse que esses o:fficiaes da repartição 
hydrographicn, não obstante não terem navio, 
ahi am lOr ezes no orto em lanchas. 
Pois isso é o sel:'viço que o regulamento im

põe a clles _quando fazendo parte da guarnição 
de um navio de guerra? 

O serviço que, fizessem nessas lan~has, seria o 
de bydrographia ; mas não o de officiaes de ma
rinha embarcados en~ navio de gue,·ra, e pelo 
qual lhes caberia mais. outros vencimentos-os 
de e~b~rque. · · · . 

• Art. 4. o Fica o governo autorizado : 
§ 3. o A rever, desde ja, as tabellas de maio

rias, comedorias . e outras vanta.!;ens que se -

187 i :-de só ser devido · ao of:ficial emba1·caclo, 
o vencimento ue. embal'qne ;-de, empregado ern 
terra, não poder ter vencimento. sequer igual ao. 
que teria. embarcado. . . 

·Estavaril, c estão ainda, desembarcados os 
vffi.ciaes reclamantes? Sem duvida alg-uma: dia
riamente vão de suas casas á repartição. 

Log-o, elles não podem ter, como têm lido, e 
estão tendo vencimentos de embarque, embora o 
rcgu ameno i0 ã it a-
bella: 

• Estes emprégados (ofti.ciaes da arnwda), nlém 
das gratificnções ;ícima marcadas, perceberão 
seus vencimentos de embarcados em navio de 
guerra, nos termos da tilbella n. i annexa ao de-
creto n. 6885 de 5 de Janeiro de !872. • -

Isto se harmonisa, ou melhor se prende ao que 
o mesmo regulamento fixa nos_arts. :1.2 e :1.3: -_ 

•Para· excução dos ser·viços a cargo da repartição 
hydrographica o mini_stro destinará um navio de 
guerra, que d~sde então se consider~rá -navio 

- . - - ' 
servindo de immediato o :1.. o ajudante, e fazendo . ., 
parte da respectiva officialidade os outros aju-~ 
dantes. " (Art. 12.) . 

-·• Os vencimentos dos. empregados dare
partição hydrographica serão os fixados na ta
bell:l. annexa a este regulamento. • (.Art. 93.) -

E só assim, Sr. presidente, não são cabíveis as 
censuras do discurso de ~ d~ A.brH Q.e .1~77 do 
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actualSr. ministro d:dazenda; declarando que mim ter o apoio de tantos outros que me fizeram 
o Sr. conselheiro Pereira Franco excedera a verba conhecer até onde S. Ex. é digno da maior ad-
par-.:i erear a repártição hydrographica. miração e respeito. -

Com a _proficiencia que todos reconhecem em · O honrado ex.,ministro, sobretudo, Sr. presi-
S._ Ex., disse elle: _ dente, se mostrou fóra . dos tampes, sendo in-

" Olltro excesso de despe - . . · · rn--~.---, - - - - ----1 

nistro: S. Ex; pela lei n. 2632 de !875 foi lei sempre se fez sentir igual para todos em sua 
autorizado a crear uma repartição hydrographica administração. · ,- · , 
e outra de hat·óes rrastando a ena 2 · . Ist s · · :-
annualmente com o pessoal de ambas. Entre- vidaadministrativa, no passageiro tempo em que 
tanto pela organização que S. Ex. deu. a des- . esteve no ministerio, sufficiente, porém, para 
peza importa em mais de 27:000~, sommadas as se tornar um benemerito da patria. 
gratiticações da tabella, com as de embarque E' assim que não será um ou outro acto que 
?~ão' fali ando no soldo . da marinhagem e venci- menos assente na lei, pe-lo modo por q:!e a enten
mentos dos officiaes que tripul:mi os navios -de- d~ra, que embaci?rá o. bri_lh_o dessa · ~dministra-
penàentes àas duas repartitõe:s-;.;-------t-ção---metdelfo,--gi(~rsa-trndição-lhr-ur.rrilrlr.Jr-:-:-------~ 

• S. Ex. pois não resr.eitou o limite, marcado 
por lei ; augmentou a despeza que estava auto-

• • .l ~ » 

para cl!as a somma de iS:í~OS ; isto é, menos 
_de 20:0006 u mnxima quantia . que podia gastnr. 

Nisto e~f a · -
deliberação peste rio r, reitéradas vezos executada, 
de fazer destacar os officiaes da l1ydrographia 
para navios no porto, quàndo neTo seguiam no 
navio da t·epartiçilo, em viagem, e para quê go
zas~e dos vencimentos de embarque de que falla 
a ~o~ da tubella citada-é a contirmJlÇão do que 

· Assim. que, si desde Agosto do anno findo, 
os ofüciaes da repartição hydrographica não tem 
navio, não existem commcmda.nte, irmnediãto e 
officiar:s embarcados, como se põde crêr legal ·a 
ordem que os faz recei.Jer como funccionando 
nesses cargos de praças de bordo? 

O Sn. Bu.U\QUE DE :MACEDO :-Peço a palavra. 
0 Sn. COSTA AZEVEDO:-Em f:tce da lei de 19 de 

Agaste àe l8i:l:, p . . , ,_. , · 
os vencimentos dos offi.c.iacs emprega1os em terra 
nunca poderão sm· iguaes, menos exceder ilos de 
embarcados; em face desta ·disposicão 'tão ex
pressa, sem lei em contratio, poderiã o honrado 
ex-ministrordetermimr á repartição fiscal aquillo 
que ora merece, como merecêra antes, meus 
reparos?· 

. Poderia fazer com que esses officiaes elnprega
dos em tm:a, não fazendo _serviço de bordo, não 
tendo naviO, recebam tanto quanto recebet·iam 
si estivessem effectivamenle nas funcções de ofii· 
ciaes embarcados? 

Este acto do nobre ex-ministro, o Sr. canse- . 
lh~iro Andrade Pinto, que, diga.:se aqui para o 
p:uz não se olvidar, foi sem duvida um adn:inis:.. 
trndor que não teve quem o excedesse em zelo, 
em trabalho intelligente e na hombridade com 
que se desencarreg~va de seus importantíssimos 
deyeres , - que fo1 um astro luminoso, que 
d~1xou traços para guia acertada dos futuros mi· 
nrstros da marinha,- não . póâ.e infelizmente par~ 

nam a dominar, de se attender de preferencia aos 
empenhos, no resolver-se ~ssumptos publicos e 
particulares, por encanto t.ransformando tudo, 
capazes de actos energicos .e decisivQs, deixou o 
honrado ex-ministro · dedi.cações que fnem
lhe o seu proprio e seu mais seguro elogio: As 
pequenas odiosidadcs que se notam são apenas 
paixões pouco confessave is. 

S .. Ex. deixou facil tarefa. a seus su_ccessores, 

actual Sr: mini:;tro não tem seguido essas nór· 
mas: os tr:~ços da administração de seu ante-
cessor já não existem. . , , · . 

A confusão no servicô é manifesta. 
N5o digo tanto por ser opposicionista.: ·raç.o-o 

lastimando, porque collsidero o caracter elevado 
• , · u 1 is ro : e espero que 

S. Ex. receberá as observações qu ~ prometto, 
como cavalheiro que é, antes filhas do desempe
nho de 1;1m dever de honra, inherentJ á posição 
que aqUI tenho. · 

Já o disse, quando fallel sobre o assumpto pela 
primeira vez:- pnrece-me que o acto de que 
nos temos occupado, illcgal, no meu moela de 
entender, é o -uni co do ex-ministro que o actual 
se compraz de ol.Jsen'ar ! Isto diz tudo. 

. ao sou apatxonado, est'arte me expressando, 
e ncm,parcial quando me disponho a assim f aliar. 
O credito de que se occupa a camara deve ser 
approvado ; e nem é elle correspondente ao ser
viço como conviria que fosse remunerado. . 

Reconhecendo isto, reconheço á sua vez ta::n
bem, que . h a illegalidade na percepção desses. 
vencimentos, que têm sido objecto dos reparos 
expostos., . 

Não é de hoje esta opinião: manifestei-a -na
época de sua origem. 

E até vi com razer S. Ex. roc 
ornu ade com o que fica expressado; quandô 

igualmente -vendo-se sem verba orçamentaria 
para fazer funccionar a -escola · de . machinistas 
para a não fechar, pediu que os seus empregados 
co~tinuassem a trabalhar, sem paga algltma ; 
evitou por este modo que cessassem as aulas 
dessa escola. . · · 

Os dignos empregados vieram ao encontro dos. 
desejos de S. Ex.: honr~·os isso, ,e os eleTa no 
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· conceito do paiz. Attenta o · governo a esse actõ 
que vieram de praticar. . ~. . · 

Não está na casa nenhuma reclamação delles, 
para haver essás gratificações a que linham di-
reito. _ 

Admirei-me, sorprendeu-me por prtrte delles 
procedi meu to contrario. · 

(y • 

meu voto ao projecto, é reparar os effeitos máus 
pelo modo peJo qual eu-e est:í instruido. . 

Não veiu o decreto á casa devidamente proccs-
- sado : deixou-se de ouvir, como convinha, além 

de ouLràs autorida"des, o conselho naval. Parece 
que, houve proposito de assim fazer-se passar. 
este assumpto, sem tod;;s as bases que o torna-
riam melhor apreciado. , . 

A bitoja pela qual se informam esses assump-
7 . • • 't.. .. 

S. Ex. ni.io se tornou qual devia ser, imparcial 
· completamen~e. . 

fallo desses interesses, assim dando prova do 
quanto elles lhe merecem, ha de ~er~ittir que 
lhe diga achar-se agora separado. mte1ramente 
do que pensa a corporação. da mannha. 

Além, os principias constitucionaes, q~o d~
vem predominar ; asle!s que temos, e .regulam 
a materia fazem-me Impugnar o proJecto sem 
a emenda' ou melhor justificam . a emenda que ' • • .. . offereço. a este projecto. 

Não li e nem vi· os papeis que estão c~m a 
conimissão : e por isto ouso perguntar ao d1gn() 
relator :-hà entre elles alguma informação rela
tivamente ao que tenho dito '! 

No tocante ao assurnpto estão accordes as in~ -. . 

_pala-. 

O Sn. CosTA A imoo":"-Bem ; como não sei si 
ha e~se accôrdo, si existem essas informações, . 
que o caso exige, forçoso.é provocar a. discussão·. 

Vou concluir; já disse, que, uma vez q_u~ os 
officin.es rec1am:mtes estiveram no exerciC!O da 

'• 4 T ., 1 • - • • 

tro, têm diréi to á~ respectivas gra!i fica (;ões. 
Para essa restituição offereço a emend~; para 

a uella verba dou o meu voto! Nada mats e nem 
menos posso fazer. 

Demenstrado como supponho achar-se: 
:I.. o O dii'f\ito dos reclamantes á. percepção dos 

vencimentos inherentes ao serviço da repartição 
hydrographica, embora no orçamento nf!._o haja 
verba . desd.e que exerceram suas functoes por 
ordem do governo, que não julgou dever sus-
pender essas funcç~es ; . 

2. o Que não estao desde Arrosto ulumo em-c 
barca os porque em virtude de circumstancias 
o <YOver~o teve de distrahiro·navio em que ser-
vi:m, não cabe á camara senão proceder con-

. já . :s • 

Sento-me, pois, Sr: presidente, crente de qu_e 
cumpri, fallando do mo~o por que o fiz, ~s obn
o·ações do lagar que aq~I occup~. 0 

Disse mais que, em vista da lei de :1.9 de Agosto .. 
de 18il, decreto de 5 de r:"evereiro ue i_Si2 e 
"O" C) ~ . ·' •• 

dem elles, desde que não esLi::o embarcados_ r~ce
bcr as pgratillcaçõ@s de emba_rque que lln~am 
antes de se lhes tirar o navw em que serv1am 
tambem. . 

Pois bem. Si sem verba .no orçamento, por 
obediencia ás ordens do honrado ex-ministro da 
marinha, meu digno amigo o Sr. consel beiro. 
Andrade Pinto, os reclamantes trabalharam -na 
re_Partição h~drographica ; si t:n~1bem contra ~ 

' ' . . embarcados lhe;; caber1am, JUSto era que recor-
ressem :io corpo legislativo pedindo a verba or
ça.mentaria da dita repartição; e dever lhes corre 
de restituir esses vencimentos. - _ 

o_ Sr. Buarque -de Macedo:-Sr. 
presidente, c• honrado d~puta_do pelo Amazonas 
tirou-nos de uma doce 1Husao. Toda a c.a~1ara 
estava persuadid? d~ qufl.o hon~a~o ex-mm1stro· 
da marinha havw s1do um dec1d1do zelador da: 
lei .. 

O SR. CosTA AzEVEDO:-Sim, senhor. 
R. UARQ E D A EDO:-~ a O i S 

do nobre deputado, quer o proferido hoje, quer 
o da sessão transacta, só revelaram que o hon
rado ex-mini~tro da· marinha;: foi um .infractor 
da lei. 

O SR. CosTA AzEVEDo:- Neste caso. 
O SR. BuARQUE DE M.\.cEDo :~Desde. ::):Ue ha 

um caso, o nobre ex-ministro é um mfractor 
da loi. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/201511:00- PÃigina 10 de 27 

198 
·- ... 

Sessão em 15 de Julho de 1879. 

0 Sn. COSTA AZEVEDO :-Neste C:l$0 sem du_: 
villa. · -

o Sn. BUARQUE DE 111ACEDO :- co{no . já disse 
nesta casa, costumo defender os meus amigos 
a~s~nles; e (!Om_o está neste caso o !lObre ex-. . 
que o nobre deputado pelo Ama.r.onas, apezar dá 
sua grande proficiencia. niio -interpretou devi-
àamente o decreto n 6 :1· • 
e !8713, e que o nobre ex-ministro da marinha 

cumpriu seu devei (Apoiadós). 
Apenas cnmpria-me justificilr oproj~cto de lei 

apresentado pela commissão de orçamento - mas 
o notre deputado nesta parte encarregou-se de 
d~zer, ~-uc o proJecto é justo, que as gmtific:1ções 

· 1~agamento ordenado pelo nobre ex-m:iuistro da 
~arinha, direi qu~ o _!egul?me~to expedido, em 
vtrtude de automaçao legislattva e ha pouco 
citado pelo nobre deputado, contém essa mesma 
nota ·a q~e S. Ex. se referiu, e que é concebido 
nos segumtes termos (lê) : ~ Estes empregados 
(os da carfa hyclrogruphica), além das gratifica
ções acima_ marcadas, perceberão seus vencimen
tos de embarcados em ?:at,io de gue1-ra, nos .t~rmoe 

de· Fevereiro de lSii. ~ 
_ O que t]uer dizer semelhante disposição do 
rerrulamento? uo além das rrratifie õ - ·• 
gnudas nesta tabella os empregados da carta 1Iy
ãrographica têm di1·eit(j aos vencimentos de ofli-
ciaes embarcados. . -

O SR. CosTA AZEVEDO:-Nos termos da tabella 
n. :L 

ção de V. Ex. 
A nota não diz quo estes empregados só terão 

esses vencimentos quando se achàrem embarca-
dos (Apoiados). • 

E comprehende-se 11erfeit~mente estu disposi- · 
ç.ão;· Si fosse licito dar-Jhe a interpretação q.ue 
lhe prestou o nobre deputado, essa nota seria 
simplesmente um dislate. 

A carta hydrographiea tem trabalhos de diffe· 
~ . 

' ~ . regulamento de 2 de Fevereiro de i876. 
Esses trabalhos se fazem nas costas, nos rios, 

nas bahias, no gabinete. Emtim ha serviços de 
t~da ~ ordem cuja in:iportancia -não sg pó de dis~ 
tmgu1r _ Os trabalhos que se fazem na bahia do 
·nio de Janeiro, como foram por e_xemplo ôs que 
effectuaram os ·membros da commissão hvdro-

·. graphica quandD receberam os vencimentos de 
- ofiiciaes-embarcados e isto foi aqui· declarado pelo 

nobre ex-ministro da marinha, esses trabalhos 
devem ser feitos em escalares ; e não havia ne
cessidade de ~m ·navio ~sp_ecia\ para que· esses 

·"' o embarque. . 
Nenh~ma disposição, . sen.hores,_ ·desse rêgula-. 

m~nto dn qne esses empregndcs so tenham o di
reito às vantagens de officiaes embarcados 
quando effectivamente o estiverem. · 

o nobre deputado argumentou com o art. !~ 
do regulamento. A caruara vai ver o que diz 
esse artigo (lê): 

• c -,P~ra execução dos serviços a cargo da re
partzçao hydrographica o· ministro tlestinará um 
n:~.vio de guerra, que dêsde:então se considerará 
-navio solto-, e será coinmandado pelo di
r~ctor geral, servindo de immcd!ato o ~.o. aju-

osoutros dous ajudantes .• 
Pois póde-se concluir dos termos desta dis.-

posição ue necessariament" - -
mtssão hydrographicu devem estar embarcados? 

o Sn. CoSTA AZEVEDO:- Sem duvida ne·-
nhurua. . 

cisa .de outra ~rova mais _do.que o proprio regu
lamento.- V. Ex.. cumprm o seu uever (.4poia
dos). 

Por outro lado não podia o nobre ex-ministro 
da marinha mandar suspender semelhante ser
Vi'.,'O, como queria o nobre deputado (apoiados), 
porque neste caso é que clle infringiria a 
1ei. Quer n camara saber porque foi que a lei do 
orçamento não especificou determinadamente a 

., -· rr• • - ... 
• t'l ' 

este servi~o? A:razão esttl nos JH'Oprios docu
mentos a que se referiu o nobre deputado. 

A contadoria de marinlw, quando teve de or
ganizar as tabcllas do orcamento, deixou de dis
criminar. as gratificações; e consignou simples
mente uma verba em gl_obo. Por esta razão o ex
ministro da marinha do ultimo gabinete couser- _ 
vador mandou pagar as gratificações pela verba 
-Eventuaes. 

O Sn. CosTA AzEVEDO : - Não houv:,e verba. -
0 SR. BUARQUE DE MACEDO : ·-Deixou. de ser 

discriminada · e t -
que o diz. 

O que quer dizer esta discriminação.? E' o 
que. consta destes documentos (mostrando-os). 

O nobré ex-ministro da mnrinhJ;o 3r. conse
lheiro Andrade Pinto, que estimo ver agora pre~ 
sente, mandou suspender eS:S.e. pagamento por 
não considerar regular a. qualificação da despeza 
pela verba - Eventuaes - ;· e· desde que . não 
havia essa discriminação nal~i do orç.amento1 im-
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possivel era effectuar- se o pagament6 das grati-
ficações ora reclamado. -

Os p~tieionarios vieram requerer ess~ _paga
. ~ento a ~amara, .e :emetteram a sua petu;ao por 

mtermed10 do mm1stro da marinha que diz o 
seguinte (lê : · · . . 

• . , . 1 s a 
:parte nãoinsistireiporque o nobre deputado foi 
o . m~ior defensor que tiveram · os peticionarias. 

______ -c-'QI.!-twJ3"-'D-!-~t.vO--<~.á,..fl • • , • 
clu~ão que o nobre deputado pelo Amazonas foi o 
primeiro censor do honrado ex- ministro da ma-
rinha, a quem . mú apraz mais . uma vez louvar 
por haver cumprido a lei e respeitado direitos 
âe terceiros. · · · 

A discussão -· 

SEGlni'DÀ PAti.TE DA ORDE:\1 DO DL\. 

Entretanto, V. Ex. e ·a casa são testemunhas · 
de que a discussão da falla do throno foi com 

. surpreza geral encerrada, guardando o governo · 
absoluto silencio,furtando-se por..essemodo,amá

: nifestar-~e em sastisfaçã~ ás perguntas · que l.he 

tre Sr, presidente do conselho, unico represen
tante da inconcebível politica do governo. m . . . . . . 
ao ·nobre pr~sident~ do conselho as perguntas 
que_ se contem na. mterpellaçfio que ll)é di!·ijo. 

Nao m:e ~au~ara. surpresa, qi.le S .. Ex_. para 
furtar-se hoJO> a sat1sfacao franca dn mmha exi- · 
gencia, repita agora o que na sessã·o de 20 de Ja. · 

·neiro deste anno, nos disse e se limite ·a i3so 

S. Ex. até nos dir4 talvez ·que não pôde res
ponder cabr.lmente á presente · interpellação, affir
mando-nos, que só por occasião das oceurrencias 
que se derem, se julgará obrigado a manifestar G 
que lhe convenha fazer: · · 

::. · ·i as nun as perguntas. 

Entra no recii1tO o Sr. presidente do conselho. 
E' lida na mesa a interpellação do Sr. Saldanha 

:Marinho. Isto será simplesmente J.liDa evasiva, sem du
vida offerisiva dos direitos da representação na

o Sr. Said~nha li'.larinho:- Sr. cional1 a q~1em __ um governo que se diz repre-
:presidente não usaria de meio · sin rr l · s 1 • 
terpe .açao a que me dá direito o regimento da intenção, o os meios seguros de que dispõe par~ 
casa, si o governo tivesse,. como lhe · cumpria, levar a ·etreito _os seus planos~ ·· -. · 

. respondido as perguntas, que lhe dirigi, na dis- Por esse modo iUudirá a interpellação qüe 
cussão da resposta á falia do tbrono. · · · lhe dirijo, a nin~;uem satisfará; e o public) per-

V. Ex. se lembrará de que, communicando~ manecerá em afllictiva duvida. 
lhe eu a disposição em que estava de annllilciar · 
esta inter.pellação lhe manifestei o receio que , . Entretanto esta camara pede franqueza e leal-
tinha de roubar, com isso, a iesta augusta ca- dad~ par~ conhecer co:n certeza a sua ;;ituarão ; 
mara o precio~o tempo de seus trabalhos, que,· , o proz exige·que antecipadamente }he.digam para 
como. V. Ex. sabe, tem sido tão escrupulosa- ' onde oquer~m conduzir ;.as provmc1~s q~erem 
mente aproveitado; e que assim não duYidaria ser esc~arec1das s~bre o dia de, amanha, pois que 
fazel-a na discussão da resposta á falla do todos tem ante st .o desconheCido. · 
tbron:9, occasião propria, si me fosse ahi conce- · Nin uem ·. · · .... aio.~.e--Jkl-~~---------1 

1 a a p avra:. · · . . -votada apoia o governo, co:nprehende ou póde 
· Nisso conveiuV. -Ex.: eu tive a palavra nessa decifrar-o enigma . que lhe o.fferece o Sr. presi;. 

discu~são, eao governo dirigias perguntas que dente do conselho; .ninguem sabe,ninguem per
tinha a fazer~ lhe, aguardando, c~m summo in te~ ~e~e a P.olitica de. S. Ex.; ninguet;n póde firmar, 
resse,as respostas; que eu conszderava de ma,- ·1deas; mnguem pode caleu)ar o .queJhe cumpre 
xima ·importancia, ,porquanto dellas depende a fazer para, ou precaver-se contra ,a · insidia ou 
segurança da conse_iencia -publica . relativamente aceitar o que se aeharresolvião pelo governo; si 

· á-politi~ adaptada pe~o gabinete; politica, até fôr no sentido :ae · manter asJ!_berdades ·do paiz 
agora, _.mcomprehens,Ivel. !la sua -verdadeira comprehensao. ·· · ·· . · 
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Quererá o Sr. presidente do conselho repetir
nos as suas ame1:1,ças sem merito, proferidas nessa 
sessão de 29 de Janeiro, em resposta· ao illus
trado representante por S. ~aulo 'l 

Vou poupar-lhe esse incommodo, vou anteci-

Disst: então S. Ex.: 

Ainda referindo-se ás dissolucões, ou antes ás 
suas ameaças á camara disse S. Êx. : . 

~ Não sei, na hypothese que figuram, que possa
ser outro o procedimento de um ministerio que 
comprehenda ~s compromissos tomados perante a 

A isso observou o honrado Sr. Martinho 
campos: 

c Com essa ameaça . _ • x. não ganhará um 
voto no senado. , 

Ao que o nobre presidente do conselho~ res-
pond~u: -

~ 1\ias isto, senhores, não é ameaça que faço· a 
tT 

~ I " ' ( • • 

corôa a disso~.ução da camara, desde que tenha-- opinião sem fim nenhum util. 
mos consegmdo fazer appr~var o projecto de lei, • 0 $1·. Presidente do Conselho:- Qual é o 
ç I9go que tenhamos ,os mews de _g?vern~. ! 1 remedio·?· - . 

_S. E;c. apenil.S mam f~stou a sua mtençao, mas • o S1·. 1Jfa1·tinho Campo.s : -. V. Ex. não tem 
nao afimnou, nem p_odta affirmar quanto ~ pJa-:10 aqui os rccutsos que a constituiçti:o inglezao{ferece. 
:assentado com a coroa. S. Ex. aconst!lhara a dts- : - E · · d 
solução: d::hi á efl'ectividade desse commetti _ c O Sr. _Ignacw Marttns : - Sl o se na o 
~entoa distancia é,aão digo só immensa,é mesmo recusar segunda vez? 

E' claro, pois, que estas palavras do Sr. presi
dente do conselho apenas illudem. a interpella-- ... ·· . :":' . 
porquanto o desejo do paiz é saber si ·é ponto 
assentado a dissolução ; só ha ponto assentado 
depois de accôrdo com a corôa, e S. Ex. não póde 
responder á. minha interpellação satisfactoria
mente, sem que nos pus~a asseverar a existencia 
desse accôrdo. 

Quando S. Ex. affirmava que aconselharia a 
dissoluc:ão no caso de ser o projecto de consti
tuinte approvado por ambas as casas do parla
mento. oppoz um nobre deputado a seguinte 
obj ec~~ão : _ 

• E si o senado não approvar o projecto? • 
S. Ex. embar::~çado com essa pergunta disse: 
«_Senhores, chegada a ql}-estão a este po:nto, ~ó 

::, ' 
um novo a ppello ao paiz. • 

· O nobre deputado o Sr. Felicio dos Santos cal
locou o Sr. presidente. do conselho em um novo 
'e:IJ?.baraço7 perguntando-lhe: 

c Pela mesma fonte impura?~ 
O Sr. presidente do conselho, que~ certamente 

não quer fazer a futura eleição para a constituinte 
senão gozando das vantagens que lhe dá a lei 
actual para formar constituinte a seu geito, ain
da illudiu a pergunta dizendo: 

• i 11 o se ossivel fazer este a ello em re-
gando outros meios, eu o faria. Si o nobre de
putado tem algum projecto de lei eleitoral para 
:apresentar, que possa passar no cu1·to i?itervallo 
desta sessão, apresente-o, qu,eemittirei sobre elle a 
-minha opinião. » 

Teve o Sr .. presidente do conselho a cautela 
-de não se comprometter a aceitar qualquer idéa 
no sentido de melhorar. o actual processo de 
.eleição I Sempre a evasiva l 

serruhdo os pr,incipios do direito publico· consti
tucional, não vejo qual possa ser o seguimento dest(J, 
uesttío senão o ue tenho indicado. 

« O Sr. llfartinho Campos:- Não apoiado, o 
que V. Ex. a ponta é um principio anàrchico. » 

Si estâs forem as respostas .de· S. Ex. á pre
sente interpella(:ão, ficaremos CO!fiO estavamos : 
continuaremos a ter o desconhecido. por norma, 

· · 'á d cum rimento sum-
mamente duv:idoso si não impossível ante o bom 
senso e o criterio político por garantia de fu
turo,' e ainda mais quando essa inqunlificuvel 
p1:omessu do Sr. presidente do conselho, é revo
lucionaria. 

Que o goYerno, em divergelicia com a camara 
dos deputados, a-dissolva, p:~ra consultar o paiz, 
unico competente para decidir entre elles, com
pre!l~nde-se: é. estrictumente do nosso direit~ 

presentémente ae pleno accôrdo com o governo 
e sntisl'az sem limites todas as suas exigencias; 
onde o direito do governo a dissolver? Dá~se 
a hypothese de suh'ação publica? Não: o caso de 
salvação publica, não é este, e por si proprio se 
define. 

E si a camara actual pudesse ser acoimuda de 
attentar contra a segurança do paiz. e quando 
absolutamente adstricta á vontade do gabinete, 
nada tem feito que não seja sob positiva i_nspi
ração deste7 então era o gabinete que devia ser 
dissolyido, primeiro do que ~lla, que é apen~s 

: Esta c;mara foi constituída sob a influencia do 
actual gabinete. 

A sua illustrada maioria, não objecta, siquer, 
quanto o governo tem·exigido della. 

O apoio -ao. governo t_em sido leva~o-~ tal 'Ponto 
e tão exagerado, que sr algumas optmoes se m~
nifestam em desaccôrdo como governo em dl
versas questões que aqui se têm ag~tado, essas 
opiniões, ainda que firmadas n:as m<us pronun-
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systema eleitoral, desde que o actual é defeituoso! 
O Sn. SALDANHA MAniNHo:- Na segunda hy-· 

pothese, istl') é~ consentindo o senado na consti
tuinte, diz o meu nobre col!ega·, que a dissolue:.io 
deve ser decretada! OndQ; porém, o funuamento 
- ara isso em o nos dir•z' - 'I · 

- Em que disposição constitucionill se pódc ba-
-sear o governo para dissolv-er a -camara? 
! o . . 

· eleitoral. -
O Sn. SALDA!·ÚIA :WL-\RINHO:- E'. insondavel o 

plano do governo! Qtxer, Ctlste o que custar, 
uma constituinte, e pretende que venha ella sem 
que exprima a verdadeira opinião nncional, 
porque nem siquer trata de melhorar ninda que 
provisoriamente o actual defeitQ.osissimo pl'o-
cesso .eleitoral ! _ 

Si o goyerno é sincero, si é le:ll ; e quer ouvir 
· , · e i 1por , 13. ma erw f a e ei(~ao 

directa; porqne não .trnfn desde já de fazer cor
ri_gir os defeitos conhecidos e provndos àa lei . . .... - ... .. 

~ . . . \.' 
1l como preliminar ele seu plano de constitui ate, 
as reformas indispensaveis dessa lei ? Porque, 
longe_ de dar andamento ao proj(!cto que para isso 
~ereci, o condemnou·? · 
·.Quem, como dle, conta com mna numerosa c 

dedicada maioria e fo e do uc eu n·o uz ou 
nao propõe causa me hor, niio está no direito de 
_poder ser acreditado nn? suas promessas. 

O Sn. JERONYMO Sonnk:-Estú provndo que 
qunlquer lei de eleicão indirect:-~ n:io dú bom re
sultado ; logo a can13ra 11ão póde f::~zer a expe
riencia: e.stá proyudo ha l10 ou 50 r.nuos. 

O Sn, GALDINO DAS NEvEs:-0 que c;;t::i. pro
vado é que este systema não serve. (m~ outros 
muitos a. w·tes. · 
- 0 Sn·. PRESIDENTE:-.Attençiío. Quem tem a pa
lavra é o Sr. Sa.Jd'anha Marinho. 
·o Sn. SALDANHA !lfAnrrmo:-~fas, Sr. presi

dente, para que nos ili udirmos? O.ndc est:í a co
herencia do governo, especialmente nesta ma-
teria? - _ · 

Obriga-se a maioria a votar pela convocação 
de constUuinte para decreta;;ão da eleitão di
recta e como formula imprescindível ! Entre
tanto o proprio nObre presidente do .. conselhoj::í 
disse no parlamento que não lig2va importr.U:éia 
á formula! · 
· S. Ex. affirmou que· a eleição directa não era 
questão ·de. parliqo, e sim opinião assentada do 
paiz inteiro, de.todos os:hrazileiros sem excepção. 
Sendo assim qualquer e<tmarn, e de qualquer 
procedencia politica que fo:-se, era lwbil para 
votnr a idéa. Entretanto quenLassim se pTqnuncia 
no parlamento~ dissolve uma camara porque 

.. não cantava com elhl, para isso, devendo porém 
saber como sabia, que o proprio partido conser-' .. 

· O Sn. SALDANtL( IviAmNHO :-E' facto conhecido 
e nest;1 especie as cartas d(l Sua Mag~stade o 
provam_ . 

O Sn. JRRONn.ro Sonrr8 :-As cartas não provam 
nada ; só provam que era chegad_a a vez de 
subir o partido liberal. 

O Sn. SALDANHA MARINHO :-Com effeito! Ve
jamos de que la<lQ está a verdaãe. 

a • .. ' •l .. l·· 

portantissimas que o nobre Sr. Barão de Cote
gipe exibiu no senado, explicando a retirada do 
ultimo o-a!Jine.te do c•ue fez )arte. 

.L<em por seren escnptt~s· com urnn famt tari
dade .. ~em. exemplo em correspondencia dessa 
ordem, deixam de Ler o cat·ucter officiul, com que 
sempre devem ser considerudns as cartas do Im
perante nos seus ministros, e em matcl'ia da~ 
mais· u!tn tra·nsccndcncia, como ~ a de mudançn, 

':"'" • • • o .. ' .. • 

Úma sittu<ção poli Lica. 
. As cartas· são estas (lê) : 

• Sr. Duque.- Estimo r1ue vil melhor. 
Para a escolha tla organiza1:ão do novo minis

teria. care<~o de ouvir o Panlino e o Jaguw·y. 
Pcço:llwrgie nprc.sse a vinda delles n S. Chris-
tovr:o. · 

D. PEDRO li.• 
Sua :M:lg-est:rde dirigia-~e nada menos do que 

aos presidentes lias cluas casas do parlamento. 
cbm os quaes de certo procurou acomelhar-$e 
1)ara escol hei: idoneamente. o organizador do 
l:10vo gabinete. . - _ · 

Os illustres cidadãos, que na ausenctn das duas 
cama1·ns· as· representnvam, satisfizeram .ao~~~m 
recebida por intermedio do Sr. Duque o e Ca~Ias 
e tiveram com Sua · Iviagestaie a conferencta a 
que formn ·provoeados. Depois -dis~o recelJeu o 
Sr. r.axias a outra C:lrtn, que vou ler: 

• Sr. Duque.- Acabam de estar aqui o Pauli-uo 
e o Ja uan . 

• Qualquer de es, si fosse pres1. ente CG_!Me o 
de ministros, promoveria-,n~ Jll:o:xnma sessao _das 
camaras a Te{onna da eletçao dtr(cta. Consulter-os 
sobre a opinião do partido_comerv~dor~ ~o Pau
Jino i·espondeu~me qu(; esse parttdo, em geral, 
queria essa t·e{orma. . _ · . . . . 

• Portanto, ambos os ·partidos a deseJam, E EU 
.NÃO .TENHO .SENÃO QUE ACHAL-.A OPPORTU?;A, çnten
denclo que deve ser o partido liberal, que. pri-
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meiro e constantemente tem pu·gnado por ella, 
que a fa~a »... ·: 
. As pal::rv:ras -de Sua I\Iag-eswde provam perfei
tamente a minha proposiçiio, Só ha uma C<~beça 
que póde conceber: :t opporhmidade de medidas 

O Sn. OLEG.\RHY:- Prova o contrario; confor
ma-se com a opinião denunciada. 

O Sn. lERONYl\10 SonnÉ: - Está--perfeitamente 
com a doutrina constitucionul. 

o Sn~ SALDANHA MARINHO:- « Chegou a occa
·~ião.de cu determinar a eleição directa porque só 
agora a JUlgo opportuna. • 
Não apoiados. · 

O Sn. Z.urA :--E' o rei curvando-se á sobera-
nia nacional. -

O Sn. SrLYEin.\ :àiAnTIN.S :-E' n corôa cedenda 
·á Oflinião publica ; bem se vê que a corôa não é 
da opinião da eleição directa. (Ha outros aJlartes .) 

O Sn. SALDA.NH.\ MARINHO:- :Mais um esclare ... 
cimento importante nos vem de um cavalheiro 
que teve assento nos consell10s da coeõa, e que 
por sua honradez não nos póde dizer sinão a 

. . . 
logo, fazendo-a depender_ da constituinte.= . 

O Su. SrtvEmA ~r.~nTrNs: -Não acredito no 
seu resultado. 

O Sn_ ZAlL\: -Não digo senão a verdade; 
Disse na opposição que h:wia exercício de poder 
pessonl, e o digo hoje. Não podiil dizer o con
trario ; 1nas que Sn:: :Magos ta de é verdadeiramente 
constitucional nest:1s cartas, é meu dever declarar 

. . 
Voltando á materiu da interpellaÇão, direi. .. 
Estabeleceu-se uma fiUcstão: a da formula. 

Entretanto o nobre presidente do conselho já 
nos declarou· que não dava valor a questão de 
foril)ula; e sim que, .se trutava com empenho 
de realiír11· a ideia. 

en · o assrm. e caso o sena o na o consmta na 
convoca~~ão ué-coastituinte para esse fim, só a 
quesWo de f~r~ula ficarú prejudi~ada, cousa sem 

selho. 
Heconheccndo-se que se pódc fazei· a reforma 

inuepenc1ente do _meio constitucionnl; porque se 
l~a ele _dissolver a camara nesta hypothese, qunndo 
a mais natural resolução é outorgar a lei eleitoral 
pelos meios ordinarios ? 

O Sn. JEnOi\"TZIIO SonnÉ :-0 senado não fez esta 
declarnçã(} .. Considere a hypothese de que o se-

. ...- ... .. . ,. . . 

tando como se acl:a, .div~idido nesta ma teria, qual 
o meio de resolver a questão. Havemos de andar 
ás tontas. · 

0 Sn. SALDANHA MARINHO :-A's tontas andamos 
nós sempre nesta positiio falsa em que se acha o 
paiz, e em que .o collocou o -governo. Repetir 
dissoluções, consultnr o paiz quando não ha ne-

(Ha outros apattes.j cessidade disto desde que se dá pleno accôr~o 
" l\I rKno :- Jalz com re- entre a cnmara e o governo, é que na verdade 

henderá bem as minhas pnl:wras e me fará :u peruor ~ tramon ann. 
justiça. Não quero acrcst:entar ; não quero tirãr 1 .Quem ve que esta cusa do parl~mento descon- _ 
corollarios desta carta; repito-as simplesmente, 

1 
fia da outra, como a outra desc~ml131 desta; c quç 

quem quizer e puder que tls a1;rccie. 1 de tm~bas ~s c~mat·?s. ~ucm pnmCll'o desconlla_ e 
O Sn: OLE~A~Io:-As cartas não foram desti- ~:!~~~~a, 11" 0 pode celtamcnte confiar neste sys-

nadni a puiJhcidnde. Esta é a situati:ío; saiames pois desta situ:u~ão . 
O Sn. Sun.\NIU. 11!.\n.I::'\11•):-São carias offi- desg-raçada c infeliz. · - • 

ciaes, e unicos documentos que explicam n re- X actualidade é toda de duvidas e ·de hesita-· 
• ,. • 1• • • •• • idatl• ·. c- N"n(l'u ms,·ul"' s rrur:o· ois· ã se "de 

rei to dos destituídos explicando o seu ]_lrocelli- confiar na pal<~Vt'a do govâno. 
menta ante o parlamento. · · O qne o governo tem promettido e declarado, 
· A carta, c~ja leitura j:í fiz em parte, acaba e ~n~itas v~zes ~-o~l .a maior solem~idade tem 
deste modo (le):- . . • dcr~ado de cump<~r. recua _das suas_promessas,de 

. . · _ . . um mstante para outro, v a na de acçao conforme a 
• Querra ~yrsar. ao Cans.ln~ao, de que prccrso necessidade de momento, contradiz-se e se con

fallar-lhe. SI esttver no Rw, podera vir· hoje funde. 
mesmo a~é Rleia noite a S. Ghristoviio, e, si em o governo, interpcllado aqui sobre a demissão 
Nova Frzburgo, telegraphar-se-ha. - do director da escola polytechnica ·disse-nos com 

D a maior segurança que o Sr. B:io Branco não 
• · PEnno n. • devia, nem podia ser demiUido, porquanto todo 

(Apartes.) · 

cional; fosse sempre assim. 
0 SR. SALDANIU. MARINHO: - Não posso deixar 

de attender ao apa~te, que ncalJa_ de ser proferido, 
pelo meu nobre amigo deputado pela Bahia • f()sse 
Sfmpre assim •, disse S. Ex. e e:l acrescen
tarei-e seria constitucional. ' 
· O·Su. MARTINHO C.UiPOS: -Cahem as vezes de 
maduras (Riso). 

o direito lhe assistia á conservação do ·cargo já 
~ s relevantes ::;ervicos á escola ·._i ela. 

sua elevada posição, e mais ainda, porque seria 
iníquo punH-o por f:1cto absolut11mente alheio~ 
visto que longe do logar onde a luta .se travou, 
e completamente- estranho a ella, não era por ella 
responsavel nem indirectnmente. 

Da ll! a dias o que vimos 'l o Sr. Rio Branco foi 
demittido a bem do serviço publico! . . · 

.' Àquelles que acreditaram na boa fé, na since
ridade daquella asseveração do govern~, ficaram 
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desilludidos. Depois de netos dessa ·Ordem não h a 
conflnnçn. possi~el: · 

Nestas condicções mil vi forçado n perguntar no 
governo si estú ellc autoriz:1tlo, si csLil prepa
rado com expressn vontmJc d<l corôn :1 cumurir t:s 

: L 

Si o senado ndoptnr o Jlrf\jecto de constituinte, 
SQI'á decrctaua a dissoluçã0, da cama ra? . 

Pelo ue nos declarou o 1 ·e 1 t l 
selho é uma questão' de governo, e deve consi
dcrai'-se assentada. Paraesl<lrassentadaé mister 
que o Sr. l'n·esiâcnte do consell1o. se ache ar· 
ma do .dos elementos indispensnveis. · 

Tudo quanto ntío for uma resposta positiva 
neste scnt:do é subtcrfugio ; não nos serve. · 

o" . .. ... l ,tt, 1 
julga com possibilid~H.le de fazer vingar os seus 
planos tem de ante-mão estudado todas as l1ypo-_ . . , 

á sua accão. Para a disso! uc:io da camara a von
tade da· corôa é indi~Ilensnvel. 

Sendo assim poderá o nobre presidente do 
conselho amcacar-nos seriamente com·a clissolu
çiio,- e em qÚalqucr das hypothcses figuradas 

·não tendo consultado' prévi<Hnente a corôa, e 
obtido desta a riecessnria nutorizaçiio? 

Si já consultou, dig-a-o ao pnrl~1mento, .p qunl 
tem direito de ser esclarecido em mat~ria Liio 

' t>' tem tido ue facilidades, pnru cet·tos netos. Niio 
deve confiat· na sua lirmew politica. súmmltc pot· 
que tem praticado dc~ucct·tos consentidos pela 
corôa. . 

Parece-me, St·. presidente, que o acLunl ga
binete tem a sua cova preparndu nu escola po-
lytechnica. · _ 
- (Signaes de appi'OVr!ftio, CtJ~oicul?s, 11 ncio o.poiculos.) 

Iacão a esst~ escol:! est:i o symptomn de slla 
qÚéda. Tudo 'lhe foi consentido, e nem no que, 
no conceito gemi, fo1·nm erros, t~chou o gabinete 

· objecções da coroa. ~'l;íu signal 
· Confio-na durar-ão de um ministcrio quando 

em constante Intã com a coroa, esta e elle tra
tam mutuamente de convencer-se e de harmoni
sar suas idéas. Isto manifesta vigor, manifesta 

. vida. .. . 
Desconfiu,PQrém, ela segnrnnça de um gabinete 

que, deixado á largas em su~ :.:~cção! .tudo faz 
~ . com facilidade; porque com as factlldadcs se 

. - ., . ad r hd ·ns n~· r -

mente desce, até que em um ~ello diy_ lhe s5o 
lança·dos em rosto os erros, e e c~espedtdo. 

Diz o Sr. presidente-do .conselho que, si o se: 
. nado nega!. a. lei para constituinte, u~oll:selhara 

a dissoluçno da camara. • -
Será esse acto tão f:~cil de crbter da corôa, e 

quando. conf elle.vai. arriscar-se a u:ma.revo
lução ? Não ~eria ~ais prudente cElur a simples 

. TOntade e so mamfestar a resoluçao assentada? 
~ • . . . 

Dissolução para que? Para consultar o paiz; 
àisse-o o Sr. presidentê do· conselho! 

J\Ias consultar para ·que? Para vir a nicsrna 
C<Jma:·a, c confirm<lr ainda uma· vez a mesma 
co usa? 

di~solução, o senado permanecerá em sua opi~ 
niüo. A luta continuaní. n mesma. . . 

governo a di~solvcr a camura' neste caso? . 
Pódc o governo trnnsfot'J.llllr uma legistatura 

ordinaria, em scssfio ·excepcional e só para satis
fazer seus caprichus ?. Si tem uma camara quasi 
unanime, que o sustenta e sem reserva, qual a · 
razão p·ara consultnr o paiz ? 
· E si o. senado rejeita l' a proposição para a con
stituinte ;. djz o Sr. presidente do conselho que 
não terá outro alvitre que não seja a dissoluçiio l 

' • ~ ·:. .... • o .. • 

As am,~nças do g-overno apenas têm merito de 
projecto de <>narchin. A dissoiQ:cão indevida e 
inconstitudonnl ntío eX1lrime outi·a con~a. 

Querer:i o g(1Yeruo :1ssumir a dict::tdura, para 
dcerelnr, pol' si só, c ind~pendcnle do corpo Je
~l~lal}\'0, ~ convocação de constituinte, ou a. elei-

O Sn. ~IAr.TI::mo CA.:liPos :-Disso não ha que· 
l'CC(}Í:Jl'. . ,• • 

O Sn. IíYarxo SrLYA:-A convocaç~o por de 
ereto e que deve ser, vis lo que o senado está re
volucionario. 

O Sn. SALDAxru l\fAJÚNIIO :-Si essa deve ser 
a ~olução pa1·a f.:>r.;:a1· o sen:tdo tl satisfazer a. 
vontade do governo c um m:ío ][jno mesmo · 
porque l!l governo n;10 tem coragem para <trenrcom 
e:;sa grande potencia, irresistivel t:este sys-
tcmn. . · 

O senado continut~r:i a ser o que é.E o governo 
imperial tanto. se teme delle que nem· sequer 
admittiu na sua lei da c:mstiLuinte a reforma 
constitt; .unul que propuz p;1ra a.tempo:rariedade 
dos membros dcss:1 casa do parlamento.' 

O senad-o, porta .:to, continúa na sua esphera 
acLual e completamente omnipotente. O govern~ 
do Sr. pre~identc do conselho, que:ra-o ou não 
ha de nliilnl curvar-se a elle, como exuberantes 
·provas já tem dado disso. • 

Agora mesmo, e no correr dósta sessão, já -vi
llfOS que o que é de jniciativa unica desta camara 
tem sido exercido po:r nquella. 
:·A fixu~ão de forças é de -iniciativa~ constitucio-· 

na! desta. camara . . A camara extinguiu, a pedido 
por indicações ou por ordem do governo, o bata
lhão unval, e o senado reslaiJelcceu-o .. Os pro
prios Srs. ministros, que aqui tinham exigido e 
obtido essa suppressão, aceitaram o restalieleci· . 
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mcnto que lhe::; impoz o sen:ulo. O governo p~s
sou alli pelas forcas caudin;.1s e veiu a estit ca
mara exigit· que <1iJPl'o'rasse as CJ~cndas d<f se
nado, e a nobre nHtiOt'i[t o satisfez, sem rellcxão. 

V e-se que enujuanLo pretende tH<lC<lr o senado, 
, 6 • • ~ -

no rigoroso dever de sujeitar-se de prefereacia á 
lei brazileira, em YCZ de postergai-a inVOCando 
leg-i::>lação oU. precedeu tes estranhos. 
· • Cada um.a constituição, diz ainda esse illus• 
tr.an~o .~:cript__or, t~:U su~s ~·az~es, e cada um paiz 

O Sr. Pimenta Bueno no seu Direito Pu
blico Bi'Uzi\eiro sustenta as mesmas idéas, diz 
. ê . 

governo. . 
O procedimento do ·governo. serú imlJecilmente • Camara· dos deputados é, e·deve ser, a guarda 

anarchico, reyolucionario, manco e completa- avan:;acla, o baluarte das liberd3des pl:lblicas, o 
mente ofiensivo do direito político, que aliús o motOi' energico dos progressos sociaes. Sua mis
mesmo o-overno quer manter mas que não sabe são ê indispensavel, mas por sua força mesma 
e nem póde manter. .nüo é sem_l)crigos ; a razüo e a historia o de-

Os defeitos dess" svstema vão-se tornando pai- · monstram. . . 
pàveis. v • - • o: Desde qnc clln se põe em luta com o minisle· 

Vejan;10s ~ c1ue dizem os nossos· publicistas 1·io~ ~,muito mais quando cssq, lu!a.é ~'!n~ada de 

O illustradG Sr. Rodrigues de SouÚt JW sua 
annlyse e. co!lune.ntnrios á · conititníçiio politic<t 

• A dissolução é um remedio extremo p\1ra u 
salvacão e be:n geral do Estado, cujn fnlta pôde 

. gravemente compromettcl-o, como póde tamúeni-a 
má applicaçã? sr:1· perigosa. • · 

• A falta de maioria em uma ou o nLra quCi;tiio, . . .. . ... 

em o os os passos e.extgenc.-a$ acompau1a1' o {/O· 
verno. O ministerio que tem censcícncia de que 
scrYc bem, e é prpprio das circumsta.ncios, tão 
pouco d"eve ab:mdonar seu posto, em quanto goza 
a contlan~a da corôn, c conta com o ;:~poio da 
nação. · 

~tA dissolução, medid!t muito mais gra·ve, que 
as precedentes, tauto que a constit1Úf(t0 ct 1·eserva 
pam os casos em qwJ o exigir a salvação do Es

. tado, e por isto necessaria, como não deixa du
vidar a histeria dos corpos legislativos, só ao Im-
perador compete ............ _ .. ; ............ . 

nrrJ t ,; . 
criptor, não é sujeita a dissolução da camnra dos 
cnmmuns ao rigor da condição, que impõe ·á 
constituiç:io · brazileira para a ~issolução da c::-.-
mara dos de.['utados. ~ . . . 

Não venha; portanto. o Sr .. presidente do con
selho basear-se nos cstvlos e precedentes da In· 
glaterra. · . 

Não ser:vem nem podem ser applicados aqui 
porque o direito é diverso : e o niinisterio ~stá 

. . .. - ' 
de aspirações f"~'l'ltdticas, qual o meio de evitar os 
males resultantes desse despo_tísino ou intoleran-

. ~-:t r: i; • • 1 
nunea da p~r'tc do ministerio, para que seja . 
sempre este quem deva retirar-se ? 

• E' sem duviJn uma prcrogativa indispén
savel e css~ncinlmcntc ligada ao poder mode
rador. Pr.~domine on nüo uma facção, intente 
ou niio lima política fatal, desde_ que dá-se um. 

t A • ," I l • t• 

lados e o ministerio, o poder moderador é~ z1l'la 
1wturc::lt das cótt,~as, cllam(tdo a rxarnina1·, e em. 
sun consciencia apreciar onde entende cstat· a 
l'a ::tio. si da patle tl:t camara cwnpre· dissolver 
o ministel'io: ·si da ]Jartc di.-;te cumpre dissolve!' 
aquelln. e tlessa arte consulta1· a 1tarão, para que · 
por WIUt nova elâfào manifeste o sett juizo e 
desejos. . . . . 

• A constituição diz tGm razão ue a disso-
ução so evc ter og·ar em casos graves, por 

isso mt~smo que é medida grave já em si, já em 
sl!a origem t].tW póde estar na m.á polztica, ou nos 
aln~.-~os do ministerio, por ventum já prescntidos 
pelo paiz_» · 

A doutrina que eu tenko snstent~do é, e nem 
podia deixar de ser, a a do p La da e seguida por 
todos os nossos publicistas. 

Será o actual ministerio liberal que a contra-- . 
rie? O que valem as ameaças ao Sr. presidente 
do conselho ? 

Todas ~s pro!inci:Js, Sr. _presidente, estão ao 
... \,; . (,. ' 

sabem c conhecem quanto o governo tem dito e 
o que tem assev.erado. • 

As contradícções em que temcahido o governo, 
a versa til idade de seu procedimento, as suas pro
mes3as sem,pre illudiuas, o levaram ao infeliz 
estado de n5o poder mais ser acreditado. 

Cumpre, ou não, saber si de fact'? a ~issolJ?.cão 
eni qualquer das duas hypotheses esta devida
mente assentada? Indubitavelmente é. do maior 
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interesse. publico nesta situ<1ção, conhecer-se 
para on~e o go_verno quer arre1star o 11aiz. · 

~- Esta de mmha _parte; dirá o Sr. presidente 
üo- conselho, como já o disse, pedil-a á coroa 
opportunamento. » • ' 

o c amat>. tzcr-mc :s. Ex.: 
. •. Ag-uardo as occurrencias, e então cstnrci ha-

bthtndo ara res onder. , . 
Y,' uma ·evasiva inaceilavel. O gabinete aue 

· nao se premunc; e IJrepara com a vontade êx
pressa da corôn, para as diversas emer.,.encins 
de que dependam a sua força e duração. ser~ 
incontestave!mtmtc inepto. · · 

_No B_razil Jüio ha confiar nem na logica adrni-
~ - -

Os exemplàs que ~comprovam esta mi~há as-
serção for:migam <lm no~s~historia. -

~.;nnbremo:nos,_ senhore~:· d0 que occorreu em 
18b2._ O parhdo liberal fo1 chamado ao podér. e 
nomondo um t.'linisterio de seu seio. A muduúca 
_de I?olitic~ tornav:a ~nd!sp_e:nsavel ~, adopção de 
medLtlas Impresc:ndtvets a novtLSituação. Era 
natural contar com t0dà a possi.biliuadD" para ellas. 
era muito natural, que a -coroa que havia livre~ 

( c. .l i v v { . 

nlio lhes negasse os meios de governo. Entr~ 
cll_e~ a disso~ução ela canr:li'a era de primeir.a in-· 

Mas ·o chefe desse gabinete não se premunin da 
positiva annucnci:1 daco·rôa para esse ::cto. Com
prehe:ndia-o muito lo:;i~:o, muito nntural ; .e en
trou para o governo espernndo akanç~al-o .. Ao 
terceiro din de existencin, a camnrn pronunciou
se contra elle ; o ministerio dirigiu-se a S. Chris-
ovao, pe 1 u a ( tsso uçao, c a <~o rua 1 . "' • 

TcYe o ministerio de reürnr-se, temlu apenas vi-
vido tres dias ! • 
. Si, pois, o Sr. presidente do consclb.o nãô se 
:;.cha autgriza-do já para esse acto violento com 
que amença a eamara, confesse-o, mas não 
venha com tanta arrog:mcitt di:r.ru·-uos que ha de 
fazer, o que não pódc, aquillo par:t que. n~o est:í 
ainda autorizado. e que nem o sorú co.nio tudo 
leva a crer. 1ois c ·,,e niio csLú no 1ro Jrio in teres· 
se da corôn l'evolucionar o p:1 iz. , 

Si attcndermos ao que se p:t:>sa no stmado rei:\· 
tivamentc ao projt~c\o de constituinte, devemo~ 
CJ'Cl' que a négaliV:l é certa. Qu:l!l!O <1 mim, ,_, 
dtscur:;o alli pronnncintlo pelo no1m;l senador o 
Sr. João Alft;edo, esclar-ece p::rfeilnmcnt:: a 

• questi'io. · 
A minha interpcllaçã,,, na hypothcse de re

jeitar o senado essé pro5jecto, devo ser c:~hal
mentc rospondid:: pelo·Sr .. prr.sitle.atc do c.on
scJ-ho. Aque!lo nobre scnMlor ni'io anist::u-;ía, 
em materia tiío dclieada c pondcrosn, ipwnto 
di:;se em seu discuúo. · 

rnc ente, ctrcnmspec o, e reser\attc uno ú, 
não aventuraria no se;wdo uma proposi~.iio si
quer, em materia po!itictJ tf:o transcendente. qn•) 
não osti,rcssc 'resoldtla .c itssen~:::la pelo-s rÍlcn1:. 
bros-do seu partido. 

O partido conservador tem portanto firmado o 
seu procedimen~o nesta qucst_lto. Quanto a mi;u. 
o ne~ocio é positivo c COJlhecido, c o Sr. pre~ 
sidente do cons'elho não J)ódc mai~ <11lcgar nc-

cessh:lade de aguardar occasião para declarar-se. 
As curtas e3tilo frnncamente jogadas, e sobre a 
mesa, pelo senado, e nttda mais resta ~o gõ
verno · . do que ser franco e leal para com o 
parlamento. · 

• 1:. •• -

O Sn. FnAX!JA CA.nvúuo:--'Apoiado . 
O Sn. SALDANHA ·MAmNi:ro :--Esse nobre se· 

nadar nüo arriscaria. não comprometteria o seu 
partido, comprometLendo-se tambem · como le
viano. As suas p:1lavras; pois, trazem-nos luz 
bastante para ayaliarmos os acontet.imentos re
lativos, c servem-nos ·de guia nesta 6ccasião. 

O Sn.-FREITAS CouTINHo:- Eu creio que elle-
a. e con ra a e e1çao _1rec a.· . 

O SR. S..tLDA:-mA lLi.RE\HO:-Aoreciemos o. que 
disse o nobre sem:dor lê : • 

• Sen!wrcs, disse-nos S. Ex. que em temP.o 
dt? nrgoc<armos· t1·eg~tas e darmos ao governo quanto 
r;r,ntes a reforma ele1toral. Que _fia11ça, porém, nos 
offerecem S. Ex:. c seus ~ollegas, para que acce-
damos a semelh3nte·convtte? » - • · 

O nobre senador, avaliando as incohereneias do 
Sr. presidente do conselho, e para isso con~ 
firmar a ~·ccusa do seu anoio ao governo disso 
(lê) : • 
. . • Senhores, c;xaminemos as in{elicidadts ·pra
ticcts do nobre presidente do conselho. Omitti-rei 
de proposito certos f~ctos em que não quero tocar, 
c nao m remou < 1 a ~ :s 
sua vida politica, porque seria long-o enumerai-os·· 
CfUCl'O S~niente cons~d~J'l11' ~ seri~--dedecepçõesq·ué 
nos tem causado o tnmtsteriO de i> de .Janeiro. 

• O ·honrado Sr. presidente do conselho orga
niz_ou o actual g·niJinetc para fazer a reforma· , . .:: - . . 

curar o accurdo de todos os ministros a respeito 
das l.wses do projccto :- mns o facto é que, um 
anuo depois, qnanuo o ncci'1rdo devia estm· com~ 
plet:m1Cntc lirmndo, rnanift•stou -se dcsaccôrdo c 
c.leu-.•.e uma reeomposit5o ministerial. . · 

• O nobre prc.~it!ente do eonsclho não querin a 
t1issoluç5o tla cmnara elos depntat1os~ e cuidava 
Oiil dnr :i ld Loua a J'oi·\~a tfUC lhe viria dn coope
r·:~ç:'iii ~~) ambo5 os par~idus : mas a cam:~ra f<>i 

: .•. ~- ... · .. 
« O ntJht·c prc,.;id~·nlt~ do r-onsclllo niio_ cniilon 

eu1 emittir p<~pcl-mo:.!tla :- m:1s fez-se a cmi:';s;}o 
pot· tikct'cto do poder· cxcentivo, c\ a neccssidac1e 
cb faY.cl-:t ft~i a enuss d~t dissolu:·ãt} da camara. 

. • "-:0 nqlJrc presidente d"i) conselho affirmar:t 
que a dcmiss5o do illustrc c mqito respeilavel 
Sr. Visconde do Hio Branco; e~tranllo a tqdos 
ess!ls factos da esrola pQlytccllnica, seria· um 
cn-.:L uma injustiça ::- IMs o honrado Visconde 
acn bi) de ser demit~il1o .··• 

O nuorü senador depois destas considerações, 
_qu~c na venbdc súo d.e muito pcso,disse :1!nda (lê): 

' -.,. ·~ I o..' • 1 ., .,_ • J. t ,...,.!" 

nobre presidente do conselho, porque :S. Ex. é 
· MJUelh~ que, seg-undo a su~1 proprht confissão, 
tenrlo CJlt!':Hlo em um min!stcrio··nc~utral, foi 
f~zer a reaeção qnc nbrin as portns do governo a 
um p:wlido, opprim.indo o outro qt1e tinha acei
tado as tregcns em bon fé. 

• Trcgoa~, senhores, não póde pedir o nobre 
prüsidenle do couselho em quem se cumpre a 
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propllecia de Tsnias: • Ouve com os ouvidos-c não 
entende: vê com os olhos. e n~o Yê. • 

« O nobre presidente do conselho niio ouve as 
queix(ls de nm partido pcrs~guido pelo minis
teria que s: Ex. organi:-ou e pre~ide, nem vô os 

que confie em suas promessas, que lhe dê -liieios 
de fMwr uma camara constituinte? 

< Senhores, para o partido conservador ni.':o ha 
situação lilaiE·gra.ve do que aqnclla em que tenha 
de resolver-se a elei~·ão de uma cnmara consti
tuinte, sob o governo de seus ndversarios .. Hc-

n 1 ~C l '- l t 

vimcnto da opinião publica com n mesma docili
dade com· que o barometro se mostra sen:;ivcl á 

~ ~ ... -;- .. • • 4\,... 

indi~pen~avcis, ·para' ·'resguarclamos a nossn res
pi:msabilidade: L" Que sl'ja bem vcri11cada a opi
nião a que temos de ceder: 2. 0 Que, cm.a:;sumpto 
de tamanl~n gravidr.de, como é a reforma dà 
constituição; em pontos e;;senchles c vitaes, pe
semos. muito rellectidamentc as garantias quo 
offerece o ministerio collocado á frente dessa re · 
·forma. • · 

E' incontestavcl quanto disse o nobre· scnnd9r 
nse1:s1. e • 
ridas no senado, devem pôr a nobré maioria, 
como todas ns províncias do Imperio, de sobre-

• , • . .. ., . ~ '·' rr 
o 

em materia tão espinhosa. Nunca se tratou d0 
chegar a accurdo: é o que os fnctos det;:rminnm 
que acreditemos : o ministerio organizou-se sem 
.}!fO&"ramma, e YÍVf:lU nté a abertur:1 das c;mwr~s 
·sem accôrdo entre seus membros, um :111110 se 

)assou e só ultimamente q uiz o Sr . .rn·esídenLe 
do conse b.o conhecer a opmwo c Lo os o:; outros 
ministros! Deslle logo se m:mife::luua divergen· 
cia e divergcncia prorund;1 e muito nobre de 
dous illustrcs ministros de E~t;1do. e sobre um 
ponto dos mnis importante,~;. ponto que i:emprc 
cónstiLniu um principio c::~rdcal do parlillo li
beral, que é a atlmissãu dos ac:ltholicos 'ú rcpre
senta6io nncional.. 

.E' clnro que, qnem por tanto tempo VÍYtJU, SCJ.ll 
· • · · ,.. · n• · ·:; t1 !l. rr I \"'''' 1 • 

a esse ponto e dcsl)rcvenillo, n:io púde sei- acre
ditado q nau do no:> ameaça com tlis~o1lll.:ues par:1 
as quaes se telll tambem t:lescuid~:do de petlir a 
au~oriznçüo. . · . • 

Quanto á fJromelLida ga1;antia uc libenladc de 
·voto, disse o honrado scrrad0r (lé): · • 

« lia. porém, senhores, mna grnnàc promcs~a; 
o nobré prcsitlcnle do conscll!O no seu u !ti mo 
discurso garantio-nos que. a eleiç?io kt de ser 
livre, liberrimn, porqne, quando passnr a lei. 
S. Ex. ouvirú os homl!n:; m:lis nntaveis de um c:' 
outro pal'tiuo, p:1ra. que ~c Lo1ncm ::J.:' tlispüsi:,:lics 

ais c:• e os:1~, n:l·::-. c, i~ c· .. a.:~ eu ~ t. ~-i -
lencia c a fr~mdc. 

• Ora, o uoúre presirlmle t!o consflho íalla-nos 
seriamente selllfll'e; 7ttas tslarú COJ<Vtucido dt qtw 
1:slo ti (t/guma causa ? • · · ~ 

Esta pergunta tlo nobre scnndor j:i nós :\ fize
mos ncsla camara ~o ~overno c licül! sem res
posta. 

·filais uc Ullla vez temos provo~atlo o govcruo a 
q n.e nos tliga a sua inteu~~o ::.ol.Jrl!" este puntu ~ 

mnis de Ulllrl vez O temos CJUCStionhdo SObre 
isto. Si a lei com a qual foinos eleitos é reconhe
cidamente defeituo::n, e si de ~ua impcrfei~ão 
viernm nn priltiea as immoralidades que se pra
ticaram para o falseamento da representaeão na-. " .. . 

E em seguiúa cu apresentei o projecto ; c já 
vão lá seguros tres mezes. 

Não digo que e~se projecto seja perfeito. Estou 
longe de ns~im pensar, mas a idéa de concer
tarmos a lei eleitoral .que temos, está lançuda ; 
viessem os mestres concertal-n, e eu ae~itaria de 

o 

O Sn. Z.uL\. :-O.que mais me [làmira é que o 
nobre deputndo com· a expericncia que tem, 
ainda qnizcssc fazer uma reforma eleitor:~! com 
o systema indirecto. 

O Sn. SALDAX!IA l\{ARIXHO :-Não me entenucn 
' . ~·,i . . .. 

aetunl svstcma eleitoraL 
O Sn .. ~.\:>.L\. :-Em que consiste a reforú1a do 

nobre deputado? Em f:!zer a eleiçi:io por dis-. 
trictos. 

O Sn. SALD.\XllA ~L\nnmo:- Não sei como me 
explique melhor. Nfio trat~mws de promulgar 
UlliU lei llern"t:lncnte. dt~spjamos ;1pcu:\s garantir 

u•mto post:iYel :1 clcirão tl:l con:;lituinle. E devo 
l iz 1 :, • • t '- , • •.t:!' "'u e 
não :ll'Cit:tl' O pro.kélO qnt.: of!i;rcci, parn CtliTig-ir, 
no t]ue de presente é indcdina.vcl, a lei w.:luul, 
para set· com thcuos inunoralid<ldc eleita esta 
constilu.inte, si bem qne_ não acredite qne a te
nhamos ... 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs :-Deus o ou~a! 
O Sn. SALÚANHA M:Allli'íl!O :-• • ,. ficará levado 

ú cvidcneia que n:ío cslú no nnimo do governo 
que t('n!wmos rep•escnt11ç~o nacional como ella 
(]I~Ye =-er; lic:u·.i lev:1do :í cvidcncin qne o go- . 
verrw ·wio proeetlo f1e hoa !'(·, "e :1pcnns deseja 

. . . . .. ,. . ~ .. . ... \ . ,. ... .\ .... . 
tadc austdllt.il. 

SalJC o governo perfeitamente pura o que tem 
scrYido o tcrco, essa lllip;:.~na GOlll cme todos 
os ptll'tiuos h)ll1 sido mistilieados (Riso). O pn r
tido conscrr:1dOt' fez a elei~ão com r-s~a n\esma 
lei do lCI'ÇO.Ilro:nettcn-o ú opposi~~5o proclamando 
o se a it-ri:;orio empenho de hont·u c illudiu -3; o 
p<ll"tí llo li !Jcr:tl pag·on -lhe na mesnw mocdu ; fez 
a stta ell!it•ft? com essa me~nna. lei ; e o terço, por 
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Ao contrario, tenl;o ·as mais serias apprehensões, 
e longe de penS<lr que se possa appJic;lr ao mi-

• • · ::1 1 · P utarcbo ::-nso aue 
soriam ólntcs applica~cis :~quell~s palavras. que 
se tornarnm celebres : • Eu s:no da Icga!Idndc 
para. cntrnr no uirciLo. ». Mas que direito, se
nhores? O desconhecido, :msencia· de todo o. 
sysLema, contradicçiío const:mle, negaçiío hoj~ do 
que se affirmt>u hontcm, tudo posto em duVIda, 

• Com tac; n~eios, com taes precedentes, eu 
não posso, dentro dos limites que ll mini1a po
siç~o de senador me assignaln, ter otttro p~·o.ce
dimento que mio sr'ja. 11cgar,. no tllJTeno pol~ttco, 
tudo qtvrnto pl!der ao miuisterio de ii de ~a"iwtro. > 

E' para nllln, porlanlo, cnusa avenguada a 
rcjcictio ou adinmcnlo indcl1nido. pelo senado dn 
IJroposiçiio p:n·:t :t constilninte_ 

H esta q uc o governo nos dcclnr~ q n~l o sc.n 
proce zmenlo nes as con zçues, c SI !3S a n -
'.wdo a· uissolvcr a camara tcmporarw, por esse 
neto da vit:1licia. . 

A opini:io uc um distincto senauor do Imperio 
c dos mnis notaveis membros do· pnl'Liclo .cons.cr~ 
vador, um dos· Jnais TcspeíLados e muis ouvidos 
na otltt'a casn do parlar!Jento, é no meu coneeilo 
(lp snmmo peso nesta matcria. 

O Sn. SEnGro DE CAsrno:-:Mas em cnja sincc
rid::ule ilão pqdcmos ncrcdi t:u-. · 

( llct m~t-ros aj1a1 tcs.) _ 

• lo. .. ~ ~ J .. 

talhes dessa ordem. . 
:Refiro-me ao discurso do riobre scnndor e d.;;lle 

tiro os corollarios ncccssarios: c··ninguem pócle 
nerrnr a este illnstre cav:tllleiro'a proeminencia do 

. que gosa no seu partido. Ellc não t~<ttau no 
seu discurso do modo de reformar a lei, mns de 
dar ou não confiança ·ao governo. 

O Su. SEn~Io DE C.-1snw :-Nunca dãria. 

0 SR. SALDANHA 1\IAniNIIO:-Repetindo .as l\U3S. 
palavras, tiro a consequencia de que 0 senado 
não votará a constituinte. Para mim é caso a-ve
riguado, á não ser que' mais um estupendo mi
lagre .se opere e qp.c ~ind<l uma vez se firme '~ 

-do
0
a1)surdo. y 

O Sn. ZAliiA :-:Mas a nação não ha de ficar 

O· Sn: GALDINo . DJ_s N:ri:vEs :-E' que á espinha 
era terríveL 

0 Su. SALDANHA MARINHO :- A logica, a boa 
politica determinaram que, si n cor,·~a tinh ... 'l a os-
SI 1 wa e e cnutt1r o ga mete quan o· n tasse 
aos seus compromi~ssos, devia aguardar a reali
zação desse facto, parn enlão regular e consti
cionalmcntf} determinar a retirada do partido 
conscrva:J.or c a ascenção dos libcraes. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs:-Os conservadores já 
estavam muito compromettidos, era }Jreci.so co~p
prómettcr outros. Os conservadores não cahiram 
em fazer um'n rcform:i contt·a o IJOVO. 

n. .A:IL :- :z nmguem acre 1 a css:1, as 
bich:~s não pegnm. 

0 Sn. SAI.DANH.\ MAUINHO :-Acreditará a illtlS
tre maioria ti ue os tas considerações que faço, 
são em hostilidade a 'quem c1uer que seja? · 

O Sn. ZA:MA·:- V. Ex. -·cstú perfeittlmente no 
seu pnpcl, a cnmura não estranha o seu procedi
mento.· E) quem está aqui em posiçuo mais legi-

. Lima. -
· O Sn. FEucro Dos SANTOS ::-E' um epigr:~mma 
a todos· os antros·. 

-O Sn. BuAnnug 1m lVL\CEDO :-Torlos nós estamos 
em posioão legitim;J, · 

o Sn. ZAliiA :-Niio me.comprellendera.m~ é o 
uni co opposicionista legitimo. 

O Sn. GAr.nme> nAs NEVES :-Tão logitiniocomo 
~. . . 

O Sn. SALDANIL\.l\>ÍAlliNHO :-Apoipdo. A camara 
tem uma opposir.ão composta de cavalheiros 
muito distiúctos c conscienciosos) e si eu não 
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estou complettlmente de accurdo com ellcs, em 
·razão de adaptar idéus em muitos pontos mais 
adiantadas, nem por issó sou mais digno_ do que 
elles. 

O Sn. GALmxo DAS ·NEyEs :7 Nem V. Ex. cst<1 

O Sn. SALD.\~iHA ldAuumo :-Sem duvidn: ·a 
materia de que me tenlr? occ_upado interessa 
ol ,.. '"" ~ ' ... ... ~ . • 

Nós os 1:cpubliç:mos de$C:mçamos no futuro. 
A victoria plena àas -idéns dcmocraticns virá 
infallive1mcutc; mesmo porque no Brazil ha 
um poder, o poder por cxcellencin> e que tra
balha par;1. o nosso triurnpbo com mais esforço e 
11 · · · 'l~i · j • e· 1 ' ) 1·-

·cano!". reunidos. . 
Não nos- occupemos, porém, de5t:ts gcnerali~ 

dudes ;· Y~nnos ú intcrpellnçno. ' 
1ega· as as causas no ponto CQIHWCi o, em 

que se acham, é indispensavc.l que o go,'erno 
nos diga si tem um plano assentado c resolvido; 
c si di~solverft a camarà em qualqtrer tlas dp.as 
hypothcses.- • . _ · 

De; arrogancia qu.c se not:1 nas palavras do Sr. 
presidente do conselho deyemc,s concluir·qtlc se 
acha S. Ex. em..intelligencia, e de accurdo com· 
a corôo? · 

:Ni.in y 1 ha if,- di ·-n aindíl s·m•)l 
mente a sua opinião. Nãe tratmuos de saber o 
liUC S. Ex. desejn, inns o que póde fazer. 

Si S. Ex:. <linda não consultou :r coroa, 
ape~ar 1sso vem a .nr-nos em 1sso nçao, U<lO 

1 

p1~oce. de éom !:certo : devi:l ter sido m:.tis previ-
dente. - • . 

Qua.ndo se entra pnra o govcl'llo não se póde 
deixar tle ser muito previdente, é precise' nvo I 
faciJ'itar; ns })ases de um plano politico niio 

• "\ • ~ •• ... -~ • t 1) . • 

jecturas. Si o gab.inctc nclofJtOU um;' politic;J, 
sem prévio conhecimento da possiiJilidatle de 
re:~lizal-a, sem rerv~za de nc~iio, foi precipitndo 
de mnig, foi imprudente c levianõ, a1·riscnndo-se · 
:~o que, t:mtas vezes tem entre nós neontecido, 
c em puro dcscrcdito dos miuisterios. 

A corõn. diverte-se muitas ve1.cs transfor
mãndo os seus ministros cn{ simples trapi&t:1s, 

_ cujo ll;l~ico pen~nmen~o ó a _morte, c cujo _trn-
:. " ( 't • t -''-' ·- c ... 1 c 
essa sit\uroão, já t~o commum ontre 111i~, tli-~ 
Ycrt•>S0 vendo-os de:::l1la!' :nit~ ~i, ~mnido C:lt~a 
um do sua enxatht, com qun va1 <JlJ_nr :1 ptopnn 
scpuitura, c saudando-se, rcciprocnnJI'lltc, com as 
pabvra~:-Irmno, a morte é cc_rta (Hilaridadc). 

·Quantos exemplos destes temos visto no paiz l 
·Em quanto a corôa discute com os ministros 

trar.ou, on .. que aceitou, viesse no pn·Iamento 
arvorar a bandeira do seu partido~ o propugnar 
pchts idét1s liher<10S ? · 
· 0 Sn. GAVIÃO PEIXOTO :-0 gO\'Crno é frota 

!'Ctn lnmd~;ira ; quem se embarcar ·nella esta per-
• l . . . . -

O Sn. SALDANHA l\IARJNHO :-E' verdade que o 
~·r. prcsiden!e do C?nse!ho já nos ~is.se J?.CSta._tri-
lu 1 . .~, ·~ , c. iS" 

no progrtimma tlo partido, e que si fosse ouvido, 
se limitari<Jil um unico ponto : a eleição directa. 

Entretanto isdlando-se nesta idéa, difficultou a 
sua realização~ fazendo-a dependente· de um~ 
constituinte.. · 

' · i " •1 ·a c::· rr 

do sen:.'!do, níio fôr consentida essa formula, qual.· 
será o rcsul ta do? Disso! uções successivas, diz
nos, sem rellccLir, o Sr. presidente. do conselho ! 

l.l<ls isto o c vara a c iCtac.ura. . . 
Tém S. Ex. coragem bastnnte para assumir 

tão grave t:espousnbilidade ~ O govemo já nos 
aeenou lWlll o exempleJ uo que se fez em Por
tutial. 

O Sn. ?rfAllTIN!lo CAMros : -Isso felizmente no 
Brnzil é impossíveL 

O Sn. SJ;;::G;o DE CA.stuo: -- E' sempre jusiifi-- •. 
eavcl a dictadura a bem da liberdade. 

O Sr.. SALDA.NIIA :MAniNno :-Eu desejava que 
o nobre deputado i.í1e respontlesse com a con
sciencia e .::om a honradez t ue o caracterisa.m. si 
par::t a !lict:làura que nos preparmn tem cÓn· 
lian~a no dictador. . . 

O Sn; SEBGlO DE CAsrho:- Tenho plena con-
11:mça no. sr·. presidente do conselho. 

O Sn. S.I.LDAXIIA l\!AmNJio:-Nlio posso deixar 
de a ·itn • t:. d chr cuo ~ 
tuun ::t franquezn, n5o contava con1 ella. 

Nilo lw, ·st:nhoros, desconfiança do individuo. 
~\ing-ucm é ca p~1z de fazer do n0bre presidente 
do conscliw, cumo simplc:> cidadão, corno indi· 
viàuo, ·um melhot· t:onceito "do que· eu faço delle. 
A nossa questão é Loàa politka, c nesle terreno 
S. Ex. csti! mnl collocado. 

Ni:o dc.,cjo dictadur:t como quer o nobr~ presi
dcn te do comcll:o. Continuem ns cOU.":lS como 
vüo, c dia vir:i, mas como pt·ineipio do revo
lu!;ãn, que ven1lll dar o v:dor nccessado :i sobe
r~mia nacion:.~J. Quanto n cst:t que o honrado 
1•resitlente do conselho promodila, cu direi como 
o nwu j,j.Ohre coHega, o Sr. lUal'Linho Cnmpos, é 
dictaüuru impossi\'"cl. O governo acLua! não 
tem ainda a annucncia d:1 corô:J. parn n dissolu!;.ão
da c:~mar:~, no sentido em que elle a quer, fl 
para governar :;.rbitraeiamcntc. _ 

O Sn. J Elfoxnw SoDnÉ : - V. Ex. estú muito 
bem informndo. 

:l :Jdopção ue uma ou outra nicdida, em qunnto 
]Jan~tc uucrcr dirig·ir os ncgoeios .os mini,tcrios 
viv-ern; a fort;:l que lhes dü a coro:'! ü 11:nnife.•ta; 
Jn:r~ t]n:mt1o como a.~ora, a corôa cal;1-se -e üeixn 
~r:r!'CI' tlS consns soni rc11cxão :mlori 'l ·1 "' . _Q.S~L s:u.DA.NlL\ _l\LI.PJNHO :-E' 
tm~scnr;a a dcsobcdicncia aos ministros, c com
}ll'ehcntlcmlo os erros não se oppõc:a cllcs. c 
:1ssim ostenta um::t constitucionali(l:lde f;írn--dc 

' seus habitos, nüo se pôde c.ontar c.om u vida do 
rninislcrio. O que se est:i pass:mdo ,com~~ escola 
}lOlytcclmica, uú razãn- ao fJUe j:i di_ssc, istoé, 
<JUe o tniaist•~t·in c:~1vou alli a sua scpnlt.nr:l. 

NiiQ seria ·w:iis cunvenit.iute, uwis rwurc <Itte u 
governo, ahaudonando o I•l:mo acauhndo que se 

~: .. 6 I 4t ~ t 
dietadura, não se atreve a tanto. 

O SR. i.\lARTINIJO DE. CA!IIPOS :·_:_Nem acha po-. 
litico nenhum prudente neste paiz que a aeeitc. 

O Sn. SALDA:->HA l\L\mNno : --Emquanto essa 
calHJ de· re~ponsahi!idade (si bem .que respon
~ahilhl:tde cphcmcr:t) cobri·r a COt'Õa, tudo vai 
Item Jl<tm .cll<t. Ninguem l)i·ocura sahir dos seus 
com modos. e nem se demitte de seus preveitos .. 
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A coroa ucra mats con'l a amJarencta constttu- ' rança; os partidos desejam saber qua a garantia· 
eional do q1te com a dieta dura fl'auca. de seu futuro. Venha,. portanto, ::.. palavra do, · 

Neste caso a responsabilidade nilo seria já dos governo, diga-nos o Sr. presidente do conselho 
ministros,cnu·:u·i~mos n'uma phase politica nova, o que lw. ~\ão nos re3ponda com subterfugios, 
e em um systema novo. não nos rt:sponda com- evasivas. Oign-nos si se · 

Então ainda quando fosse a dicto:dnra provi- aclw casado com a corôa,~ si as violencias pro-
•· ,1.. ,)• .. 3'"

0 

• - • ~- • 

~ . ' h .. • 

· verno absoluto, c os nobres ministros s.e redu- A consulta prévia, -indispensavel, deTC estar 
siri3m apenas a simples machinas de guerra. feita. Digu-nos S. Ex. o resultado della. 
E' ela o or nt · ue a corôa no Drazil não se Dio·a-me S. Ex. ual é a sua for <l ou si tocou 
atreve a toniar uma tal posição constit.nindo-se ao estado de abatimento. Venha a verdade para 
poder absoluto sem mascara. Ella está mnilo esp2.ncar as il!usões reciprocas .. 
melhor muito mais a seu commodo, fazendo Apezar de cloente vim hoje á tribuna, em con
tudo quanto quer, mas dizendo ao paiz: Não fui sideraçiio. no Sr.· presidente do conselho, que 
eu, foram os responsaveis lcgacs. . · · " tinha sido convidado _p:m. hoje e a quem eu não 
. E'· nrdai!e_ que ·~ monarchia .no ~razil tem pod~a abandõnnr em qualquer estad? de saude . 

' t. ~ • ' ... 

Quem estiver ainda lembrado dos n de Janeiro, 
3 de Junho, 7 ·de Setembro de 1822, T de .Abril 

• . CJ•> . ·' "· ~ • 

comigo que a monaréhia no Brazil é revólucio
nari·a ... 

Mas é mister estudai-a, e compreheadel-~t. A 
rcv0luç1io ]JW'a ser é diifcrente da revoluç;ão pcmt 
se comp1·orrwttel'. Revoluções em proveito seu, 
scrffo sempre boas no seu conceito, as detestcweis 
serão as em proveito real do povo. 

A corüa tem seu cdterio, .seu intuito, e sempre 
hcu:t desenvolvido; ~ão corile. ? s;· .. p~es_idente 

Quando poi' tal modo somos Lodos ame<.Jçados; 
a nobre maioria e a nobre.· opposi!;ão à e vem 

- :lo 

Em Lodo o caso.devcmos tot.los ter bem em.mc-· 
moria o· que ·se disso em i780 no parlamento in
glcz : a in{itwnci'a da corôa tem a1tgmentado e att· 
g'(ltenta : de·ce ser dimiuuida. • 

Devemos todos não esquecer esta verdade, 
c q~~ndo a1ílli a vemos como a uuica realidade 

Os 'Ilber;;5 sinceros devem repellir, e com o 
_maior vigor, a dictadura com q~~ nos ameaça o 
nobre presidente elo conselho . .Nmgucm de boa 
fé a nccilnrit. \ · 

Si não se póde aceitar, si não se póde suppoi' 
que n cor9:: dê o seu assentimento ao que nos 
annuncin 0 o,-ovcrno, é conveniente que csta.ca
maL':t, lihortàndo-se dã dnvid:t, da inccrtezn em 
c·ue a vc·o abatirl::t, u·nte de e:lotut·. o paiz com 
os CIS tn tspcnsovets a sna 1 JCl' aue roa . lW 
a rar.ão por que prôjectos impoÍ'lan~c:; .j§ apresen
t~ulos n5o tC:.m sido trazidos ú discus~uo ? Todos 
eslnmos convcncit.los d.e !JLle qneretil limitar as 
nos~as fnculdades ú decretação t.la lei para n con
stituinte; todo_s cstüo couvencitlos que dest'artc · 
tem podit.lo o governo illullir todo o programrna · 
liberal, sendo certo que o Sr. presidente do con-. 
sclllO até já nos disse que só para a clei(::lo di
rccta tinha .recebido, e só para isso lhe linha sido 
dado o poder. . · 

Mn:; [l cmnara tem deveres a cumprir, c os 
11iiO deve preterir. Para isso não neec:,sita lle 
ac os uo gove1no. n . ~ :.1 ., -

ceda com a hombridade~ co.Jn a independencia in-
disp·onsoveis. · . . 

A ·camara, pois, -pontlo de parte as pro<I]~ss~s 
c desclcnhanoo das amc<~ça~, levante-se doa1J:.\lt-
n1cnto cu1 que se acba. · 
· Esteest<lduniiopóücconvirúnar-ão. Asprovin

'cias querem tomar providencias para sua segu
A. 27 .-TOMO III. 

opposição. O meu pensamento é mais alto. · 
Provoco o goyerno para que sej~ franco e sin· 

cero, para que o paiz saiba com ·quem vive, e 
para onde o con'duzen1 e tenha consciencia com,-. 
pleta do seu 'destino e·llossa com firmeza apa
relhar o seu futuro. 

O nobre presidente do conselho· vai responder 
ás Jlergunlas que .eu tive a honra-de dirigir-lhe. 
Entre ellas, interpel!e~ a S Ex. sobre o mo_do 

const.ituinte ior. convocada. E' este um ponto es
sencial'. S. Ex. deve concordar• que, ainda 

u-an a amara t"'nha de ser dissolvida não o 
pódc ser sem que se decrete a fórma da noya 
eleicão. · 

Nã resposta esnecialménte a esta pergunta. 
o Sr. presidente do conselho exhibirá as suas 
intencües para ser j ulp:ado pelo pniz. 

Te1ilio s:1tisfeito o honroso encargo que tomoi. · . - . . • .. 
J ., .. " 1,. ( .. . ' 

niio é impertinente. A camara e a paiz .com
prchcnc1er~!O que havia necessidade absoluta de 
ouvir so!.Jre o assumpto o presidente do conselho. 
Leia o paiz o seu destino nas pnkvras que vai 
profel'ir o S1·. pecsidente do conselho, a quem 
me I irnito-a pedir franqueza e I·~aldade. 

D:J::;t:~ de mystillcações. (Mttito bem:!nuito bem.) 

·s'idt•!tte do ·co.nsellio) (Allcnplo): - Em obeuiencia 
ne t·onvitt~ quo recebi desta augn_sta camnra, e 
em consideraçfio ao noht·c dcputado.mterpcllante, 
von cumprir o meu dever.· . 

Antes, porém, de enn:ar na re~posla quo te~1ho 
de dar, anlcs de. aprecwr os ·dtversos qu_o::qtos. 
formulados pelo nobre deputadJ autor da mter- · 
pellnçfio, me pcrmittirii S. Ex .. algu~as opser
vntõcs sobre dous pontos do seu dtscurso. 
-o primeiro é_ aquelle en! que S. Ex. ce~sl~!a o · 

governo ·por nno ter mantfestadn a Si.la opmwo a 
-respcitp dos assumptos sobre os quaes acabo de 
ser inter )ellado: . 

Invoco o testemunho desta o1::.gusta eamvro; 
cl1:.1 que responda si em uma das sessões- dest~ 
anno o nobre ministro da fazenda não. deu res
posta satisfactorin a um illustre . deputado por 
s. Paulo, que fez i.nterpellação quasi ident:ca á 
que ací\botie ouvir do n_obre cleput~do · (Apoiados). 

O outt•o ponto que;na9. posso deixar-passar sem 
reJ.laro é o empenho que tem o nobre deputado, 
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sempre que toma a P.:tlavra nesta =c?~n, de fnz~r 
:" -acreditnr. que todo pensamento poltttco do p~uz se· resume no chefe do E~tudo; . . 

. Senhores permitti observar que hoJe o noJm; . ' ) . . . . 
.: (. ' ~t !') ~ 

do qne outn;s·v,~zes, infeliz nu sua demo_nstrn~iio, 
porque exprimiu justamente o contrm·1o no que 
estava no seu pensameúto (A.pniados). 
. Disse o nobre deputado que a idéa de reforma 
eleitoral não é Molll ida_ pcl a co_rõa, e para . coll}-~ 

rovar esta sua assereao rc etm curt::s c ue 1a 
foram lidas no senado. 

:Mas ~cnhores, o conteüdo destas carl<lS de
monstra justnmente o _c~!J.Irnrio (A.pofados). O 
reconhecimento da op1m<JO pubhca e patente 
nessas ca1:tas (Apoiados). · · · . 

Aind_a que a opiniiioi~ividunl do r.h~fc do J~s-.. ' -- ~ ' rcudeu grande bomcnagem ao sentimento na-
cional (apoiados) desde que, consult?ndo _os par
tidos ouvindo os seus homens mms cmmentes, 
fez sacrificio de sua opinião individual, si a 
tinha em contrario, a favor de uma idéa quo 
julgou ser idéa nacional (l1I1fitôs a]wiados). E' 

1is 1. s 1 res, tzermos a ven a c a]JOia os ; 
é prcéiso que tenhamos to_do~ a ~o~·agcm ~e 
nossas opiniões; por que razao os mnustros nao 
hão de ser censurad 'lS. em vez. de levar-se a cen
sura a região mais alia? · 
. . Reconheço que o fim . é 

• 1\ " • • 

de qualquer- a c to que pratique terei a honra; o 
prazer, a cor:~fem de tomar sempre toda a res-
ponsabilidade \A.]Joiados). . 

O Sn. ZA~rA : -De que nunca se eximiu como 
minis.tro. 

O Sn. PnESIDEKTE no CoNsELHo :-Uma co usa 
peço aindt:~ licença p.m1 ponderar i~ cai?l<lra dos 
Srs. deputados, porque nunca desCJUI"Cl concor
rer ara th·mar um Jrccedente c ue me wrcce 
pouco em m·mun.ía com as praticas dos g-overnos 
mais adiantados do que nc'!s. . · -

Não é cstylo em parl<uncnto algum 'dirig-ir 
aos ministros interpell::çõesque só lcnllm por lim 
inquirir a sna opinião (Apoiados). 

Os governos são interpcllados sobre f:H;Los qne 
, • , , ~- ::; J s 1 e CYCill pr:1.11.:ar. 

( .4.poiados, nrio ttjloiados; apad1!S.) li:l\"cria de:;-
. mesurada rcspons:d;ilidade pnr~1 o ministeriu, s-1 
fosse obrigadu a dizer perante a c:mtnr:r t ndo 
quanto hn de f<~zer ~o v:.n·üH.lo campo u:tpolitic~, 
sobre, hypotbeses l!Jvcrsas c todns ::s cvcntn:.dt
dades Ct Oiado · "•ri O 111 Sll ' • •• 
tel-o em medico forçado a dar de :mtc:nfio Lodas 

· i!S receitas para as diversas mólcsLins do corpo 
social (Apoiados). Aquelle que assim fizc;;:;e, teria 
pelo menos o_ concei_to. que_ niio quero ~l;r, 11c 

. gr:.1nde charlat:to (.Apmado.~) - Un1, Sr. pres1àcnt.u, 
;. apczar da minha incapnt:.i flndc (-muil.os 1uTo apoia-

_.. - ., . . . 

. O Sn. iiAnrnwro C~t:~wos :-lh fados em que n 
censura, depois de prntic.ados, é com ple!amcntu 
ineficaz ;· protestó contra o principio a!Jsol uto. 

0 SR. PlÍESlnENTE DO CONSELHO: -E' principio 
absoluto no gov~rno inglcz, v: Ex. ou~ é tiio 

o 

O Sn. MAltTINno CA:~ti•Gs : - N~o mcnõs que 
V. Ex. 

O Sn. PÍmsmE?>."TE no CoNsELHo:- ... deve saber 
que 11iío póde ser objccto de interpellação uma . 
opiniilo, was sim um faeto c posso dar-lhe tes-
tenJuntJo disto. __ . 

( 1' rocam- se apartes.) 
Agorn, Sr. presidente, passarei a Jêr os artigo~ 

de que se compõe a iulerpellação, _e._,respond~ret 
áquelles qnL~ por estarem na condrt,;no de fa.c.os, 
exigirem da minha parte uum resposta. 

O 1.0 acsito é o se(Tuin.te lê : · 
( i. a Qual :.1 política do g·ovcrno em relação a 

esta ca.mara, isto é, si deve eHa limitar- se á vo
tacão das leis annuas. e ú da constituinte pnr~ ·a 
eleição direcla. :No caso de afiirmativa - q?-al o 
fundamento com que o goYerno faz t~retenr ou 
ndinr p·or tal modo, a adopção 4~ mcdHhts de re-
con 1ce; o e urgcn e m cresse nuc10na ; e no 
caso de 1wgnthru - qual a razão pela qual o g_o • 
verno n~o tem promovido as reforn;ws menciO
nadas no prQgramma do seu pãrtiuo,_ e ao .· co_n
trario tem obstado a marcha dos p(O.Iectos e:xls
ten tos. h;, muitos nH.:ze:s, ms pnstas das diversas 

· • ·: -~ • , · " ·rr 9 

St}nhores, não éomprchendo esta Jlérgunta:
qual a política do gabinete em rcl~~a0 a e_s~:J en
Dl:irn? A politica do gabinete é a polJtlca de 
todos os _ governos .em n•lação ao poder. le
gislativo. De · decl<Jta r o governo g ue faz obJ e c to 
pri!lcip~l de seus esforços u votaç:w da_ ref_orma . . ..... . -

( • (. "b l \. lo .L\.' - \. 

do-se c!.Íl seu ll::ttr1otismo, não po~sa tomar em 
consider:,ção diversos ussumptos do wtercsse na-

• • ·I • 

Devemos fazer justiça a quem_a tem._ Parn 
que :.1mcsquinhar a represcnt:.lçao nac19nal? 
(Apoiados). . . 
.. Não é facto incontcstavcl que a camara dos 
Srs. deputados, upczar úe noviça, si Ih~ p~sso 
dar este non1c, t;m -se occupado do mMerJas llll-

I t. • ~ J • 

N::o passarain e não passnr5o ainda projectos 
de sUm!llo interesse na ordem ndwini.strathr;l? 
Não temos iniduLlo a reforma juuici:1ria, matcria 
de grande importancia (apoiado~!); o projccto de · 
sociedades :nwnynws, ncccss(tla de rcc.:Jam:Hla por 
toda a lO ml:u:ã'l t ..:l1!liarlos • 
· g me~mn, Sr. presidente, o nohre dcputn1l0 
pelo Am:,z~:nas me_ p:n:c~:c q ne não tem . r~,z~o, 
t:mlo ma1s qu:mlG e ccJ)O que ellc mesmo llllctou 
:l!JUÍ um projccto, o do registro ch·il, CJlW Hl 
acha mui :.túianlado (uwitos apoiad'JS), Sr!m qne 
l:kt parte do willistcrio houycssc o _menor cmba-

.. • • I I '"' •• 
t I. L - • 

b nobre deputado pcrgnntou qual scd o pro
cedimento do gove rno~ si não passar a refot'lll:l 
.cleitor;ll no 'stm:.Jdo. Resposta já foi daua em 
uma dns scssõ,~s twssadns, t~1lvcz no começo 
desln se:::~i.lo. qnando se ag-itnn cs!a mag-1w qnes
t:"IIJ,c tive occ:1:'i:lo àcprvnune.inr-me ~~ L'l.'speilo. 
• 1 eom ti ~nu1<:1 sorpreza que um~1 OJIIlllaO por 

mim cmitUtl:l em l!vnothe~c, foi e contimí:: :liiCl' 
contcstatla. l'eco 1Ícenr~a a V. Ex. e ;í' camnra 
p:ú·a n~produzii-a, c c:qtCJ)uCr o:; seus fnnda-
ltl f:11!0s . . . · 

Pcr•Ytmia.vr.m-me:-Si o simado não approvassc 
,~ -- ~~ - ,. r .. " . .. ·. · rr 1 • " 

Neste~nso, disse cu, nüo vejo no direito_ publi~o
constitndona.l outra soln~:ão. senão a dtssolaç:<lO 
da Cíllli[ll'U •• • 
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:Mas dizem : Então·, sacrifrcais a camara e a 
castigais ? ! 
. Scnhores,isto não é castig·o ; um appello á n:1çao 

. e recurso cô·nstitucional. Não se in!lige pena 
n · t -

nos ao juizo d<l nação. . · · 
Vou pôr a· questão nos seus devidos termos, e 

peço aos nobres deputados que re1lictam sobre· 
ella sem paixão. 

Ha, senhores, uma idéa sobr.e a qual se questio
na~ fallo especialmente do projecto da reform<~ 

juiz desse antagonismo? Anacão · não vejo outro 
recurso. · · - • ' 

· rOSn. !.LmTIN!:~ C.-U.IPü"s:-E~cu pergunto a . 
"\. Ex. o que adwnta com a dissolução? Nem. 

o. Sa. PaESIDENTE DO CoNsELHo :-Declarei e 
repito: si tal fôr o 'rotcr do senado, o recurso 
que por meu conselho, fique isto bem entendido 
se en~pregará n:1o será outro_, senão appellar dÓ 
confhcto das duas camaras para a nação; .• 

Niio h:'! neste paiz nenhum homem de. Estado, n.· A.nTINHO Al\IPos a um aparte. 
nenhum homem que se occupe com os neo-ocios O Sa. PnESIDENTE DO CoNsELHO: -Esta ca.mara · 
pub licos que não tenha ~mpregado grande "parte não foi elei la só para este fim. · . 
do seu tempo. em medltnr sobre ·esta max:ima O Sn. I\IAUTINIIO CAMPOs :- Com este pensa-
reforina ·'·. i men to . 

. O SR. PRESIDENTE DO CoNSELHo :-A nação toda, 
d:z bem o nobre d~putado e com razão ; jú se 
tem sobre ella mamfestado libcraes e conser~ 
vadores. . 

Permitti, senhores, que vos recorde durante 
os dez annos... uero encurtar o· ra~o Drc ue 
sobre cllc já ~ouve reci:1mação, dur:).nte os nove 
annos qu_e eshYemos em opposi~.ão, foi esta re
foriJ?ll obJecto constante d~ nossos cuidados; pro
cura_mo~ cscla_recer. a_naçao por todos os meios 
poss1Ve1s_ e un.agmaveis, talvez com ·.alguma 
exa~eraç<IO, po1s se ameaçava com a revo-

O Sn. ni..utTJNJIO CAMPos :...:..Nunca vi ameaça 
no prog~amma, 

R. . RESll)ENTE . D0 
<Reforma ou rúvolução. • 

O Sn.· MAm'INHO CA:\Iros :-Como receio. 
O Sn. PnESIDEi',..r1: DO CoNSELHO: ..:_Mas que os 

nossos psforços, a nossa porlia, eram para con
uist:ir esta reforma como meio de tirarmos o 

paiz_ da situação fals<~, em que se acha, é ínne-
. gavel. _ · . 

Po_is ·bem;senhorcs, chega esta idéa ao ponto 
~e ser rcaliz<~da. A camara dos Srs. deputados, 
mspirando-sc em ~eus proprios scnlimcnto::;, in
terprete liel da na~ão, adapta ·essa idéa, e suL-

• o ... - • . \ \ * ' I • • J o • 

· ~ <tpoiv ig-u~i~wnte ·p{!lo org·ão llos seu:' ministro:;: 
Com elTeilo, si os ministros nos ta casa se dc"rkt- ~ 

rar:ún a l'uvor de t<tl refornw, é o1Jvio que a 
opinião l.la corôa estit neste caso do accurdo com. 
n da nação representada pela c<tmara· .dos Srs. 
deputados. . · . . . · 

0 .. C c. " c. L c: , t.Í ~ .~ 
obtem approv:1ção. E' esta a llypothesc qlLe aqui 
1igunmnn, perguntando: o que fat·cis? 

Respondi com franqueza; 110sto que 11ão;saibn 
si sallirci venced01:, entendi não dever ft~zer mys
terio.;-c assegurei que ~conselharia_ á coroa a clis· 

Heclamaram, pl:lrguntaudo : . porque intligis 
esse castigo á cvmar~. . · · · 

Não é castigõ; o que é evidcn te. nesse caso é o 
seguinte : uumifestando-se di~cordancia entre 
duus corporações importantissimns, ·a cnmara dos 
Srs. · deput,1do . , 
idéa g·eralmente tlceitu~ tanto r;or libel't(es como 
por conservadores, pergunt(} : qnetu dove ser o 

votou com. effcito a reforma éleitoral, porque 
-r:e"Pre~~nta o parti~o qne a ntandou para aqui ; 
ma$ nao se pode dizer que a cam:nra eleltã rece
bes~e este encargo especial , que receberá 
positivamente si, depois da nova consulta, fôr 
ree(eita. Nes~ç caso a nação francamente se 

' u 
deputados. , 

O Sn. ~lAil.TiNno C.urpos:- O conflicto se ag
grava. 
. o Sn. PnEsiDENTE Do Co.NSELno :-Agora diz 
o Eobre deputnde que o conflicto se aggrava. 

en 1 res, · 1 J, · · 

senado brazileit·o ; nunca. delle duvidPi ; pelo 
facL® ·de um oa eutro memJJro·dessa illustre - . . 

~ ' como acnba de mostrrir o nobre deputado pela 
província do Amazonas, não posso concluir que 
seja es:;a a opinião ele todo o senadó. 

Snnhores. é mister tlur mu1to do conselho e · 
bom senso: o sen:.do comprehenderá muito bem . 
a posição difficil em que se ·collocaria.neste paiz, 
s1 wn e e l ous su(:ce si s · · 
da nrição, diante da opinião du corôa declarada 
por meio dos seus uí:inistrós, elle persistisse e_m 
_antagonismo, dirorciando-se, por assim dizer, da 
nação. · · 

Si assim aeoniecessc, iucoilleslavelmcnte ·de
. ·uallo é c uem "O-

vc1·nn, c ni11gucm mai:;. 
Urn espero, c uip:o tt V. Ex., Sr. presidente, 

esricro confiadamente, que o senndo, antes de 
proferir a sna decisão sobre esta importante ma
tcri:.r, lw de ponsnr mndnr:nneuLl•, e .esto!l quasi 
certo que correspondeni á íninlw expectução. 

lllt t zvcrsos apar cs. 
Sr. presidente, :1 opiliião que avent'ci .:iccrctt 

dj consulta it . n<~cão como meio de resolver o 
:rqtagonismo que se desse entre esta camara e a 
viL111icia, pareceu cx:dmxnln n muito;; Sr:;. depu
tados. 

tras: tal v-oz por presumir p~u~o de 1;1inha· pro
pl'ia intclligencia; por i5to pe~o licença :í camara 
IJara, conLrn o meu costume, ler um pequeno 
trecho, em q.ul'} se trata de Ilypothese an<lloga, 
verilic.ada em uma coltmia ingleza. ' 

tr.:1rá ~os nobres deputados que minha opinião 
não é tno singubr como pareceu a alguns· (lê): 
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c A· nossa r.olonia d:LYictoria atl'~vessa neste 
momento umn eri:~e pnrlamcntar que n5o é des
tituida de illk:'esse porque é a éterna questão 
·do antagcnisn;o dos duas camar~s q~1e vem á 

• '· rr ,. -. T .-. " '" : 

penhn, como en quasi todas as colonias inglezas, 
o papel da c:l:ll<lr3 dos lords na mãi- pntria ao 
menos th.eoric::mente, ~orque n:1 pratica é de 
modo bem di\ti~rso -que ~s co usas _se passam. 

. c Do fcit•), ::-1 algum antagonismo analog-p ao 
ue :tenha de nwnifcstar-:;e na rictorin c.; 

na Inglnterra, o zwimci?·o 11íinist!'o depois de um 
appcllo á naçiio, Yl!ria naturalmente cessar a rc
sistencia dn camnra alta, sob pena de recorrer 
aos meios de rigor, isto é: :í nomea~ão de no
vos pares par,1 tornur inutil a rc:;sisteneia. • 

O Sn. MAnTiimo CA:o.rPos:-Recurso que V. Ex. 
i a m. 

' O Sn. PnEsmz~-rE DO CoNsELHo:-=-si os nobres 
deputndos me j:erguntnsscm qual~ seri.o a solução 
para a segundt: · resistcnci:~, depois tle um appcllo 
feito á nnção, responder-lhes-ia: não sei; o:r 
acontecimentos serão os conselheiros da oc.ca-

O Sn. :?!IA.nTJ~no CAlllPos:-Os recursos consti
tucienaes são infinitos. 

o Sn. JlnEsi:•EXTE Do CoNSELHo : - Como se 
dci>rehcnde do trecho que acabei de ler, a don
trin? aceita 11:1 J.uglt~ terra é que,_ d:1do o anta-

accôrdo. n naç:io é o natural juiz da contend<I . 
Ora, o i11eió de dar a p:;Iavra a esse juiz é dis
solver a camara que póde· ser cli?solvida. 

E ~e ·isto se t1á na Inglaterra: onde o g-overno 
tem a f::cnldadc cl:~ nomeação do lords, com 
mni ·i a . . n 

não ha meio de altcrnr a camara vitnlkia, 13 
quando a fusiTo s:ejc:1 i_J.Dpraticavel. . 

Foi esta m·~snw, . senhórcs, a opinião que 
cmitti. Nem e;: tinha pens.amento occu!Lo, nem 
quiz provot.::.n· a rcvolut;i:ío, como ::qui S~} disse. 
Su::;t\Jnlei uma doutl'ina aceita oe a uellcs 1 uc 
tem a ·prat1ca u.• sys.tcma reprcs:mt:1tivn. 

O Sn. MAnTl>!W C:uiPGS: -Não apoiado. A::; 
colonias ingle: :1s Lêm c:\ i lldfl menos pratica elo 
que nôs. · 

O Sn PnEsÚ:EXTE no Coxsgr.no :-Y. Ex. vt'l 
tie Cli<JS tl:lll <: mesma [(Irma tle n·ov rn 

O Sn. MAnT;rmo C.urros: -Eu as conheeo 
lJem. · • 

O Sn . PUESJDEXTE DO CoxsELJW: -Tendo ju~Li
fieado, Sr. pre~idente, o meu pensam eu to~ nüo 
posso, entretan ~o, salisf<lÍer o que pede o nobre 

.~ < • • • • i - J1WZOll<lS, (jll3.ll-
do figura div.:!rsas l1ypothescs de f~tclos c:veu
tuaes. 

;.. 

Sobre taes h vpolheses peÇo licença ir c:~mara 
.P~rarião respo :der (A.poiados). Quando e!Jas se 

· v:erilicarem, o governo, inspirando-se nos scn-
-----~---w-.mcntos d • , · , · , , · · 

damcnte :i cor•1:t (-'I..Jiúia.dos). 
A isto me limito. (Muito bem; mitito bem.) 

O Sr. ol"oaq:uim Nàbuco (.çig1ures.de 
attcuçijo) :- S~nhores, r.s c-xplir.a~;ões quo o hon
rado :Sr. pres1 dente- do conselho acaba d c dar 
cru resposta ás iHterpcllaçõcs C.o nobro deputado 

• , ~ "'~ ~ . 't! a is a1.er n ê-
gltima ancied::dc publica pres!l a estes debates. 

~·}vantnngo-me· para sm;tcntar em segundo 
lugar as Lnterpellaçõe~ dil'igid:~s. pelo meu nobre 
amigo, nao posso tambcm deixar de alludir a 

. um ponto em que S. Ex .. tocou. ·• 
E' certo quê nós· temos como tem (T ' ·n 

a 1oma e Yei' nas nossns fileiras pessoas da 
opinião .republicana. Não quero fazer a conta 
para saber si as ha em mnior numero na maio
ria ou na ·minoria ; mas o que é certo é que .as 
lla no partido. . . · 

O- S_n .. CosT.~ A_zEVEDO :- Proporcionalinen!e 
I . 

· .O Sa. · JoA.Qum NAnuco :-Proporcionalmente 
h a mais na minorin, c absolutnmcnte no minis
teria ( flilaridade). 

I\Ias ainda que seja rcptlblicano, ainda que já 
aviste a luz que nós ain~a não cn~crgamos doi-

• l. o \ ~ ' -
brc deputado . pelo Am:.lZO!l:IS llunra-se ·de ser 
o rcpre~entnntc d:'ls opiuiuC8 libcracs as mais 
adiantadas ; e neste pn trimouio conunum·(apoia
dos), nliberaes, que niio fnzcmos ,questão de fór
ma de g-oYerno, e a republicanos: cujo-primeiro 
principio é o desenvol\'i:nento:Ja liberdade do 

i , nes e pu nmon10 communt; parn e en el-o 
c alargai-o, podemos dar-nos: as mãos como sol
dndos _d_a mesn~a cau~a, -como cmzudos da mesma 

O S.ã. SAWANIL\. M.utiNHÕ:.~ O -que queremos 
é firmar a liberdade do I)aiz (A.]JOiados). -

O Sn. Jo"\Qunr NAnuco:- Não 113 por ·conse; 
· quencia nada que estranhar em levantar-se nesta 
tribuna um homem de opiniões monarch~stas 
- .: · , :; i 1 ,- ra oSus en ar as 

interpell:1ções que o honrado republi'cano, depu-
tado pelo Amazonas, dirigiu ao governo.·· . 

E quanto a republicanos, direi: ha republi
canos de máo lw,nwr, e ha republicanos de bom 
ltmn01· (apoiados),, e estimo ver que o nobre 
de mtado )Cio Amaz 1 s :- .· · · 
depLtt::ldo pelo llio de J:meiro (o Sr. l"mitas Cou

. tin!Jo) que exprimiu neste ~.:aso o uesL·jo de veí· 
o~ nossos log-ares occupados pelos seus l•'(Jithnos 
ad·versttrios, qttc parece serem os conservadores. 

O SII. Fm:iTAl-l ·CouTJNHo:-V. Ex. é inonar
chista de m::io hnntor. 

.o Sn. JnAQur::-~r .N:Anuco:-Légitinio.; aclvcrsal'iÓs 
nus tamhem nos prezamos de ser dos rcpul.Jli~ 

· canos. Nilo p1·ccisa o nobre deputado do ir 
encontra l-os no campo conscrYador; ·encontra-os 
lambem no campo .!ibt:ral. 

:Mas, c é j)Ol' isto que me levanto para sns-
,. · õ Jr epu a· o; 

ainua ·que nito ·espose, o que chamarei, sem 
oifcnsa par~ essa opinião, e si o futurQ tiver de 
dar~nos um desmentido, seja para bem deste 
paiz; ainda que eu niio espose o que chamarei a . 
sua chimem ,·epublicana,, n~o posso deixar de 

· honr:~r os seus sentiment s H ra ~, . o sen 
gnmde e generoso coração (Apoiados). 

Senhores, o que perg-unton o nobre deputado 
pelo Amnona~ ao nobre .presidente do conselho, 
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e que S. Ex. suppoz não entrar no quadro natu
ral do direito de intcrpell<Jção?! 
· Perguntou o que já foi perguntado nesta ca-

mara o ue "á foL ~m mu· - · 1 ., • 

por S. Ex. e pelo nobre ministro da fazend<l, a 
quem não posso deixar ele ver com prazer Een
tado nestes bancos, àepois .do brilhante papel 
que tem representado no senado (apoiados), por-

. que S. E,.·c comprehende que nós tocros seQtimos 
snudades ue sua pessoa (Riso). . · _ 

Temos por . conseq.uencia fóra de questão a 
bypothesc do senado adoptar a lei; resta-nos tre~ 
out~·as: ou o selll.ldo nega ~ lei,. ot~ o senado adia 

selho declarou terminantemcntG no senado que . 
considerava o adiamento da discussão este . 
anuo a rejeiçfto peremptoria do projecto); ou o 
.senado emenda a lei, a reformn, sobt·etudo em 
um p~jnto importante, e é isto o que eu esptn·o 
do seu patriotismo, porque quando eu desta tri-

. 0 • ip · <a discussao are-
forma que esperava que o senado tivesse opa
triotismo de rejeitar essa lei ceusitnria e essa 
constituinte constituída, era tenr:o em vis_ta que 
el!e em troca nos mandnsse a reforma pelos meios· 
ordinarios, correspondeudo assin~ás ex.igencias 
do nosso nrtido na o osi ão e u.o interesse das 

' • .. , - noss:~s instituições polHicas. . _ 
guinte: -limita-se. o papel da camãra a votar a Temos ~ssim estas tres hypotheses: ou o ge-
lei eleitoral ? · - nado adia a lei. ou o senado" rc:msa a lei, ou o 

Não lla outras medidas de que o governo senado transfoi·ma a lei, mandal.Ado-nos 11má lei . 
queira tomar a iniciativa ? de reforma por meios ordinarios. · 

E, si não ha objecçãó a essas medidas, porque VoU: considerar tod;ls tres. 
o governo não faz passar os ro'ectos de interesso · · 

u tco, que se ac am nas pastas de nossas com- não me parece que o governo tenha o direito de 
missões?. dizer que o considera uma rejeit .. ~ão disfarçada . 
. E' uma pergunta. que entra- seguramente· no Nós têmos trabalhado oito ro.ezes; a pa!Ji~ncia 
dir~ito de interpe!laoão, que todos nós temos e o esforco de todos gasta-se; nlo somos mes- • 
(Apoiados): - gotaveis~· não somos inexhauriveis ; e pó~e-~e 

Não é só isso, senhores; o programm:i do mi- esperar de um parlamento e do :;enado ·prmcl-. e . . . . . . -
throno desta sessão, contém promessas, que ainda 
não foram realizadas ; falia-se ile IJ:mcos terri'to
riaes e ate ao-orao res ectivo ro·eeto ainda nã 
o r pres~nte ao par ame ato. E qu<mdo pretende 

o governo apres~ntar 'Csse projecto contido na 
falia do Lhrono da 2. :o. sessão? Talvez seja ex tem
poraneo apresentai-o '~gortl, porque a sessão já 
vai adiantada e não teremos tempo para dar-lhe 
and~me!lto. Ficarem?S, portanto, sem os bancos 

e tão difficil. 
O SR. GALDINO DAs NEVES :-Tanto ·mais que 

· elles lá são velhos. 
o SR. AFFONSO CÉLSO (ministro dct ràzenda) :-

E: uma ques~ão jâ.tão debatida t .· .. · 
R. OAQUDI l ADUCO :- S:~na O e sen o r . 

2.a sessão. . do seu nto e o unico juiz da in.Lelligencia q~e 
.Mas é dever do governo pomover a passagem se devo dar ao setl voto; e quan1~0 o senado diZ: 

de todos esses projectos de iniciativa da camti_ra, ndie~se um projecto, não diz .rejei::e-se o_projecto, -
.que se acham na pasta das commissões, si en- porque si essa fosse a sua·vol!tad~, terta a hom~ 
ten~ que . são de utilidade publicn, porqne· ·bridade c a cora~tem llClcessarw s para f~zel-o. 
é um principio prodamado em toda a parte, que • - · ·a · · · 

o , -· . • • • • .' ~~ ' iva,. e conselho com dissolver a eamara para não es-
perde a fiscalisação das medidas leg-Jslattvas perar para 0 anno? .· . _ . . · 
votadas pelo parlamento, é um governo.que alr- s. Ex. já dissolveu uma cam~ra para em1ttir 
dica. . papol-mocda, e francamente o CHclar9u, con~ra 

Senhores~ quanto ao voto do senado sob:r:e a todas as normas do systema_repres.3nt~t1vo; S. ~x. 
questão eleitoral, o nobre deputado pelo Amazo- teria de dissolver uma segund<.t camara pelo 
nas formulou ero-untas · ue· o r serem o 0 Tande · · · 
ponto e inte!~oga~,:ão ~e.sta s_ituação, .. o ~ran~e pos~ivel do se~ado;'uma quartr. para eleg~r_a 
problema pohttco. do mmrsteno, no pnmerro .dia 1 constituinte, e uma quinta. para fazer a ele1çao 
em que elle appareceu nesta casa for:~m-lhe for- directa (Riso). . 
muladas: - o que p~etende fazer o go_vern_o no . Cabe . senhores, nas . possibilidades de- um 
casõ do senado. assent1r ou obstar a~ seu ProJeCto · minist~rio dissolver Cinco camar<~s 'l 

. de reforma elertoral '? · · . _ r 
0 

uival á 

' . suppressão· da camara dos deput:úlos (Riso). 
selho respondeu concludentemente: o gov~rno, · .O Sn. JoAQum NABuco ._ EqÚivale talvez á 
armado de uma lei eleitoral. de um voto do P<~r- d 
lamento, que reconhe~e qúe o m~io. pel~ 9ual suppress:io da camara dos deputa os, e segura-' 
até hoje tem sido eletto e um m~10 _tllegtLl~o, mente á do partido liberal. 
que precisa de reforma; o·. governo dissolvera a O Sn. :NL-\JmNHO C.-u;u>os:.::... Sem duvida~ 
camara~- _.. " "li-NABuco·-Não e.rcio que o nobre 

Mas trata -se de saber; e este é que é o grande presidente do consellto· queira sacrifi~ar.mais uma 
. ponto da questão, trata-se de saha! o que o go- camara, . sobrettrdo uma camara tao. ~evot~da e 

verno fará si 0 senado negar a lei. que sustentao ministerio sem lhe oppor o menor 
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embar:1ço: na hypothesc do adiamento por parte 
do sen:1d0. 

Mas pergunto: si o senado recusasse, i:íegnssi3 
. l . . . , ' . 

rizndo, pelos pree,edentes dàs paizes regido:; pelo 
systeD:J.a 3 que alludiu. a dissolver .a camara pelo 
facto do criu1e do senado? Essa é a questi"ío . 

Nós precisamos, senhore,_, de politicá positiva, 
· 3S ficções n5o illudém a ningnem. Dissolver uma 

camar;l paraJ::lzer; ':.m i'lppello n.o paiz, quando 
( (. ~ .... . 

prio governo (apoiados). é umn comcdi:1, que 
seguram nte _não se poderá impôr ao senado. 
(ltfuitos apoiados.) Os velhos estadi~tas qnc se 
acham na camara vitalícia compreilendem o vn
lor de semelllttntes appellos tiO paiz, c elles não 
se deixariam intimidar or semellwntes a l el-
os, nem accederiam a um voto q ne snbem que 

seria extorqüido· p~la policia·. (.~.ifuitos apoiados e 
apattes.) · 

Por consequencia creio que o nobt•q presidente 
do conselho,. si o senado recusa:;se a lei, não devia 
pedir. ao Imperador uma dissolação, que é uma 

o .._ .. ..., 
não deve constituir um meio habitual do governo 
nas mãos do partido libernl. . 

Mas direi ao ni'J}re presidente do conselho a 
'verdade tal qual é. A efeição directa que vós 
· ides pedir ao senndo não . vale nada, não é exe.: 

quivel sem lei regúl:lmentar. 
O Sn. JEROl\1?.IO SoDnÉ:-Esta lei não 

passar no senado. (_Nilo apoiados.) 
O Sn. JoAQUIM N.A.nuco:-E assim c uando o 

sena o esta e posse do direito de Jegislilr sobre 
elcicõcs, qmrndo tudo depende da lei regulamen
tar, ·quando ~nella que deve senr:msformada, re~ 
fundida ou sophismuda a vossa reforma consti
tucional, para que pol' meio dessas dissoluções 
desnecessarias, dessa lt1x.o de dissoluções (apoia-

r ... ' • 'l • • .. :--

mesmo senado,? . 
.{ 

nado votar e m:mdar para esta camara um pro
jecto de r0formn pelos mciQs ordinnrios, niio 
ter<\ dado a proya rnais completa ·da sua sinceri-

• ( . 9 J I • " ~ ~\ 't : ,. 

~ I • _; 

uepuLados para rejeitar o presente do senado? 
. E' por isso, sentlol'~s, que <:J situação do mi

m::;.terw me parece .:unda .çollocada no mesmo 
ponto em que cstaYa,desde o momcnto ·em qnc o 
nobre.prcsidente do conselho org:~nizou o ga
binete; o vici~ dn organiz~lção ministerial é q11e 

consc 10 e ·e esc e o 
o primeiro db um plano preconcebido; é que 
S: Ex. ·formulou o seu programma, tomou 
o compromisso de reuLizar a reforma mediante 
certos meios, certos tramites, em vez de ter-se 

_ rcscrvndo a sua liberdade de .a.cç::io, em vez de 
re::;erva1·-se ar 1'·1 • • • n::~ · nformc 
cit•cumst:mcias do momento e as necessidades 
poli ticas da occasião. 

De mnneir~t qu~~ o nobre presidente do consc
lho,que foi levndo parn o meio de um verdadeiro 
labyrintho intl'incado,.onde penetrou contem:
plnndo os frescos, dos subterraneos. e seguindo . -

~ 

hoje como sahir. 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO:-'Nunca andei 

por esses caminhos, tenlw andado sempre, pela 
estrada larga. , · 

0 Sn. Jo~\QUm NADUCO:-V. Ex. nãÓ inter-. . 

guagem clara, perfeitamente ao alcance de qual~ 
quer pessoa desprevenida. . ·• 

Nes"se labyrintho, senh(}l'C's, dizia eu, o nobl'C 
presidente do conselho não póde mnis ach~r o 
cnminho pelo qual entrqn tão facilm~J;J.te, porque 
a belleza e o tim desse O'ener d · ar it t .r 
consistem em fner franca, fnci1 e ubert_n · a 
entradn, para depois tomar di!Ilcil e impossível 
n sahida. 

O que restaria pois? Restar-nos-ia, si o se
nado récusasse a lei, uma só solução: o nobre 
presidente do_ consélho- teria que condescender e O Sn_. Pr.EsiDENTE DO CoNSELHO :-Está enga
resignar-se a viver por mais alg-um tempo cnm .. nado, é tão francn a entrada, c!:!mo a sahidae; . só 
estn camara, quaesquer que sejam os seus moli- não sahem os que niio querem. 
. . · ' . :· sen.une~ _o.. ~ . O SR. JoAQi:.Dr NAnrco:- O nobre presidente, 
.· Se?J.hOI es, fo1_ :n entado nc:-.ta cam,.ra o. pe_r1go do con~elho ainda não me comprehende; estou 
poss1vel de ter oo-~oYcrno qu:~ :econ~r a}tcta- ' tom::ndil em coilsideração a situa~~ãG que o nobre 
~ura, .e eu com 0 1 ande assom~IO o.nv 1 nl, um~s j prestdcnLe do conselho creou pnra si mesmo, 
vozes de certas bancadas, . no senttdo .desta d1- compr~ mettcndo·se a fazer a eleição directa 
ctad"!lra que o ~overno dev-ta tomar n st. por- meio da consti!:uinte. 

Nos somos m , 1 • • · 

não é possível sustentar-se a dictadura · ou· riós .c. .. Isso o .que chamo um labyrintho, do qual 
temos convicção do nosso mandato: ou n~o a não. é po,sivel sahil·, e ta~to que S. ~x .. ha p~uco 
temos. e devemos recusal-o ·si estnmos conven- no~ confessou, quando disse: • A pnmetru disso
cidos ·da excellencia do re;•imen < parbmentar -luv:io cu a. proponho; mas si o· senado recusar 
com que direito fallamos de dictadura·? ' Sc6·unda vez, não sei que fazer. ,. 

Resta-nos uma outra perspet;tiva, c é a me:: · Por sua proprin confis~ão S. Ex. entrou em um 
: < • • 1 , • un na o con wce a sa 1 a, que e-
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O Sn. JO.I.QUm NA.nuco:-Bem, m1s foi. quem 
rompeu o dcb;\le e ctucm se collocou na posi0ao 
saliente de leruter da maioria ... qu:mdD o nobre 
dcput:ldo deh:on entond~r quo JlesiC p;1iz tudo 

I ''f' ' • ,,• • • 1 • 
l. ' t (."'i.'- --

sumnli.ldos er:1m facilmente nceitos,_c que no dia 
seguinte áqucllc em · qu_e su levmilasse a m;io 
contra o senad0, haveria urna situa(;~o política 
Uio nnturalmcnte reconhecida por todos como a· 
da maioridauc e a dissoluç:io d.1 primcica·consti
tuinte. 
· O Sn.. SouzA CAnYAtno:-Todos reconhecem 

isto ( Hilatidada). 

0 Sn.. JOAQUDf NADUCO:- 0 nobre -lllÍl1 ístro. da 
fazenda exprirniu-se com mais cautela; àm1-nos 
uma lição llistorica, mas sem tirae ns eonseqnen
cias de Slias premiss(~S uando fez a anolon·ia do 

uquc . e a 1 an w, que, por um golpe de es
tado, convocára a constituinte em Portugal. ·· 

O Su. AFFO:I.'iSO CELsO (ministro da fazenda) dá 
um aparte. 

O Sn.. Jo.I.Qunr NA.nuco :.:._ ús nobres ministros 
estão tJo susce H i n:J is uc [I IOz<rr de toàns as '-
p 1caçues, não 1lcau~ .;ali::;feilos (lWcwidade). 

O Sn.. AFFo::s-so CELSO {ministro clct fazenda): -
E' um meio de sallir ·do laby ríntho. · 

. 0: Sn. JOAQUDI NAnuco : - l\ías de~ de que 
não é um meio legal, niio.o tomei em considc~ 
raf\ão. 

· e, a prerog-a 1 v a 1m pena ao:; e e l-
tos do povo p:mt virem rcfoçmar tl cor:sti:Uiçiio 
em certos pontos, supponho que entr:mamos no 
periodo re\'OlnCionario, desde que se reunisse 
essa convenção sem mandato~ ·run~c_ionand~ aqui 
em frente de um SCllôldO dCSlH'CStl.ÇI::\.UO C Htlj)O-
~t . 

Eu supponho qnc . si o governo _convo- . 
casse uma coustituinW ·por decreto, s1. o go
verno désse poderes tiL·ados de :;un propria 

Mas, s~nhorcs, isto é uma hypoChe_se q~1e cai1e 
por si mesHw, que nfío ·dei;e ser discutJda por 
honra do governo (.Apoiados). . . 

Senhores, o quo resta por conscqnencw. n quem 
se interessa LJüla sorte dn eleição direcla, n quem 
des~jaquc o t~artido liberal se desempenhe lle 

E' fazel'·um appello ao ;enaào brazileiro. 
N:1quelle scnn_do es!~o 9s mDis illustres_ d~ 

nossos adversarws · nao e nossa culpa, nuo e 
culpa dos homens: m~s das_ instituit;ões, si o 

· eixo da. politic<1 murlou-sc ll.~ c.1mnra pura o . ·- . . . . . .\ 

homens eminento·s, desde que pod~m, preferem 
uma cadeira vitalícia ao manda to sempm duvi
doso de deputado. :i\Ias é no scnn_do CJlle est~o os 
homens mais eminentes de amlfos os pal'ttdos. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (titinistro da fctzendtt:\ :
V. Ex. é < uc· uer mudar o eixo da ')Oli!ic~ 
para o sena o. uer que o _govc_rue se rcconheçr, 
Impotente pe1·:mte o senado. . · 

O SR. JOAQUIIII NAnuco : -Eu peço lícen~n 
para urna explicnção c:omo resposta ao nobre mz
nistro da fazenda. Si tivesse de fazer uma -
constituição, posição em ... que alg-uns se tem 
·co:Iocado, é prova vel, e 1 . _ , 
não darm ao senado .as attribmçoes gue e~e 
tem. Não soü pa.rtidario de duas camaras tao 

eCJuilibradamente divididas entre as quaes 
a prepondcr[:ncia sómente pelos estylos c ha
bitos llarlaro.cntares diiliceis de adquirir, vem _ 
com tr;inpo. :1 pertencer rnnis a uma do ue a 

, . l as ues e que e este o nosso systema, 
dc~dc que 1\té hoje não tenho feito senão um pe
dido, o é que o goYerno governe com a lei e 
tJ'nte de alargn1· a lei, de tornal-a. liberal, por
meio_ do parínmonto, desde . que sou legnlista, 
11Tio páS$ O ttoixm· di.! reconhecer· que o 'senado 
tem um direito tií · • 
respeito dn reforma eleitoral como b da·. camara 

. (Apoiados) . . 
Até 3gora tinha eu dito qae não era possível 

tratal·-se de uma dictadura contrn o s-~nado, mas. 
devo dizer o que espero do seu patriotismo. Esta 
pnlnvra não póde ser uma censura aos que tivo·-

. 1 l ~. . 

' nosso modo de considortlr d que nos parece o 
melhor muio deseqrir o paiz. 

Devo dizel·o~ senhores, o que hoje espero, é 
que os homens eminentes dos dous partidos não 
votem a lei. · 

O ::enado não tem com r m · · 
sidcnte do conselho os tem. O senndo acha-se em 
frente de uma lei que seguramente teve o voto 
da enmara, mas que encontrou na propria 
m<lioria grandes rcpngnancias. muitas :resis-. 
lcncias que foram publicn111ente manifestadas, e 
que · dtr pMte d~ D?-inoria, e pode-s_e diz~r _de 

, .. ~ "' " 

repulsa. Eu ddiuo ess·a lei 1.1ssim: é uma lei 
que dcsnacionalisn <1 maiol·ia dos hrazileiros ; é 
umulei PUe em outros a· :~ · 
rcsul tntlo uma vasta emigracão,.a desnaturalisação 
de rnil han:s de cidadãos. {O!tl oh!). 

NcsL:ls. conrlições, é ào dever do sonado negar 
a lei; mns como os dous partirlos estão compro
mett.idos pera eleição dire~ta, venha uma lei que 
g-arantn b roto popular. Pois bem; ponha-se o 
~ : 1... • - .. a 1a, 
l1lho dessa turra que é a nossa Virg-inia, porqua. 

-assim comõ· a Virgini<), nos Est:ldos-Unidos, é . 
cl1amada a .MLi.i dos Presidentes,. ella póde ser 
clwnwda a mãi dos estadistas, o illustre senndor 
pcl11 Bahin, o Sr. D:mtas, tem compromissos sq· 
lemnüs.: com o )Urtido. 

O nobre ministro üa fazenda · bntalhOU; po~ 
muitos nnnos com o maior brilho á nossa frente. 

O nobre presidente ·do conselho é um n~me 
illu5tre c conhecido. Os ministros suo todos llbe- · 
raes. Pois bem, pergunto· vos; pergunt_9 aos se
nadores fiberae.s, niío podendo esquecer entre 
e s o 1 us re represen an e a Imprensa no 
senado, o Sr .. Octaviano; pergunto-vos: si a 
maioria conservaclo;·a do senado quizer fazer 
uma lei liberal, uma lei de reforma pelos meios 
ordinarios, vó.-, todos libcraes, recusareis o voto 
aos conservadores? 

da sinceridade do senado, quando soubesse1s que 
o senado era· lo~! em seus desejos, quando o se
nado vos fizesse, a. vós; que· tendes sobrB os 
lwmbros a responsnbilidade de ta).ltns dissoluções 
fLlturns; o generoso presente de urna lei liberal 
que pu~ess~ ser vot~d~ por · acclumação nesta 

• o 1-
nist1!0 ela fazenda, respondendo á interpellação 
do nobre deputudo por S. Pau)o, já o disse: 
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c Nessa hypothese nós nos inspir1_1rinmos no nosso. r Ln e i ta do de n. 2q,s autorizanrlo o governo a. 
pàtriotismo e nos interesses do Est<1d0. • l 1~1.mdar ~ubmctter a e~amc o estudante A. W. 

o Sn. AFFONso CEi.so n~inistro da. fa.zcn :- I :serra Bellort: . 
E pediri3mos conselho à camara dos ~rs. depu- . L a .dita do de n. 39 relatLvo a· p3 ~:m1entoa.o 
ta.dos, que é em quem nos apoiamos. • major Airtonlo Pedro Heitor.. . ~ 

O Sn. JoAQUDr NA13uco :..;... Mas ser<.\ -de mais es- 1.. a dita do de n. 213A, autorizando· o governo 
perar d~ patr!otis.mo dos senador~s,qo.c ~iiq ~·cs- a dCSI?endcr atÉ :i fJUtJ.lllia de W contos de réis 
ponsavets mais dtre.ctamente pelo prcsttg:lO do com a mtroducçao da hervtt m::ttc no mercado dos 
senado, que se elevem. á altura de verdadeiros Estados·- Unidos e na E 1~ l 
es a IS ns . .r ao ; no sena o am a cve estar em 
viva a. impressão das acclamaçõos que snudaram 
o voto quo el!e de-q. em favor da 1ti ue 28 de 
Setembro, e das ilo.rcs com que for[illl cobertas as 

1 • • suas caccell'<lS. 
• O senado não deve esquecer que o povo ás sua:; 

. 1 ·- " 1 ~ ~ • 

meios 119r que o. partido Iibet·ai o pecle, ucro -ti
rando a.ning·uem o voto, mas garantindo-o·a to
dos. Tome osenaào esso nobre ·inieiativ{l, e como 
em toda a parte se abria espat:o para os cntnncl:w
tes ronw.nos que levovam a celebre inscripção: 
·Sena.tus Popujusqlte Romamts; n~o haverá nesta 

,, .. ~~" .. 
bandeira da eleição directa e do gove-rno livre, 
trneudo escripto nas suas dobras : o ~e11ado e o 
povo brazilcil·o: (llfu.ito bem.! llfuito bem! O Ol'etdo1· 
é comprimentado pelos Srs .. ministros da (azcnda, 
dos e.çtra.ngeiros e do irnpetio c por mu.itos Srs_. de
utados. 

Redacpr7o do projecto n. !SÓ de 1879. 

o l! . • 

Art. Lo Fica npprovadoo àecrcto.n. 7!7~, de 
i cJ.e Março de i879, conceclendo privilegio a .José 
Antonio Uosqueiru para durante o praz9 do que 
.obteve· em Inglaterr~, int_rodnzir no ün pcrio a 
mnch!na de sua invenqão destinada n 1Jcne11ciar 

Sala das commissões em 1:1. de Julho de :1.879. 
. - J. JI. de Macedo.- R. Dantas.- Ruy Bar-

boza. · · · 

O SR. ,?RESIDENTE d<\ para ordem do dia !6: 

Votação do parecer da C')lllmissão de consti· 
tuição n. :1.0 C, sobre a elei(flio de S .. Pedro da 
.A:ldêa, na província do Rio de .Tnneiro. 

. Discussão unica das· emcnd~~d·) sr·nado ao pro-
- cj • " l . 

se a)ei de orçamento. 
Conünuar;ão da 2.a discuss:'io do pro.fecto 11. 228 

abrindo credito ao ministerio da marinha. 
O resto das ma.terias designa d<lS para a i: a 

parte do dia !4. · 

1. a uita do de n. i9:3 tlppi·ovanJo o ·privilegio 
para n:rvegiil)ão dô rio Xingti.' · 

· 2.a parte (ás 2lwms). 

Continp.ação da 2. a discuss?ío do nrojecto de. . ,, . . .. 
;: ' ... , ' .... 

discns~ão do projecto R. 2H, abrindo credito ao 
mü1isterio · da agricultura.. · 

· Le·\'anta-se a sessâo üs q, horas· da tarde. 

I>llESIDENCA. DO SR. VISCONDE DE PTIA.DOS. 

Os o rio. Di5curso "do Sr. Sih·eira ~larlins,.:_on~mr no ~IA. 
-Di:;.:ussiio e Yotaçii o do proj e c to n. HlJ. lixando a; f ore~· 
de terra.-2.• •liseuss:io do projccto n. 2H.dt) :I.Si!J, :~brindo 
crcclito ao· ministcrio da :l"ricultur:~..-Dis • · 

A's li horas da manhã, feita a chnmada,achnm
Sú pl'esentcs os Srs. Visconde de Pr~dos, Ces.'lrio 
Alvim, · Pompeu, Alves ·ãc Ar~mio, Gavião 
Peixoto, _José nasson, Viriato de ~~edeiros, l!a-
11 ; • c; • • • 

li:lin Di1ria, . Bar[o da Estn.ncia, Souto, Silveira 
l\1:-~rtins: .>lndrauc Pinto, Silveira de Sottza, Se
raphico, Oleg:1rio, AlmeidaCouto, Luiz Felíppe, 
lhmocl Eustaquio, EsperidiãoJ Bu[! i·que de Ma-

t 
ceuo, Frederico de .Almeid:l, Ribeiro de Menezes, 
Jeronymo Sodré, Sonza.Andrade, Americo, Lou

" . " . ' ~ ' ; . . i-
queir:.1, Sinvul, Rodrigues Junior, Danin. 

Comparecernm dPpois da chamada os Srs~ José 
Caduno, St1ldanha Marinho, Freitas, Souza Car
""1 h o, T lleodomirv, Barão de Yill:l Bella, Uarianno · 
da Silva, TavtJ.res Belfort, .Toaquit~1 Tavares, Mo-

"'~ • :- ~ • J... • 

- ' . . l , 
Souto, Huy Barboza, Manoel de Magalhães, Sergio 
de Castro, l\Ianoel Carios, Esptndola , ·Barão 
Homem. de :Mello, Epamiuondns de Mello, Costa 
Ribeiro: La fayette, lldefonso d.e A._rf!. ujo, Ignacio 
Martins, Carlos Affonso, Florenc10 de Abrtlu, 
c~)sta Azevêdo, Corr0a Rabello, Monte, Fernando 

:s ri ; ugus rança. 

.. ( ~ o ' . I:) ' . 

-pho Dantas, Candid-o de Oliveira, Dia:J?-~'1, Bulc~o, 
Joaquim Nabuco, Aureliano de hfug .. Jhaes, Me1ra 
de Vasconcellos, Pedro.I .. uit, Frederico Rego e 
Theo~hilo Ottoni. 
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Sessão em 1.6. de Julho de- 1.879. 2\7--

Faltaram co:n partieipacão os Srs. Almeida 
Barbozá, Beltrão, Baptista"· Pereira Franco de 
Almeidn, ilores, . Barros Pimentel' Franco de 
Sá, Galdino, Horta de Araujo, Joaquim Bre-res 
JoãoBri«ido,JoséMarianuo JoséBou·ra ·o ' 
e • v1m e au a essot~; e sem ella os Srs. Azam: 

·buja J\Ieirelles, Antonio Carlos, Belfort Duatte 
Bez~rra. de Menezes, Car.rão, Couto Magalhães: 
França Carvalbo, Fidelis Botelho, Leoncio de 
Carvalho, Mello Franco, 1rlarcolino Moura Ma
noel Pedro, Prado Pimentel e Prisco Paraíso. 

::, uo. 
E' lida e approvada a acta da sessão antece- · 

dente. 
O_Sn. 1.0 

SECltET.uuo dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do 1ni:ü~terio da fazen~a, de Ui de Julho de 1871}, 

transnuttmdo um offició em que o procurador 
:fiscal da thesouraria de fazenda de Pernambuco 
representa con,tra dí\rersas disposições da ultima 
.I . · c · · - ' 4 

missão de orçnmento. 
. Do mesmo, de iti de .fulho corrente, remeltendo 
papeis e·informações a respeito da pretenção de 
D. Izabel Teive do Regg Barros. allla do ch~e 
de esquadra reformndo Francisco ·de Assis Cabral 
do Canto-Teive.- A' commissão de ft~zenda. 

Do ministerio-da agricultura, de H> de Julho cor~ 
.rente, remetteudo os paiJeis relatiros a.o decreto 
n. 7295 de :li de Uaio ue concede a Thomaz 

ett es 1pe pnv1 eg10 para o systema ele calçadas 
de mndeira, confom1e a requisição da camara. 
-A quem fez a requi~ição. _ 

Do presidente do collegio eleitoral da cidade 
de Piiidamonhang~ba remettendo cópias autb.en
ticas das actns da eiciç~o quo se procedeu para 

, o • u a o ... , o-
reira de Barros, nomeado ministro de estr<mgei
ros.- A' commissão de poderes. 

Requerimento do commendador José Rodri
gues Leite Pitnng':.1, dircetor geral dos indios das 
ald~as de Urucú, na província das Alagoas, pe-

~ . . =-- ' . 

de posse os índio~ c qu'c lli~ foram tomadt:~s 'na 
demarcação que se deu em 187.:2. -A' commi.s
são de colonisação. 
· Foi Hdo e j ulg·ado objecto de deliber<Jção e 
p1~ndado imprimir o ~cguinte · 

PROJECTO. 

· Com o a.vi50 n. 2632 de 9 de Julho de 1879, o 
ministerio do Imperio remetteu a. esta augusta 
camar[l a petição dn camara.municipal da cidade 
do Rio Pard?,. na província do Rio Grande do 

Consideran~o~ que a,camar:l nmnicipol refrue
rente se propoe converter o dito predio em um 
laza~eto ha m~lit? reclamado naquella localidade 
e CUJO falta fot om.~a a?ora sentida pela invasão 

E' de pare.cer, que ·seja a petição favoravel-: 
mente defenda, adoptando-se o seo·uinte proje-
cto de lei: o 

A . issembléa geral decreta: 
AEt~- 'i. a ~ go_verno fica autorizado a fazer 

o . , , a UlCipa a CI· a e o 
Rio Pardo, na província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul~ do proprio nacional deriÓminado 
-Cosa da polvora_:;e situado nos arredores da 
mesma cidade. 

Art. 2. o Ficam i·evogadas as disposícões em 
contrario. • 

Sala. das. commissões, fã de Julho de 1879.-
Buarque de },facedo.~Lourenço de AllluqUtn:que~ 

Foi lida e approvada sem debate a redaccão dü 
projecto n. 180 de i8í9 pulJlicado no IJia~rio do 
P{trlamento de :16 do corrente, sobre o privilegio 
concedido a .. José Antonio Mos uera ara intro-

uz1r no mper1o umô:' IUac una e sua inven~ão 
par~ beneficiar café. 

O Sn. PnESIDJ;.I,TE :-Tem a palavra o Sr. depu-
tado Fernando Osorio. · 

. O Sr. Fernand~ . OsÔrio::-Ag-radeço 
. .• a i~ ,. f'~ , 

para commigo, permiHindo q·ue eu lwje funàa
mentnsse um requerimento que tenhó de enviar 
::í mesa sobre assumptos da minha rovincia. 

evo exp war <t casa a razao pc a qun peà1 ur· 
g-encia. Eu era um dos Ol'adores inscriptos para 
uiscuLir a proposta de fixação das forcas de terra; 
aconteceu porém que o meu nome foi collocudo 
em lognr lnl que eu 1Jerdi a esverança de oceu
par a tri}juua. 

< < L 

Ihar a discussão, V. Ex. poderá f::tllar. 
O Sn. FE:nNANoo Csonro:-Independentc mesmo 

· da rol h a, que as vezes é muito necessm·ia, o m~u 
nome foi iuscripto depois de muitos outros ora-. 
dores. Entretanto cu aclwva da maxima urg-encin . ' 

p~Si(,·ão ao goY~rno, c foi J~Or isso que entendi 
nua· dever udwr por m:us tem1)0 :;; resposta 
que me tinha comprom.ellido a d[lr, c1ua.udo 
rullou um de!;ses oradores. 

Os discursos que dons de meus comp~nheiros 
d~ deputaçii~ p~onuncir.ra.m, como elles !llesmos 

" : ' .. 
mais propriamente feitos pura a provincin, por-
quant-o um desses orad.orcs declarou que, a}Jezar 
de ~er seu habito discutir as . materias postas em 
debate~ . eJie vinha occupar-se unicamente dé 
factos referentes â sua Jlrovinda. 

Accusaram elles ao governo; dirígiram.cen-
s as . .~ a u<:~ nunrs ro a guerra, e a 
mim; e, portanto', me parece que é do. interesse 
da maioria que apoia o governo, da dignidade dos 
meus companheiros, da minlw propriu dignidade 
e do parlamento: que ~e apresentem aqui defesas 
no intuito de com bater as accusações; e provar 

ue eu membro desta eamara nã c: • ·cr 

e sentar-me em uma destas cadeiras, ·<lliás tão 
brilhantemente occupadas por grandes oradores~ 
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. ALGUNS SRS. DEPUTADOS : .....:. Ninguem contesta 
isso. · 

O Sn. FERNL"\DO Osonro : -Si os nobres de
putados_nãocontestmn,a minha·rraca intelligencin 

e~ . ~ . 
dos dous oradores a que ·mé·refiro. 

Desd_e já declaro que ~erei calmo na exposição 
d<lS mmhas rnões e 11ão procur3rei imitnr a 
SS. EExs., que tão pouco generosos foram pnra 
comnosco. O meu unico desejo é expÍicnr a ver
dade lara ue a minha rovincia nu·a a ual 
SS. EExs. appellaram, possa sempre manifestar o 
seu juizo com toda a justiça. · 

_O nobre deputado, o Sr. Camargo, declarou 
que b0je lamentava ter-se colloGado em oppo
sição ao governo, e ::~.char-se nessa . contingencia · 
que não l_JrocUl'ou. 

) 

rador dn clloup:ma que, desejando emigrar, quei
mou a casa em que moravn,procurando melhorar. 
de sorte, m:1s depois sentindo bater-lhe a adver
sidade ás portas, anependeu-se de haver des
truido ;1 morada onde primitivamente habit<lVa. 
Si o nobre deputndo se ncha em opposicão pare
ce-me qne ã ev < l o l • • 

O progranuna do ministerio estú bem conhe
cido ; a camara já o tem aprech1do e dito a su'l 
palavru sobre elle apresentando uma enorme 
maioria que o ;.1poia. 

.. Si o ministerio procedesse erradamente não 
• 1 · ·n t1 im :rLnnte sustentai-o. 

A opposição do nobre deputado creioque nüo.é 
devida senão á soffreg-ui~ão, ao açodatnento, ao 
desejo exagerado que tem de vêr realizado em 
Jllll momen o G o o vas o pro0 ra Jma 1 ra , 
que só poderá ser inteirnmente eump;·ido depois 
de annos J.e aturallo trabalho, · mantendo-se o 
partido liberal no pocler. 
~~o posso deixar de agradecer ao nobre depu

tado os elogios pomposos que fez á provincia de 
. • l ;; I 

dessa província repillo os elogios continuados e 
_ acintosos que o nobre deputaclo lhe dirige, em 

deprimento das outras proYincias do Imperio. O 
partido liberal do Rio-Gr~mde tem a sua causa 
commum na gloria, existencia e viua do partido 
lib_eral das outras p_1·ovincias, e ex!ge q)le se res-

• < 

do Imperio. 
. O ?n. :<\.~;ro;:çro ~E SIQUEir~A :-Si ::s outr:~s pro

vmcws tivessem s1do offendtd;ts, terwrn tido aqui 
defensores; mas nu o o foram (1ipoiados) .. 

OSn. FERl'\.~NnoOson;o ' : -Jleço ao no!Jrc de-
l .. , < i I • 

quaes. s~ mostra tão esquecid_o, c verá (j-UC ó nobre 
· ex-mm1stro da fazenda mu1tas vezes provocou 
aqui reclamações, porque p~recia deprehender
se das suas palau::s ~ intenção de :Ieprimir o 
partido liberal das outríl.s proYincias ; o nobre de-
ntado o Sr. Ru Bnrbozn res ondendo ao Sr. 

Camarg-o, teve de tornar hem suliente a incon
Yenienda que havia .em clogi~lr continuamente 
uma pw\rincia que n3o precisa des~es elon·ios 
parecendo :~ssim pôr em contestação seu merito: 
l)OI·que as suas glorias sTio bem conhecidas e por 
. que des3e mouo se olfcndem as sr.;.sccptibiliâades 

• • 4 ~ ~ .. .. • 

· O Sn. Ruy BARBOZA:-Elle referiu-se até a tlieo-
ria dos climas. -

. 0 SR. FERNA?-.'DO 0SORIO :--0 nobre deputado 
a Q\!-en~ resp~ndo, referindo-se. á ·]Jolitica da 
provm~ta do. H to Grande, achou quetQdos os libe-
rae:' a! h podiam ser considerados chefes... · 

... ~ ; 

beraesrio-grandenses, e considerando entre elles 
~m grande numero de homens capazes e dis
tmctos pura ser~m a~resentndos como organi
zadore.s do part1do hber~ll, S. Ex. cnlou-se 
quando encontrou com a pessoa do actual mi
nistro dn gu_erra: Deix~u entrever no seu dis-

.• .. • • • • ~ .l ~ f.. f.. 

provmcw, Jamais cooperou para a Yida e oro-a-
nização do partido liberal rio-gnmdense. ~=> 

Sr. ~residente, quando começou a guerra do 
Para_guay os chefes da nos~a ·província, e muitos 
patnot~1s que os _acompanhavam . na politic<~; 
foram <~.os cam )OS de bataLha. Em 1868, era pre-
s1 ente a provme~<:t o Sr. os ta Pmtc, que en
controu campo abei·Lo par:.1 manobrar focilmente, 
de modo que, ausentes . os homem. mais impor-
tantes daluta activa da politicn,- foi ·racil a esse 
preside~te alcançar uma vktoria, tanto mais 
quanto de muitos municiJlios e collégios, os vo-

'". 4-"\.. :'J • ,/ 

. •. (} . ' 
·mente pensava. em fnzer .voltar victoriesa a .bnn
dei_ra nncional. Que, si os lilJeraes da provincia _ 
qUizessem, que lutassem, mas elle n5o pen
sava senão na _ guerra. Os nobre:; depu ta dos 
achnvam-se na provincia, e sem duvidti, si po
dessem dar bâhllh:1 e vencer por seu unico e -
propno s . rç , nao ~;I:sana 1 pe tr aux1 10 
a. o ministro da guerrn. _ 

St'1 depois, Sr. presidente, que o ministro da 
guerr::t voltou do P::traguay, com outros militares 
cobert9s de prcstig·io e. incon~~stnvel popul:lri
àadc~ .c q~c comcçot~, po~le-se mzer, a rerdudeira 

o 

O ~n. StLYEJUA M.urrms :- Onaes foram os 
outros liiJeraes? -

O Sn. FETÍNANDO Osonro :~Em tempo direi. 
Em 70 ou 71 é que começou a organizacão do 
partido. · 

vincia. 
O Su. FEnNANDO Osoiuo :-E'· certo, mas da 

epocha que <ISSignalo é que elle teve oro-ani
znção e cons~stencia. Quando o actual mil~'istro 

c .... , ( f; < b J 
bernes muito distinctos. · 

0 Sn. SILYEI!L\ MARTIN.S:-Liberaes . e con
trarias: 

q SR. FERN.~Nno Osomo:-Yoltando pela pri~, 
men·a vez doente. foi il:Io obstante encarre!!ado 
de organizar \llll ·3. 9 corpo de exercito, e vfal
lando em nome do patriotismo, conseguiu fazer
se. aGou1panhar até de muitos de s~us inimigos 
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politic~s, a quem deu a distincção de cargos su
peri9res ~o e~eecito. Voltando dá guerra esses 
pa_tr!otns consrdernram-se alliados á pessoa do 
mmrstro da guerra, e muitos tornaram-se dedi
cados ao partido liberal. Tornou~se ortanto 
_ L ~~ o ra a o a po rtiC<l epois da cruerra 

pela allla!lça e cooperação de amigos que se jun-
taram. - -

Q ~obre deputado (referindo-se ao Sr. Silveim 
li'Iartms) achava-se na côrte; e era um da
quelle.s que descria das nossus instituições mo-, } ... - .. . 
nobre deputado. Ainda me I~mbro do seu dis
curso, que se tornou celebre proimnciado na 

. Plleuix Dmma tica nesta côrte en1 que fez pullular 
os seus sentimeDtos republicanos. S. Ex. dizia: 
• Emquanto o Imperador vai assistit a co1·J"idas 
de cavallos no Joekey Chtb o povo se reune' ara ll'ttVir 

e a e. seus-_- zrez os •. no re eputado 
mostrava -se então afastado do partido liberúl 
constitucionnl. . · · 

0 Sll. SILVEIRA ~L-\.RTiNS dá um aparte. 
o Sn. ANTONio DE SrQuÉmA :-Mais do que isto 

nós todo:; dissemos em toda à arte. Hà outros 
a.par es. 

O Sn. FERNANDO Osoruo :....;..,Depois o nobre de
putado TOltoa á proviilcin, e eu m~ lembro que 
nns suas conversns intimas- com o ministro da 
guena (digo intimas, porque o -nob1·e deputaào 
trouxe para.a.giU as intimidades) . .. 

n. tt-nrnA !b.nTlNs :· - Eu direi 
houve, já que ~ isto me obriga. · 

O Sn. FERN.~NDO Osonro:__;_ . 
mt1mas em que o nobre -deputado apresentava · 
suas idé:~s, o actual ministro da guerra autori
zado· pelo sentimento da amizade, lhe twonse
lhava prudenc:ia, dizendo:lhe mesmo, que antes 
de tratar d~ mud~r o nosso systema de gover~o, 
dever-se-lua cu1~af de melho_ral-~__, _no .q~e 

- nacional, que S. Ex. si moderasse o seu pensa
roemo podia prestar ainda reaes servicos ao seu 
paiz; que, finalmente, marclwsse "acautelado, 
lembrando-se que tinha múitos inimigos cntt·e 
os conservadores, mas não tinlw menos e inTe
josos no seu. proprio partido. Dizia-lhe mais~ 

ceremos. 
a s, porque ·so um os ven

Feito est~ pacto de amisade (apartes), trabalha-' 
ram de. accordo, e folgo de declarar que o nollre 
deputado muito distinguiu-se em prol da causa 
Jibeta1. 

lil. RTINS : - ' Ul O an es ISSO. 

O Sn: F.ERNA:r-mo Osonro : __...,Estou respond'endo 
ao discurso do .Sr. Camargo. - _ 

O SR. SILVEIRA MARTINs : -Antes do tempo a . 
. ~ue. se reíere_;já 1m prestava a seu pairelevan-

tzssimos serv1ços. · 
o Sn: FERNANDO Osonro : - Não estou~ ne

gando ; digo que o nobre deputado pensava na 
;republica quando discutia na Phen-i:x: Dramatica. 

O Sn. :FREITAs CouTINHO : ~E era um crime~ 
não"! = 

O Sn. Sn.VEIRA MARTINS: -Mas eu- considero 
.falso· o que V. Ex. está dizendo. 
· 9 S.a •• FERNANDo Ósomo : - Ahi estão os factos, 

a1!_1 esta o seu di'scurso pronunciado na Phenix. ' 
_ · p vi Cia, como 

os n~bres deputados fizeram, e lá se conhece -
tudo 1sto. -

0 Sn. FLORENCIO DE AnREU:-Lá isto é ver-
qade. · _ ·· 

.O Sn. FER~A!"DO OsoRro:-E' preciso que eu 
· o , ca I_spu ou o 
Jogar de chefe do partido, nem Jogar de chefe " · 

.em parte alguma, e demonstrou seu desprendi-
-men~o pessoal. na guerra do Paraguay_. quando 
depois de ser commandante em ctiefe do exer- · 
cito des~eu á posiyão de ser commandado pelo 
Sr. Cax.ras e depOis pelo Sr. Conde d'E A a1·-
e . - -

Elle sempre se contentou com ser humilde 
-soldado- das fileiras liberaes. 
· O ?-Obre deputado, o Sr. Camargo, quiz chamar 
o odroso sobre o governo e para isso valeu-se de 
uma correspondencia que não foi assignada, de 
uma cer - · · 
jornaes de minha província.· 

Essa correspondencia anonyma. apenas rela
tava os factos_que se deram e outros que, cón
stava, bay~al?- ~e dar-se; isto é, declarava que o 
g_9verno Ja tmha despachado títulos, condecora-

-çoes, postos da .gu~1rda nacional, e ainda havia 
' . . 

ção ao Rio Grande do Sul isto não aconteceria si 
o actual ministro da guerra, rio-grandense, não 
se conserva s - -

Então d'ahiconcluiu o nobre deputado que o 
governo ameaçava com postos, que o governo 
pretendia . comprar a dignidnde dos rio-gran
dem:es e que isto não era sem duvida a justifica· 
ção que - encontrava o mini~tro da guerra para 
conservar-se no poder, mas que, felizmen.te, ex-

-- , ses tilulos haviam 
sido devGlvidos a'6 governo. 

Isto dito com certo ar energico pareceu que 
sem duvida ·alguma o miuisti'O da guerra e o go
verno tinham sido menosprezados pelos seus 
comprovincianos. 

Não é exacto e eu vou dcmonstrtll·o cabal~ 

.Foi agraciado com o titulo do Barão ele Ibira
puitan o Sr. coronel Antonio Cuet.-.no Pereira. 

Em data de 2~ de Maio elle me respondeu 
(lê wna carta): c Accuso recebidas as suas cal'tl!s 
de 8 de Abril-do corrente anno e agradeço·llle a 
f0licit.-.cüo ue me dirirre J r at 
CUJa honra devo á benevolencia do governo im-
perial. ,. __ 

Está.assignada a carta, quem quizer póde vel-a 
(Mostra~a). .. · · · · 

Foi da mesma sorte agraciado com o titulo de 
Barão de Batovy o Sr. coronel Gama. :-

seguinte (Zé uma carta) : ~Hontem recebi o tele
gramma de V.. Ex:. feli_citando-me pelo baronato 
que o governb imperial me concedeu, a cuja 
benevolencia sou agradecido. • . · - · 

O outro, Sr~ presidente, que recebeu umtitulo, 
foi o SL coronel Demetrio. . . · 

Gmo e e se ac a no mterior·da nossa pro
vincia~ a s:ua carta ainda não pôde chegar-me ás 
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mãos; porém o Diario de Pelotas de 2 de Julho Mas, Sr. presidente~ quem foi que legou esta 
diz o seguinte (lê) : situação desesperada ao paiz? Foram estes libe-

• D. Ped?'ito~ -Escrevem-nos desta loc<tlidade, raes que a fizeram? Não foram os p~ssados go-
em 2i do · t'lssado: ver~os? O governo liberal aceitou-a como lh'a 

<t A chegada do distincto cidadão, Sr. coronel E, 
0
Sr ~ presidente, quem não sabe neste paiz 

Demetrio José Xn:rier, :Barão de Upacurahv, deu que o anno de 18j8, o governo de 5 .de Janeiro 
Jogar a p:rundc contentumcnte entre nós~ • levou-o todo a fazer economias nos seus minis

• S. Ex.. tem sido objeclo de ruidosns mani- ter i os? Só no ministerio da g:uerra, Sr. presi
festações da :1proço por parte do p:1rtido Jiberal, dente, se economisaram em :18i8 perto de 
de que é al}tori_zado e es~i~nnbilissm10 chefe, e 2.000:000 e :~s outras economias ue os outros 

, e - a 1 1 açao s seus a ver- mmistros fizeram constam dos respectivos rcla-
sarios políticos, que o considcrnm como um dos to rios. 
mais dignos ornamentos da sociedade pedritense. . Si, portanto, o. governo Yê-se obrigado, de con~-

• Os festejos a S. Ex.. continuam com notavel bmação com a camara dos deputados~ a pedir 
animação. impostos, é porque, Sr. presidente, entende que 

• O illustre titulal.' deve estar é preciso desempenhar-se d.e certos compro-
tisfeito es i la , , , 
conservador. ,. quer ter um bom governo deve pagar, porque 

Poriallto, Sr. presidente, nãG é verdade o que não póde haYer governo bom si não dispõe de 
disse o nobre d~putadc, que estes patricios im- boas finanças para. satisfazer ás necessidades da 
portantes recusaram os titu1os; patria-. -

S. Ex. nos fallou aqui do general Portinbo; O nobre de_putado quiz dar a entender que o es-
mas este distincto gen~ral recebeu o seu titulo pirito milit~1: na província (lo ~io Grande do SJ?.l 

"' · - "' , s 1 Zl , a e con ran 
puta do o S~r. Silveira ~rartins. (lia um aparte.) ao liberalismo. 

ltlüs onde está o documento pelo qual se prova E' _ui.n· engnno, Sr. presidente; os chefes lilJ~-
que esses cidadães importantes e distinctos recu· raes da minha província em grande parte suo 
saram o.s titulos como indignos de suas pessoas? militares; entre elles, avultam tantos, que longo 

Senhores, é preciso que se diga-: os títulos que serln enumerar ; alguns, porém, jii. o nobre de-
o governo deu a ·estes bcnemeritos não foram · utado enumero no dic:c · · · · 

os a roco e v o os; ca a um e cs e um ser- · De maneira que, Sr. presidente, se pó de dizer 
vidor importante, tem serviços re::~.es feitos á. su.a que o espírito militar está na província do PJo 
província, e o seu patriotismo, a sua dedicação Grande do Sul ligado ao espírito liber:l.l; que 

, " · · , · , . a · a o se o ouro; quem 1z· 
. Nunca o governo podia lembrar-se de ir:. com])rar militarismo diz liberalismo na niiiiha província. 

semelhantes homens que encaneceram no set·- Tenho, portanto, Sr. presidente; :respondido .ao . 
vi co da patria. Essas remunerações import:nn só- primeiro orador. Agora responderei ao Sr. Sll
ménte uma homenagem a seus valiosos stniços: veira :Martins. 
e mais nada; e é muito natural que muitos destes S. Ex. com ceou o seu -aiscurso declarando 
titules nuo fossem concedidos. si o ministro da r "" r· i d .. •• 
guerra 1ouvesse tam em aban ona o o minis- nistro da gucrrt~, n~o vinh<l fazer um discurso, 
terio, porque conservando-se nellc é uma teste- porque esse não é o campo de suas glorias. 
nnmha vira das acções desses bravos, era o pri- o Sn. SILVEinA M.:\.RTINS:-Não foi isso que eu 
meiro que podia. recommendare esclarecer bem d. 
os factos, fazendo realcar seus rncr~cimentos. · Isse. 

Me parece, port::n~_tõ,_ que :t_ corresponden~la O Sn. F.Em~.U\DO qsonxo~- Ent_ão V. Ex. j~ 

teve por Jim senão dizer simplesmente a Ye1;dadc 
d<ts occurre~cias. _ 

Disse o nobre deputado, o Sr. Camargo: qrre 
estaya em opposiçEo porque o ministerio trnhiu 
ao seu par lido. 

_Senhores, esta c~_nsura já tem sido con-ve-

Si o p;overno não ~realizn em uma sessão todo 
o programma liberal, é porque não póde fazer 
passar de afogadilho todps as idéas que consti
tuem o nosso programma; apenas faz uma ques
tão de opportunidnde; dahi a concluir-se que -ha 
traição ao artido é senhores uma in6x.actidão 
c.rue . -

Si a opposição tem _o direito p<tra dizer que o 
governo trahiu ao partido, eu com e mesmo di· 
reito posso dizer: vós da opposiçüo é que trahLs
tes o "V;\)Sso partido que está no poder (.4.poiados). 
·Diz o nobre de utado ainda ue estã na o -

SIÇuo porque a situação financeira é desespe
rada; emquanto não se fizerelU economias, não 
tem o governo direito.de pedir impostos. 

só tenho a estr~nhar o "tratamento nspcro de que 
usou o nobre deputado para. com o seu amigo 
de tantos annos. 

O Sn. PntSIDENTE pede licença para inter
. romper o orador, e convida a commissão que 
tem de ir ao a .o a resentar a · res osta á falia 
o throno a cumprir os seus deveres. 
O Sn. FEnNAXDO OsoRIO (contirwando):- Au 

mesmo tempo, Sr. presidinte, iU não estranhei 
o tratamento aspero do honrado deputado, ]JOr
que elle, .que já pôd~ chamar àql!! de servil á 
maioria desta camara, de quem Ja obt~ve UJ?l 

- : o , 
tratar com menospreço a um dos seus melhores 
amigos, que :~_tudou a eollocal-o na posição em 
que se ach_a hoJe. . _ . 

Sr. presidente, e notave1, esta e1oquencm mo- _ 
derna. Parece que não se sa_be que aqui nesta 
c:lmara se acham vultos im ortan.tes da nossa. 
patria, homens ~-val~eiros, dignos,_ dediCados ao 
seu partido, c CUJa nda toda t_em s1do uma t~r
rente de sacrificios para a. glona. da nossa patna. 
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Porque elles apoiam o governo, Sr. presidente, 
se diz : c Vós sois uns servis! ~ Servis porque, 
senhores??! E porque não dizeis: • Vós sois uns 
dedicados ao vosso partido no poder? • 

0 Sn. ANTONIO DE SI UEIRA :- • Ex. é defen-
sor delles? 

O Sn. FERNANDO Osomo :-Sem duvida · n~o - . . ' sao servis estes deputados, e eu defendo a din·ni-
dade deste parlamento. o 

O Sn. Al\"TONIO DE SrQUEIRA _:-Eu por minha 

Flores fomós exigir do Sr. Sinimbú a demissão 
do Dr. Felisberto. 

OSn. SILYÉIH 1rL~RTINS dá um aparte. 
O Sn. FEI~~~Nno Osol\~o :-Felizmente o nobN 

o 
mento que nós, em commandita, fossemos á casa 
do Sr. presidente do conselho pedir semelhante 
demissão. 

Sr. presidentê, a este respeito devo dizer al· 
gumas palav1·as. Nem o Sr. ministro da guerra 
nem. eu sabíamos que o Dr. Felisberto_Pereira 

O SR . .FERNANDO Osonro :-Em defender o par· 1 v, ava - opposrçao · - - -
lamento de que faço parte, tenho tanto direito O Sn. SrLYEIM l\iARTrNs:- Não estava em 
como cada um de vós. · o~posiçiío, nem nunca esteve em opposição a 
- Sr. presidente, desceu o nobre deputado aos nmguem. 
factos !)elos quaes está em opposição ao gubi · O Sn. FERN.~NDO Osomo : -0 nobre deputado, 
nete.... um be1lo dia, appareceu em nossa casa e de-

O Sn. SrLVEÚlA :MAnTrNs :-Não ba tal, não c ar:ou: • .. u es ou em opposrçao, na uru men a 
desci a nada. sera demrttrdo o Dr. Felisberto, e peço que seja. 

dada a ~ua demissão a :pedido. • 
O Sn. FERNANDo Osomo :---: .... princip3lmente 

ao ministro daguerr::t, que é o respon~a.vel, na O Sn. SrLYEIRA !LmTil\S:-Não foi isso. 
s~a .opinião, pela politicu seguida nu sua pro· O Sn. FERNANDO Osonro : - Depois disto nin-
vrncw. "uem mais fallou em semelhante causa, mas o 

O Sn. SILVEII\A :MARTINS dá um aparte. que e ver a e e que no ta se:;:-umte to os sa
O Sn. FERNANDO Osomo :-Está no seu dis- biam do occorrido. Qra, quem o disse?_ Não fomos nós; não sei quem mais poderia.ser. 

curso. · ' O jornal Cruzeiro, qúe se publica nesta côrte, 
O primeiro facto, senhores. foi a dernis~ão do deu no dia seguinte á visita do nobre deputado á 

Sr · · Dr. · Felisberto · . · nossa casa· a noticia de que estava demittido o 

opposlção ha muito tempo. 
O Sn. FE~N.~NDO gsomo: -Disse então .o nol~re 

tido, porq"ue não tem a confiança do governo; si 
o governo recusnsse a nomeação, podia dizer 
-não nomeio porque nelle não confio; mas o 
governo demitte.-o, é porque elle exercia o cargo, 
e si o exercia, é porque haYia confianca nelle. > 

Sr. presidente, este argumento não serve, por-
que o no re ex-pres1 en e a pro\Cmcra olno
meado par~ esse cargo no tempo em que inspi
rava confiança ; mas quando não mais inspirou 
essá confi.mça, foi à:.Jmittido. 

O Sn. SrLYEinA M.Ulrms:-Isso é o que per
gunto agora : qual foi a razão ? 

n. ERNANDO somo:- acto. como a 
cama1·a sabe, jú foi, explicado no débate aqui 
travada entre o nobre , deputado e o actnal mi
nistro da guerra. O Sr. Dr. Felisberto foi con
siderado opposicionista ao governo. desmereceu 
da confiança · do governo. · 

não é argumento que _poss:1 sustent<~l-o como 
presidente da província, quando deixou de ins
pirar confiança ao governo geral. 

Pretendeu o nobre deputado demonstrar que 
. existia uma camarilh<"l, que tratava de prejudi
car os inte:t:.sscs da província e do"F.stado, tanto 
que vtu um te egramma o 10 ran e, em que 
S(~ dizia que eu, o ministro da guerra e o Sr. Dr. 

4 • • • 1 • 

foi para a província do Rio Grande, e foi assim 
que lá se soube desse facto, porque o Sr. Dr. Fc
Iisberto mandou um telegramma perguniaRdo si 
era ver a erra :1 nottcm a a pe o ruzmro. 

Ora, desde que se espalhou a noticia no Rio 
Grande, os nossos amigos escreveram, mandaram 
saber o-que havia.. Então eu respondi que . er:l 
verdade e que o Sr. ,Dr. Felisberto havia auto
rizado o n1embro da opposição, Dr. Silveira "Mar-

• • • - :- (r 

O Sú. SrLYEIRA MAnrrs::s :- Niío h::~ tal. 
o Sn. FEnN.\.NDO Osomo: -!fnturalmente o mi

nistro da guerra tinha de procurar um substi
tuto, e en~ão convido~ os seus colleg·as a dar~m . ' 

' . . 
convivencia comnosco, e nunca disse que exis~ 

"tia então camarilhas. O nobre deputado devia. ser 
justo, não. devia tratar de magoar-nos, muito 
mais quando dizia uma inexactidão. Será porquÇ) 
a sua opinião não prevalece hoje, que affirma 
que governa a camarilha? Então, no tempo em , 
q ~ . . ' -
havia semelhante camarilha l Tndó andava bem ! 
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E só se tratava dos negocias do Estado'! E' preciso, : Peço a benevolcncia da camar;J, porque tenho 
Sr. presidente, que s~ 1:espeitem 3~ nossas in- / necessi~ade d~ pr~var-lhe qu~ eu, membro desta 
tençoes ~o nosso pat~·Iottsmo, e que ? nohre_de- casa, nao sou mdtgno. de_-sentar~me ao lado dos 
putado nao trt1te de JUlgar-se a umco patrrot-a nobre; de utados A · · ) • 

prog-r:.11nma ministerial Ítomet~r ma~istrados, é O Sn. SILVEIRA. M:AnTINs:-Nem eu, diga aonde 
filho da terra e, mnis ainda, é filao~ de um ho- está o insulto. . _ 
mem que m:.lis tarde ha de ser candidato e está 
incümpativel perante a moralidade. 

O Sn. SrLYEin."- lL-\.RTINS dá um nparte. 
O Sn. FEIL"'\Al"DO OsoJ.uo:- O nobre 1 

e estrangeiros já explicou o .facto, dizendo que, 
com quanto no tempo em que o nobre deputado 
este\'e no gabinete o governo houvesse adoptade 
o pt·incipio de não nomear magislrados para 
presidentes de provincia, julgou convenjcnte 
alteral·o~ e eu tão deu a nomeação ao Sr. Dr. 

Agora, devo dizer ao nolJrc deputado q)le o pai 
do nctual presidente da minha província, nosso 
collega de deput<~çiío, o Sr. Luiz Flores, não está 
incompatioilisv.do nem perante a lei, nem perante 
a moralidade_, para continuar a apresentar-se -can
didato do seu partido. 0 Sr. Dr. Luiz Flores ê um 
1 ai a .nL r n 1t>o,que pe o seu praprw prestigiO 
tem vindo aqui á camarn dos deputados (apoia·
dos~; ~ós todos o queremos,_nós todos o respeita-

a p'í-'esideucia que foi dada a seu filho não é ~a 
futura Ilrotec<,;ão escandalosa á sua candidatura, 
porque elles teriam bastante dignidade, o filllo 
para. não <tbuzar' do poder, de que seu pai não 
preciza; o pai, homem digno e honrado, para 
não mendigar ao poder de seu filho uma esmoia 
m 1gna . e sz ; azn os c es estao col ocados 
cada um no seu posto, qual delles mais · diguo, 
qual deUes mais nobre, qual delles mais mero
ceder da consideração publica (Apoiados). 

E, senhores, a nomeação do governo foi tão 
acertada que o Jo~·nal do Commer~io de Pelotas, 

. s· - . . . 

no seu numoro de G de Julhq {Lê) : 
• Com a nome:Jç5o do Sr. Di'. Carlos Thompsoa 

Ffores está a provincia de parnbens, e muito 
tem n esperar da ('Omprovada illustr:lção e pa
triotismo de S. Ex., que, corno rio-grandense e 
liberal distinctoJ muito se· esfor(~ará. ):Jo ro-
gre5so e em estar e seus comprovincümos. 

« Embora em opposic:ão ao actual gabjnete, · 
não podemos dei:pr de applaudil-o por esta no
meaç-ão, uma das mais accr~das que ultima
mente tem feito. " 

E'_ um jornal da Ol)POSi(;ão que diz· isto, Sr. 

Passou o nobre deputado a explicar o modo por 
que eu entrei na cbapa dos depurados ger:ies, 
como si fosse preciso que o nobre depu tudo viesse 
occupar o parlamento com uma questito inteirr,. 
mente pessoal entre n;:,s. 

O Sn. . 
aparte do nobre deputado. Porque não calou-se? 

O Su. FEP,NANDO Osonro:-Porque o sil'encio me 
era desho_nroso. · 

O Su. FERNA:imo Osomo:-Assim, pois, nesta 
simples questão pessoal, em que nada tem que 
ver o ~arti~_s~ .. ne~n ~ ·governo, nem a politica 

manLcrei a rhesma c.:~lma e-vou 'explicar a vérda-
de,tal qual e~la é. · . 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS dá Ulll aparte. 
O Sn. FErtNANDO Osomo:-:-Peço :w, nobre presi

dente que,- tendo em attenção os apartes que me " .. . . 

O Sn. PRESlDENTE:-Sim, senhor, mas pondero 
que o tempo du urgencia está esgotado. 

O Sn. FERNANDO Osomo:-~Ias tenho sido.muito 
inter~oznpido. · · 

lt. 1l.ESIDENrn:-- eço os nobres eputa os 
que não interrompam o orador. 

O Su. FEnNAl\"DO Osonro:--'-Diss~ S. Ex: ue eu 
para po er entrar na chapa- dos· candidato_s fpi 

_preciso que se excluisse oDr~ FJôres .. ·. ··· · . 
O Sn. SIL VEmA MARTINS:- Não lhe di~se tal 

cousa. 
O Sn. FEnNANDO üsoriro:-Disse mais, que eU: 

n7 o in 1 · · • - • 

nha prestado serviços ao partido, e que a minha 
unita recommendilção era set· filho do :i\Iarquez 
do Herval. -

Responderei em poucas palavrns. · 
Sr. president~, q~ando se trato~ d~ organiza~ 

a clwpa do J1:irlido liberal da provmcw, meu pat . ..... ... - . 
'- l . • ' 

mcrito nn provincia c(lmo clte{e do pm·tido, t'o~ en
tretanto comullado sobre o modo como havta de 
ser organizada a c!w pa. 

Ora, quando se trat:~ de arganizar un~a chapa 
e pullulam. os chndidalos 'IVidos, é 'muito difiicil 
organizai-a, mas os nobres de utados atiraram 
esta pre en a sobre o homem que não em chefe 
nem tinha mm·ito nenhum na provineia . .. 

O SR. ··SILVEIRA MARTI~s-:-Não dissé isto, está 
enganado. 

O Sn. FEmuNno Osonro:-CorÍ1tudo o Marquez 
rlo Herval s ; na de senadores, 
collocou o ·sr. Dr. Flores, na de deputados, a 
minha pessoa, conservando tambem o nome do 
conselheiro Brusque~ 

Portanto não excluiu ninguem,embora se apre
sentasse mais um candidato ; e então . o que re
~ultou? Tendo o Dr. Flores declarado que tam-

' · , s va c nâ!dato á deputação .geral, 
em tempo o directorio de Porto Alegre publicou 
uma. dec!aração ·na Rc[orrru:t, dizendo,. que· tendo 
feito uma consulta prévia ao eleitorado_, este ac· - ... .• -
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ceitára a candidatura . do Dr. Flôres, opinando 
pela exclusão do · Dr. Brusque e minha entrada 
na chapa definitivamente; · . 

Eis ahi, e meu,P!li havia ~e começo collocn~o 

au..'lliliar que encontrei no 2. o districto o Sr-. 
Dr. Epaminondas de Arruda, um dos moços 
mais nobres, uma das intelli:;·encias mais es- · 
plendidas desta_ pa'tria, e que . merece ser dis-

. . . : .... · · los seus eoneid:ldãos. . . . . 
qne é tão honrosa como a de deputados. E devó Si eu quizesse, Sr. presidente, dormir só h r~: 
dizer com toda a sinceridade, que eu, meu pai e ' os louros conquistados pelü M:arquez do Herval, 
muitos amigps julgava mos que o Sr. Dr. Flôres uieu pai, eu, que tinha a minha eleição cerla 
seria o senador escolhido, porque S. Ex. sempre na província, evit<uin.IuLas: mesmo com os -
foi reconhecido corno homem prudente. intelli- meus advcr:-al'io:;, como facilmente se compre
gente, de virtudes e sabet·, com todos os requisi- liende; mas eu n~o me c_çmlêntei com os goz.os 

---------tfls exigidos I,ela constituicão ; e é digno IN-un:;.ã<+.;;.;..,.,s:,.;.·a.:-. .;,.o~n~l;,.m~o~Iit;a~e,..:, -:q~u"'e~a's.;;o:;;r~e~n~lei.--;;:om;;.er~t-~•c~ui'l,~e;;------
cadeira Iio senado. • . · . então, fiz mais :linda, retirei~ me exnctrimen~e 

Em que b:iseei-me par,'l apresentar-me cândi- ·para os Iog:1res n1nis incommodos e em· que· as 
dato ft minha província? Respondo ao nobre lutas politicas eram m::ds difficeis; fui para a
deputado que no direiLo que tem todo o cidadão fronteira da minha provincia, e ·na villa de 
de apresentar~se pedindo o suffragio de seus Saut'Anna do Livramento estabeleci-nie adYo-
concidadãos e .nós elementos do •ue eu dis- n-ado. , 
pun w .· · Eu t~lli era advog-ado àus meus aD}.igos perse~ 

Sr. presidente, fnltavn-me . apenas um anno guiuos pelo partido conservador; quando eu 
pnra receber a minha C!l.rLa de bacharel em ti71 ha noticia que algum sofiria_ nos timnícipios 
sciencias sociacs e juridicas pela faculdade de di- vizinhos, corria em auxilio sem pensar em re-
reito de S. Paulo. · · munernçno; que o diga Bag~- e D. Peqrito. 

Pai nas feri:.ts á minha provincia, e o primeiro Desse mo lo, .eu trabalhava, de ~anerl'::J tal que 
que hí h:: s! e ou a b anele ira do enSJ.ffi(J4~· 'ii.p u·u·W--l-J)llilGS:&e-IW!lti-lll5~-l:ll3ltl---!*lmllt&ll'tfraatH:aeretw.ll----
POPUl:lr po.ra os adultos fui eu. Ern estudnnte e e não fosse pe:;ado ao nieu partido, quando qui- · 
já cuidava· na educação dos meus compatriotas, zessc ver realiz<•das as minha:; aspirações. . 
crcundo uma escola nocturna, na cidade de Pe- Um clia o município de D. Pedrito se achava 

. lota~. paraadultos, para os:pob1·es_ operarios que quasi eli.ruma luta civil ; os juizes conservn
precisassem da insLrucção,que é o pão do espirito. dores estl}\ram em _guerra aberta contra o par-:

Estu idéa espalhando-se pela provincia do Rio tido-liberal, e· contra illguns membros distinctos, 
Gr:mdc do Sul,os jonues dali i a rec , · , , c·, , mr · elles foram sujeitos a 
teci~\111-mc os maiores elogios que por certo n[o processos · iniquos; suas famili:~s r.stavam emi-:-. 
merecia. (Não apoia.dos .). · . gradas da villn. Tudo era confusão.. O directorio 

Imperio desde· que o Sr. bispo de OÜnda ha:'teou vos folia , c que nesse momento achava-se no 
a sua bandeira de revolta; e pel'gunto: quem foi Estado Oriental ; apresentei-me promptamente~ 

_da província que hnsteou a baudeira da liberdade e dentro de pouco tempo os emigrados, os perse
de consciencia·contra o jesuitismo do clero? Fui guidos volta\·am ás suas casa:;, a ordem estaYa 
eu, e drversas lojas maçcmicas do Impcrio, inclu- restabeleci da ; os processos desfizeram-se, e eu 

· sive a gloriosa loja America de S. Paulo, manda.- voltei para -minh~• cas:~, levando, por u.nica re-

• :- · cr · · • ::mr1ou chamar este humilde advogado que ora 

-------~rr:al1'ffill-l-nnlef>-1eongrntulatões q.... - · :uncração, a gratidão. a am1zaJc do povo, C]UQ 
pediuo. para mim vale mjis do que o ouro. · Quando eu 

Qu:1ndo n mor.onaria dn minha província teve prestava estes serviços, a imprensa liberal de 
de fazer um mãnifesto opposicionista contra o PorLO Alegre I} de toda a p~lrti! tratava de eu
clero que se lovantãva impaYido contra a libcr- vinr-me c tecer- me seus e1_1COinios c1ue cn n5o 
dade de consciencia, eu não tinhl'l merito algum, merecia. 
é -verclade mas fui o escolhido ela Jo"a ma-
ço:mca tle Pelotas a que. estavn liliado parare
digir esse manifesto que nada vale, ma:; que 
mereceu as transcripções e elogios da imprensa 
desta corte. Findas· as férias, vollei aos C3tu.dos 
e de lá; àAntto de um anno, tornei para ~ pro
vinda enLão já com o meu diploma de bacharel. 

Era ness.e tempo pre . · · • . · 
'Morat's, ngente do partido conserYado:·. E quem 
foi que no L" districto rompeJ:!. em opposição 
pela imyrensa ·< ont.ra a ;:dmin-istraclio conserva
dora do Sr· . . Carvalho du Mornes ? Foi o Sr. Sil
veir<'t Martins. 

o Sr,. SlLVEIUA niARTJNS:- Sem duvida. 

partido, ruas eu a _peito dest:ou.erto ~l[li'CSC.U• 
tava-me na liça, · so, tendo depois como unJco 

O Sn. FEnK-\1\'DO Osomo:-E IJUCm ·roi que no 
2.o dislricto sustentou est:t opposicão? F'ui eu 
que r( p~ito deSC?i.JCI'tO 3S~Í~!la~'i\ muitos artig-os 
que sahtam na Imprensa dtart3mcn~e . ,Todn _a 
imprensa · conservadora de Pehltn~~ nw hr:tnde, 
J:Jguar3_o, Hagé, Porto Alegr~, tio toda n pro-
vineia emfim. lutava e· : . , : , 

. . .. ' 
de organizar a chapa de candidatos para a as~em-
hlén pt·ovincial ; flz ver em particular a algnns 
amigos que eu desejava um lo;;-át· nel!a, pam 
trabalhar pela minha província, porque, no!' 
exemplos dti meu pai, havi<.t-me acostumado a 
amar QS meus . compalriotns, desejava servir á 

·, ·n'\la ambiç5o de :sustent:n um -nome 
que pesava sobre-mim e que não devia deshon
rar. EnLão ah~mdonei a minha banca de advo-: 
gádo, pen:orri a provincia em quasi toda n :;ua 
extenç:ào,puz-mea o par de todas as necessidades; 
fez~se a eleição ; fui eleito depu Lado provincial, 
acontecendo que eu e o .Sr. Dr. · Timotbeo Pc-
reu·a a !)Sa,- um . osrlo-grantenses mais ts
tinctos; que já não e:\iste e .cuja perdn lamen
tuvel hoje chora o Rio Gt·ande do Sul, i'omos 
igualmente 0:5 mais votados pelo p:n·tido Ji,. 
beral. ·. · . · _ . .. . 
Q?_an~o eu entrava pela~ portas d<1 ass~mbléa 

' . ,:. " ( ... 
grauJe numero de camaras municipaes de miJ)ha 
proYiucia, q110 me ·haviam distinguido · com ~ 
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honrosa incumbenciD especial de advogar em 
prol dos seus municípios respectivos. Essas re
p~es~nt~ções constam dós annae~ da assembléa 

Para a a~~embléa provincial eu fui apresentado 
não por men pai, mas pelo directorio do muni
cípio de Sanl'Anna do Livramento. Devo entrar 
nestas minucio.sidades, porque quero que se veja 
que o nobre deputado foi um tanto impiedoso· 
e injuslt; pura commigo. 

primeiro is r · 1 . ~ • • 
sobre o pessimo estado de segurança indiviclual. 
Fallei pela primeira vez, senhores, e no dia se
guinte o orgão liberal, a Reforma, ptlblicava 
um artigo em meu elogio,feito pelo Sr.t:amargo, 
tão grande e tão pomposo, que. não me lembra 

• • • n· ai elevando a oradores desde 
Cicero até no moderno Castellar. O ultimo dis
curso que fiz foi sobre a colonis::~çiio. Fazia 
parte da commissão de orçamento o nobre depu
tado o Sr. Silveira Martins, Q eu, que havia 
percorrido a provincia, que havia veri!icado que 
ell~ o que precisava era de estradas, pontes, . - .. ... 

,( < ~, 

tendi que não devia votar uma verba para essa 
colonisação pessima que se pretendia tr;,zer do 
estrangeiro, composta até · de mendigos, de ho
mens que não sabiam trnbalhar, que vinham 
augroentar o numero dos necessitados da nossa 
terrn e enlJobrecel-a em vez de enríqucc·el-a. 
Fallei e votei contra. que succe eu. ece I 
um manifesto do município de S. Bot:ja, elo
gia~do immerecidamente o modo_ por que me 

L ,. C 

interesses de minha província. . 
Eu, Sr. presidente, como deputado provincinl, 

combati ao lado do nobre deput:ldo duas admi
nistrar~ões con:,;ervadorns. a do Sr. Cal'valho de 
Moraes e a do Sr. Dr. Azevedo Castro. Não fui 

m desses mudos silenciosos da Persia de ue 
t:mto falla o nobre deputado. Eu não tinha: me
ritos, mas o nobre deputado encari'egou-me de 
ir defender am Porto Alegra um de seus cli
entes. 

O Sn. SrLVErR.'-l\r.~,.nnxs :-Está enganado. 
O Sn. Fsn:-:AxnoOsomo:-Não ne~'~'ue. Era pre-

sidcnte o l1 ry o r. r {lll o, que esta am a 
emPorto Alegre. Não pedi nem me deram paga 
por isso. ·.. · 

Antes de apresentar-n1e ao directorio candidnta 
á deputnção geral, eu já s:1bi<1 qu~ a: minha can
did~ltura era ace!ta, por9ue l~avia consultado a 

dades. Só depois desta consulta foi então que 
meu pai entendeu que não tinha o- 'lireito de 
contrariar as minhªs aspirações, e.auxiliou-a. 
Ninguem combateu a minha candidatura, disse-
ram os nobres. deputados. · 

E' engano, foi ~omb~_lida em ~orto Alegre 
::> v 

eu ainda era muito móço, como si a moci
dade fosse rim titulo de incapacidade. Foi então 
que meu pai, sabendo da má vontade que contra 
mim se mnnifestava da p;1rte de individuas que 
lhe deviam antes gratidão que inimizade, eon
siderando ue cheo-ado U<lsi aos 70 a unos co· 
berto tle serviços á patl'ia e no seu partido, sem 
nunca haver pedido cousa alguma parà si, limi
tava-se agora a patrocinar a minha candidaturà 
e era por isso contrariado.. . resolveu e$ct·ever 

.. 
essa carta intima, reservad<.t, a que se referiu o 
nobr~ deputad9, dizendo que si não fosse aceita 
a mmha can~zdatura se retiraria da política e 

~ 

· Eis ó-modo incomrenien te da minha apresen
tação, na phrase do nobre deputado. 
~nde está~ inc~nveni_encia? Si meu pai nada 

v~ha, nada mflma, porque aceitaram a minha . 
c~nil!dntura? Mas diz~m: o Marquez do Herval 
~ao. e o chefe, como SI alguma vez fizesse ques-

o . , 1e e m1o e, quem 
guer sel-o, chefes não se improvisam; o povo 
e quem os reconhece; portanto, soceg-ue o 
11obre deputado que o :Marquez do Herva1 não 
quet' tirar essa gloria a ninguem. 

Por mim, estou convencido que os rio-g-ran-
denses sabem uemsãoossenscl es ro incia 
Apresentei-me candidato porque não tinha na 
minha vida um facto que me deslustr~sse, 
nem barreiras ins upera.veis a vencer. E npezat· 
de jú ter a certeza de minha eleição, eu n:io me 
deixei llcnr descançado no meu lar domestico. 
Em Sant'Anna do Livramento disputei a eleição, . ... . . . .. 

a honra ~le me ineluir no seu seio ;. com elle 
tra.balll.c1 de· modo que o partido liberal conseguiu 
um triumpho completo, apczar dos conserva
dores terem desqualificado os quatro districtos 
libernes do municipio. 

Sei que não são os grandes servi os estes ; mas 
veJo-me o nga o a . a ar ne es -para mostrar 
que não i:ne atiraram para dentro deste parla
mc~to ~om~ uma carga inerte. 

enconti·ei-me com iliu'stres -br~zileiros, sendo uui 
do.3 1? opposicionistas libera~s, que nunca fugiu 
da tnbuna J)ara combater a situação passada; 
mas apena3 subiu ao poder a nctual síluacão li
beral de 5 de Janeiro, tiYe o prazer de vei· que 
não fornm dasprezadas )elo honrado ex-ministro 
da mann 1a;·o r. conse heiro A.nd1·ade Pinto, 
idéas que havia manifestado, no primeiro dis
curso (;ue fiz a respeito dos negocios da mari
nha. 

Ainda h~ pouco,todos sabem, dirigi com os meus 
companheiros de directorio a eleiç~o ~e. Pel9t~~' 

, ' 
uma luta civil, morte c sangue derrmnado, luta 
não provocada por nós, não _pelo partido liberal, 
mas inf-elizmente, que cencluiu ·por uzn processo 
que atirou na prisão com o chefe conservador. 
Não são grandes serviços, bem sei, mas isto é 
simplesmente' para mostrar que desde que me 
ormei, em ,. , · 1 mca e1x i a ·ia 

os meus companl1eiros, nunca me furLei ao tra
balho, e si mais _provas de dedicação não tenho 
dado ao meu partido e á patria, é porque em· tão 
curto'espaço de tempe não se me apresentou mais 
occasião de as dar. 

. .. . . 
uma nnica vnga de desembargauot· na I'Cln~~ão da 
provincia, nomeara [Wra ella o Dr. Severino de 
Carv~lho, conseryador. 

E' uma contradicção do nobre deputado, que,ao 
mesn1o tempo que lembra a política do ·referido 
doutor diz ue não se devem esar os sentim~ntos 
politicos de um homem, m~s sim prestar ome
nagem aos seus meritos. Não é certo que se 
queira montnr a relaoão com o partido conser
vador para_ fazer guerra ao nobre deputado. O 
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Dr. Severino, comquanto_ se dig-a que é con
s~rvador, é um juiz ·digno c imparcial; como 
attesta o nobre deputado o Sl'. Diana, que se 
3Ssenta á minha direita; portanto como se accusa 

·o gov:erno pot· essa nomea0ão? O governo não 
tem mteresse em mover guerra ao nobre de u-
tado; e si a rel po servisse para fazer guerra 

- ao nobre deputado, essa guen·a sel'ia contra todo 
~ · partido. liberal, o que cettamente nüo pódo 
convir ao governo. · . · 

O Sn. PRESIDENTE:- Tenho de ponderür ao 
nobre deputado que está esgotado o tempo que 

diu de urgen · . -- · 
O Sn. FErtNANoo Oson.ro:- E-spero que V. Ex:. 

tenha a bondade. de me conceder mais alg-uns 
minutos ; e si nccessario fosse pediria á camara 
mais um. quarto de· horr~. 
. O Sri. PREsiDENTE:- Como o 

bra a idé:~ politica do Dr. CampeHo, e logo depois 
··declara « pouco importa saber que doutrina po
lítica professa a autoridade, si garant~ a ordem 
publica. » Eis aqui sempre a contradicção! 

Mas, Sr. presidente, não é exacto o que disse o 
no · · 
.· Pelo contrario, os nobres deputados por Minas 

tmhao muito prazer em que aquelle cavalheiro, 
que é muito dig-no e nmilo.hcmrado, pudesse ir 
par:>. Minas. (Si{Jnaes de assentimento po1· parte dos 
Srs. deputados pm· .Llfinas.) E demais, e li e não ó .. 
cons~rvador, ~ um liberal muito distiucto; para 

, J • , . • a ess 
arwa para fazer politica, dizendo que o g-overno 
quer montar a administração conservaclora. nu 
provincia? Respeilemos a con~ciencia política de 
cuda um e não lhes emprestemos idéas que elles 
não têm, só· paru fazer discursos de opposição. · 

· ... ·- . bre deputado 
' '' · que interrompa o seu discurso por .alguns mo-

de -hora, vou consulta r a can1arn. mentes, porque acaba de chegar a oeputação que 
_ {A cama1·a annuiu.) foi ao paço. 

O Su. FErtNANDO Osomo (contin'l.tando):-Outra O §!.·. Ma.rtim Fra.nciscc:-A de
a.ccusação feita ao governo foi a demissão do Sr. putação, encarregada de apresentar a Sua Mag:es-
Malheiros ·de procurac1or fiscal da thesouraria. tnde fm crinl a . : · • 

· rou a e tssao priu o seu dever conforme os cstylos auoptados ; 
dadn a este illustre cavnlheiro, ina·s conserva(l.or. · e eu com.o relator da ccmmissüo ti\'e a honra de 
E disse:-•porventur<\ é para o partido liberal Iêr a resposta· que mereceu· a approvaçiio desta 
o emprego !mblico '· UI:na coleira de ferro n que .augusta camm:a. Sua Magestncle <.lignott·se res
cstá preso o cidadiio ~· O empregado pu!Jlico dú o pender que agradecia as n1anifestações dos sen
õeu trabalho, a sua intcllig-encin, os seus sei·vi- timentos da camara dos Srs. deputados. 
ços, )or isso recebe a lan-u mas não d-' a n- • . J!ESIDE.NTE:-1 l'esposta e ua J:Iag-es-

removi o o juiz de direito da Yaccaria ll~1ra o li! ar. E 0 nobre ucputado, ao mesmo temp_o que 
Rio (los Sinos. Disse o nobre deputado que esse censurou a nomeaçtío, fez-lhe logo o ·elogro. 
juiz, o Dt. Caldas, -éseu amigo, o que nã~ obsta-o 
de censurar o selo do governo e a sna 1da para Sempre a contradicção ! : 
Uma comarca, óri.de te·ve d1~savenças com o juiz Fazendo a .defesa do lwnraao coronel ·Albino, . 
de. dJreilo, onde darã sentenças eivadas de sus- que ning-uem accusou, declarou que o Sr. Ra • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-~-~~nndo ~e sensvapores nommpo 
Ainda o nobre depuindo não tem razão al- em que aquelle coronel com batia pela patri:t. 

gumn nesta censura. Esse juiz que foi adverso D~vo di~cr ao · nobre deputado _que ? Sr. Ra- . 
ao Dr. Caldas não está mais no IUo dos Sinas, c bello prestou muito .. bons ser.viÇos a sua pa-
cessou, pois, a origem de todo n mal. Hoje todos tria; mesmo no· tempo em · que tinha os seus 
querem pura alli o Dr. Caldas; alli desapparecerão va.pores; por commodos preços fez trnnsportes 
as desaven~ns. O Dr. Cnldas é exce1lentemngis- muito im ortantes. durante a n-uerr. do Para-
trado, I! muito intclligentc e l ~ , 1 r guay; e nunca ·foi vil espcculador com os di· 
sensato, o clf repillo cnergicnrr~ente a idéa. ~e nhciros publicos ; porque pois ha de S. Ex. cen
quc elle fosse capaz de proferir sentenças nu- surar a nomeacão deste cavnlheiro distincto? 
quas e suspeitas. . . ·. (Apat'tes). -o nÔbre ministro de estrangeiros .iá 

Outra accus:~ção foi a-da nomcatfio do chefe de disse que ·este commando snperiorfoi div_iUi~o 
policia, Sr. Dr. Campello. . . em dous, c que o govor:no estava no seu drretto 

Disse o nobre de utado ue elle tmha s1 · - · R::~bello: o governo, espero, 
repe h o e 1\linas e que ·era conservador. Lcm- saberá sustentar _essa nomeação. · 

A· 29L-TOMO IU. 
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Ancioso o nobre ·deputado por censurar um 
acto do ministro da g·uerra. fatiou na nomeacão 
do Sr. capitão Dantas para ·lente da escola 1Íli· 
litar do Hio Grande do Sul. O minístr · " 

O Sn. FEnNAN.Do 03enro :-Si formalidades tão 
insigniilcn1:1tes _de regulamentos, preJudicam jus· . 
ta~ convemencras_, eu decluro formalmente, que 

"' . 
per eltamente. f?epcis que o nobre deputado apresentou esta 

O decreto n. 6783 de 29 do Dezen1bro de i877 scr1~ d~ factos para accusar o governo, disse que 
approvou o reg-ulamento da escola militar do attnbma esses factos uos interesses de uma ca-
ll.io Grande_, que diz no art. 4. o ( lê): · mnril h a que não cuida nos interesses do Estado 

• c Art. 4. ~Os professores e ndjuntos serão offi- Altribuiu úqnella carta do actual ministro dá 
c1aes e!Iecttvos ou reformados do exercito de guerr<l, que em épocas pas:;adas apresentava-me • . . . . 

.. :. c rpos es.pcciacs, comtan o ' - assegu· 
que tenham pelo menos o curso de nrtiilw.riu rnr a minha candidatura. 
co_m approvnções plenas om tod<Ú; as suas dou~ Dc_claro á cam~ra, Sr. pre.:;idente, que não· 
trmas e servirtío por commissõcs sem direito á prec1so de camarilha para sustentar-me nesta 
jubilação, seja qual for o nnmero de tlnnos no posí_yão, e coaservar a estima ·de meus conci· 
exercicio.• · · dadaos. 

O Sr. ca )it=i • Eu. ·á ue o nohr.e de utado cr • 

Ihariu,tem o curso do estado maior de f,a classe.e ~r conse hos, me~ mo a que!n não os pede_, devo 
mais ~ 2.a cadeira do 5. • anno; e mais ainda ; ·é d1zcr que S. Ex. e que precisa de ter cuidados 
bachar~l em mnlhematicas c sciencias phy.sicns: _comsig-o, porque o seu gcnío, qnasi indomavel 
tem po1s curso superior ao de artilharia exigido suas imprudendas, seu orgulho desmedido suá 
pelo regulamento. ·· vaidade tem àfastadà de si muitos amigos' iõl-

0 ·reg~Inme1:1lo diz-pelo menos ; o Sr. Dantas portant;;s,e S. Ex. deve advertir quE! os mais f'Jl'· 

legislador, adoptand~ o cÚado ::rtigo ·do re,..uln- aco!lteccr, si não mudar de ,rumo, que procure 
mento? Foi sem duvida garantir a capacidade dos . . am1gos Ienes e se encontre so. · 
PTOfcssores, e por isso estabeleceu certa ex.igen- . _Amigo de S. Ex..~ entretive e estimei suas rela
em. -Ora, affirmo cu, o Sr: capitão Da~Lns está no çues, mas o nobre deputudo tem afastado de si os 
caso de exercer o cargo de professor · ·5 reco- seus melhores amigos e não trata de con·esponder 
nhecida a sua ca acidade mt1is de uma' vez ro- aos .seus Dfagos . .Niio sou eu só que tem sofftido do 
va <1,. porque SI ~eye mcrito para o\) ter graus r 1 a ; nm1gos 1mpor antes e m1n a 
superiores aos e:ng1dos pelo regulamento, nã~ província;. in_clusiv:~ alguns que têm sido depu
póde ser considerado seniio em condieões muito' tados .provmcwes, Ja_so_ffrel'?JU amargamerit~. 
eor,npeten ::. • • e ~ L • • • o . -

E' um militar distincto, que está n:~ <lltun1 da so · basta para cu amai-o. Foi amigG dedicndo de 
sua posição . .Além dos seus dotes moracs c intel- meu pai; e eu faço votos pelo futuro de S. Ex.. 
lectuaes tem serviços de gucrrt'l; rcz toda a cam- O Sn. SrLVEin.\. llhnrz.xs::_Obriga.do a S. Ex:. 
panha do Para~uay e ninda n celebre gncna dos o Sn. FEr.NA:mo Osomo:-Faço ,_,o·tos 1·)elo fu-
:Moukers na u1inha província, c os nobres depu-
tados ue se achuvr1m em Porto AlenTe :'t i ~o turo d~ nobre dcputudo, . de quem s~mpre quiz 
t~stcmnnllo, porque o foram receber :ís porias da " ' · -
Cldade, conduzindo-o em e:Ideirinh:~. porque veiu rcc~r do pa~z a ~stin)a dos s~us con~idadão$, que 
ferido, c o cobriram de mil ,1ppbrisos. 0 t::Jm dzstmgU!do com mil ov:;çues, dicro·lhe 

O c:tpil:ío Dantas escreveu sobre 3 orrraniza~iio esta~ Ycrdades sem odio e !>em paixão. " 
do _exercito, sobre n defesa das frontQit·~~, c ·roi Dzssc o nobre deputado que não saJJfa. porque 
1 t d d · 

1 
não tinha autoridade para aeon.selhar no mo-

e e1 o e_p~~a.· o provmcia , eleito pelos nossos menta 0 minislro da «uerra. A razã · 
Pe~·g_unto eu-não estará clle mais que em o nobre epulado está em opposição. Abandone 

con~l{:ues ~e ser um hom professor militar? os bancos da opposiçào, apoic . o gov-erno que 
Nao receio a contestnc_ão. abandonou no meio de sna carreira O'loriosa 

e rect!P~r.:Jrit o direito que perdeu junto·Ó. pesso~ 
Diz o nrt. 5.0 do cilado regulamento ( le ): · do IDllHstro da guerra. · 

_ c E~ 
1
da priv:Jl!~a }ompetencia do governo O Sn. SILVEtnA 11IA.nTINs:-Obrí~ado. 

1mpena a nome::u;zw ue todos es .:.. :.'>~ 
adjuntos, assim "como sua exonerur:õ:o quando O Sn. FERXAND~' O somo:- Sr. presidente,' o 
julgar conveniente.. · nobre daputado alludiu a algumas manifestacões 

que a provincin lhe tem enviado. · 
Diz o art. G5 (lê): ·o Sn. SILvEmA lt!A.nTINs:-Não pedi nem um~. 
c O governo, "ü vista elo c1nc a pr:1tica de-

t 
- .1 O Su. FEnNANDO. Osomo :-Creio bem· mas 

lll.O~S l'\ll' na CXCCUÇaO uCStC regulamento, lJO· , • ·' · n :- .' ' 

me!lte; us9U. de uma ~ttribuiç;ão, que lll.e com~ ·· ~,;õe~, que então havinm app~recido. A camara é 
petHl, e pots tem. justillcado seu acto. testemunha dessa rninha declaração, que não 

0 
S neg<wi;l fazer mesmo porque eu não podia e não 

R· SIL VEIUA. .~LumNs dit um ap::.rte. posso deixar ele reconhecer o.s bons serviços que 
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S .. Ex. prestou· co~o _mi~istro, não só ao R!o 1 prestar _su~ assignatura a uma manifestação, 
Grande como ~o Brn:u mte1ro. Mas .. Sr. pres1- verdadetro msulto ao actual ministro da guerra.• 
dente, ~s mamfestaçoes . c9meçaram a apparecer E o Sr. Rabello, actual commandante superior 
em mmor :aqmero e eu det-me ao trabalho de ler da guarda naciõnal de S. Jero?-ymo,_na carta que 

;:-, ' . ~ · não se podem explicar dirigidos ao ministro 
guerra. 

O SR. SILVEIRA M."-R.TINS =~Por mim? 

O Sn .. FEnNA.NDo Osonro :-Não tenha pressa . 
. E' passível, dizia cu, que. estas manifestações, 

algumas insultuosas, tenham sido enviadas · da 
província do Rio Grande? E' possível? Para 
mostrar sua adhesão ao nolJre deputado Silveira 
Il-lartins, para significar sua sympathia por 

e, os 1 s 1 i · · 
do Herval, só porque não salliu do gabinete?. Por 
que intentar-se abater o prestigio do actual mi
nistro da guerra, que si está no poder, não é 

· por,méra vangloria, mas para servir á sua pa
tria, ao seu partido e á sua província? ! _ 

re onheci Sr. residente ue haviam 
interessados que pt•omoviam, sem necessidade, 
manifestações, que o unico serviço que trariam 
seria talvez a desorganização do partido. 

E com e:ffeito eu vou ler uma carta do mare
chal João Francisco Mena Barreto,chefe do pa'rtido 
liberal de Uruguayana, que diz o seguinte (lê): 

• ca o e rece r l • 

_rencio (que penso ~cr circular) pedindo-me para 
qu~ .9 · ~leitorado . deste município: dirija mpa 

• !:! 

as idéas do Sr. conselheiro Martins, etc. etc. • 
O Sn. SILVJnR."- I\-I.J,RTINS dá um aparte. 
O Sn. FERNlu.'mO Osomo :-.Eu bem sabia que o 

Rio Grande do Sul deix:nria de manifestar-se, si 
não houvesse _quem lhe desportass~ a idéa;. e ~u 

' f.. ' l cogitasse por um momento qne nesla côrte se 
enxergava em s uns manifestações offen:~as ao 
Marquez do Hervnl, ella jümais as . faria, por 
modo algum; c vou dizer porque ; ~pela rnzão 
que me dava o coronel Lima,chefe libernl domu
nici io de Itn ui, dizendo-me, ha poucos dias, o 
município e Itaqm nao se roam es a nem se ma
nifestará primeiro porque o Sr. Silveira :Martins 
não precisa dessas mnnifeslaçõcs p;:~ra augmentar 
o seu prestigio; $egundo porque os nossos con
trarias poderiam especular com ellas para descon
sidera_rem o 1\~,,rqu~z do Herval. 

de Abril (ti): r 'Porque me nerruei assirrnar tai 
ma_nifest_ação teJ? h o sofi'ri~o alguns desgostos. Já 
qmz pedtr a mznlla demissão de de1e()'ado · no 
entanto tomei o expediente, etc. etc. etc. » ' 

Quando, Sr. presidente, aqui se fali ou nestas . ' - . - ;-- . .. . 
libe_ral du provi?-cia c!_o Ri~ Gra~de do Sul que 
?P9Ia essas ~u~~zfestaçoes, zsto e, que aceita a 
1dea da. elegzbJhda_de dos acatholicos, mas que 
os partidos sem dtstincção de côres politieas a 
apotam. 

Entretanto, Sr. presidente, eu tenho a ui o 
m_am esto o c e e conserva o r o _ r_ un a 
Btttencourt, de :1. • de Maio que diz (lê): 
: • O partido conservador· nãÕ- tem · aiiÍda na 
n~.prensa_ o seu orgão ~flicial, - e por isso ainda 
nao mm~nf~stou-se pe1a 1m_prcnsa, não ha porém 
na provmcta quem nao smba que elle nem a~~ 

' -mento do ministro decahido, no governo. 
• E' uma inexnctidão affirmar-se o contrario e 

para que se ·não argumente com a falta de con
teslação a taes conceitos por parte do partido 
co~scrvad9r, la_vro este prote~to, que lhe peça 
haJa de o tn~erzr no seu conceituado jornal. • _ 

Sr. presidente, concluindo direi, eu não com
prehendo a posição dos nobres deputados que 
censuram o governo e ao mesmo tem o dizem 
que a. sua oppos1çao, a sua uta com o troverno 
nada teni que ver com a união do partido liberal 
rio-gr<lndense. 

Pois quo? I Procura-se derribar o parttdo li
beral que está no poder ; procura. se tirar o 
prestigio ~~s ~o~sos ami~o~ nesta côrte: pro-

é rio-grandense;- declara-se que clle é chefe 
de camarilhns indecentes e entretanto se tem o 
nnimo de dizer, que os 1iberaes rio-grandenses 
nada têm que vêr com isto ! 

Podeis ter aqui uma politica, e outra dilfe
rentc no R!a Gran~e? Pr~clamais . aqui. a o~-

·responsavel por ellas. 
Os nobres deputados atiraram-me uma luva e 

eu a levantei. Foi uma Juta pessoal. · 
. E dev? dec1arar finalmente _q~e, si a proviu

era do Rro Çrande do S ui decidir qtie _os nossos 
· no!I!es contmuem a figurar na mesma chapa ,para 

• • _ !:! < ça do P<tr -
tido liberal, eu nao me :ebellarei contra o seu 
decreto, affi.rmando que abaixo dos interesses 
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·geraes do partido liberal e da gloria da minha · 
província eu colloco o meu interesse inuividur..I. 

Agrudeço á cumara dos Srs. d~putados a ])ene-
o n ia de ue usou ara commi"o. 
VozEs:-1\fuito bem!(O orador é comprimentado.) 
Vem á mesa, e é lido e apoiado o s~guinte 

O Sr. SilveiruMart.ins (pela o1·dem): 
-Sr. presidente, está na ordem do dia a lei de 
for as· o discurso que o nobre deputado )rofe-
riu tin a per etto ca :mento nessa tscus~ao, 
mesmo porque era resposta a outros· qu•3 nella 
foram proferido:;;.; cnlretauto S. Ex. usou deste 
meio, que não era o mais regular, pediu urgen-

. cia para fazer um requerimento. 
'"'o Sn. FERNANDO Osomo :-E a camara con-

eu~ a. 
O Sn. SrLYEIRA. ~IAnTrNs :-Sim senhor. a ca

mara conce:leu-lh'n, mas não era o. meió -mttis 
regular. 

Tendo eu pedido a p:1Iavra, e tendo de respon
der ao nobre deputado, peço a V. Ex.., Sr. pre· . ... , . 

' ' ~ c. . ' 

gencia pa.ra o fazer immedi~tamcnte. 
O pedido parece-me justo; não é cousa que se 

Osorio, que se apresentava alli; é S. Ex.~ que 
n:io ·era então general, era coronel, v~Meu a 
eleição. .. 

Desse dia e:11 diante. ficou assentado que por 
1 • a 

vincial. 
nesidia então no Rio de Janeiro. Si se npre· 

sentasse ú sun provincin, bem sabe que não tinha 
títulos, nem· era possivel ser elei~o; mas como 
os deputados pelo systema actual, o da eleição de 
cha a se·am · uaes forem as suas influencias 
são deputados de enxurrada, não ha liber-
dade. · 

O Sn. l'r!AnTIKHO CAMPos:- Apoiado. 
O Sn.SILVEIRAli-L-\1\TINsdiz que Bão ha verdadeira 

liberdade para que cada um delles t~ahalhe fiCai}-

ç-ão do deputado, muitas vezes menos d~gno ou 
com menos direito do que os outros, c neste di· 
lemma. terrível snerifica-se sempre o direito do 
co-religionario em nome do triumpho do proprio 
partido, à o triumpho da chapa; portanto, desde que 
o partido vence a eleição, n~o se. preçisa pcrgun-

(.~ (. (. ' (. ' 
11orque (o nome o diz) é chapa, e na chapa, 
como no cemiterio, tudo se nivela, todos t&m 
ignaes direitos. 

Entrou na chapa e sahiu ele1to ; não havia 
duvida. 

O Sn.SrLVEIRA MARTINS ped~ a S. Ex:. que ouca. 
A familia: d,.o orador entrou com grande con-

.. Consultada a cas:-t, concede a urgencia pedida. o Sn. FEnNAKoo Osomo: -E a minha não en~ 
o §r. Silveira 1\Iarti.ns (signaes ele trou quando eu mo apresentei? 

attenciio) começa dizendü que é um ditado da O Sn. SrLYEmA.1LmrrKs não contesta isto. 
nossâ lingua-qnando um n~o quer, dons não ·o Sn. FEnNANDo-Osomo : -Eis ahi: as nossas 
brigam.-E, ~bsolutnmente falso,-quando um condições póde·se dizer que eram ig11aes. 
quer, t ·oa i · O Sn. SrLYEmA !:L\nrrxs diz que vai chegar a 

O nobre deputado pelo Rio Grande do Sul esse ponto. 
assentou por fo!'ça em brigar com o orado~·· Era simples deputado provinda! em uma 

O Sn. FEUN.\NDO Osonro :-Dize, antes que te chapa de 15, e-o nobre deputado foi logo depu· 
dignm-é tambem outro ditado (Riso). tado g-eral em uma clwpa de seis : ha a. diíl'erenca 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO :-Isto começa bem! do numero, e ha a differonça que Yai entre 3 as-
. o h:" ~ . . . 

O Sn. SrtvEmA.1'L\nTINS sustenta que a camnra O Sn. FERN.-\.NDO Osonro :-0 mais não importa 
é juiz, deve ser jui~: O paiz: ouçam e decidam. Si . nada; a victoria do partido é (!UD-importa tudo, 
não tiver rnzão, nt\o terá- duvidas; não diz-si · 
não tiver razão; si os juizes, ainda mesmo que apresentem-se quantos candidatos quizerem. 
não sejam os mais imriarciaes, porque não o O Sn. SrLvEmA ~~iARTINs diz que o liohre depu
~podem ser aquelles que apoiamo governo c041 a tac1o snbe que em uma provincia,que .tem · de ele-

.. . - . •) l ,.,. . . . :'l. . • 

... ' \J (. .. ·(. • 1 - - 1 o ' 
sição; mas, como partidarios e como liberaes, a proporçao cresce, evanta-se; e exigem-se 
que se colloquem 11a posição do grande interc;sse então mais habilitações do nomeado, c o nobre 
do partic1o, e julguem a um e a outro: si a sen- deputado foi apto para entrar em um concurso 
tença for contra o orador, promette curvar a cu- de seis. · 
beça; vestir-se de saéco, cingir o cilício, e fazer Naquclle tempo lambem o oràdor já era juiz 
)enitencia mblicu dos eccados que não com- municipal da curte, e tinha uma familia crue, si 
mette na sua consctencm. : •- , · · " :.' ' .i n- , r, 

Em !850 achou-se na cidade de Bngé, aonde • intlueute pelo lado da fortuna, e desde qtm en
disputa·va o general Osorio a eleição, tomands trou na política, essa influencia se mostrou. Eu
como seu candidato o illustre amigo, o verda- t~a.va_ em uma chapa de 15~ porque er~ só em um 
Q.eiro irmão do orador o Dr. Felix Xavier da ·dtstt'Jcto, mns et·a para ser eleito entre 30 depu-
Çunha _(Apoiados), . . tndos da província. • 
· O pa1 dg orador, que nunca em .... clia .... de--Sll<t----~-'-*' U<l-+---..---"'-F-"-ot,__· J:.'la,_,r,_,a'---"'-<l_,a..,s,s""en,..l""'b,lé,a"-. _,N_,_,ã""o'----"c"'on...._t""a~o'---,'J"'u"'e----"'-ah.._l._· ________ _ 
havia votado; seus tios, que pertenciam nntes ao fez. 
partido contrario, 11orque haviam questões d~ O Sn. C.uLÚGo:-Já ahi firmou a sua impor-
localidade, reuniram-se em torno do general tancia politica.; começou ahi. < · 
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. O Sn. FERNANDO Osono:-Eu não contesto r O Sn. SrLvEm.dfAn.TrNs nota que o governo d~ 
Jsso. . . . I cnrão, que. s~ dizia liberni, declarou uma guerra 

O ~n SILVEIRA M..i..RTINS sabe quo foi o relator 1 de extermmw ao general Osnrio, que tinha o_u-
.c~a lei d9 o~çan.wnto (apoiados)~ c desde essa 1· sado levantar-se contra a atlministraç:ío do Sr. 
cpoça ale hoJe maugurou-sc na administração Ferraz. Isto deu-se nas vcsperas da guerra, e élle 
I?rovincial princípios até então preteridos, isto I foi de JaR_uarão ·tirado e. destcrl'ado, justamente 
c., os d~ ver<.I.ade do or_çamento; mais de iOO:OOOrS 

1

-nu occaswo em que havia g·uerra~ para com man-
de. grat1ficaçoes a am1gos, foram então suppri- dar n~ armas em Pernambuco. -
nu dos. do orçamento. · O Sn. ·FERNANDO so I : - - • 

va-se .o ·nobre mi~istro d.a guerr;, ness; V~ltou depois Je algum tempo de reluct~n~ia 
occas1ao coronel, na cidade de Jaguarão~ aonde \ do ooverno, mas como voltou? Sem commis~a9, 
venceu a eleicão · sem cargo algum ; quando o g.eneral PropiCIO 

. Foi o. oradõr in1ra B~gé, onde 0 illustre mi- ~-rga_nizava n\fronteira ~ exercito para levar a 
ntstro tmha antes vencido a eleicão mas ·onde oUell'a ao pm .• estrangeiro, clle voltava para a 
elle esse mino tinha preparadi), or assim dizer, a sun ea~a. 

( .. 1 • o 

e tantos votantes~ que havia na prirne'ira for~m general Osorio, e que então ordenou que se lhe 
elevados a L6tq, votantes. · désse no Rio Grande umá commissão e foi no
. o SR. FERNANDO Osomo :-1ras não nbandonou meado commr.ndante da artilharia. E era tal a 

d · · vontade que contra elle existia que todos sabem 
por sua vonta e; era militar, e foi mandado Ilnra que quando se nnrravam os feitos. de Paysandtt 
outro Jogar; tinha de cumprir ordens. expedia-se ·uma O!dem do dia injusta dizendo 

ministt:o da. ~uerr~ ·estava no -J;gunrão, 'onde 
venceu a ele1çao. · · 

O Sn. FERNANDO Osomo dá um apnrte. 
O SR. SrLY.E.InA l\L\nnxs niTo disse que aban

donou; o n~bre. deputado não o comprehende 
\ . . 

Diziam os amigos elo oraàor, e tinha muiLos 
do lado eonlrario, o ainda ha pouco esteve DJfllÍ 
o Sr. tenente-cOJ'onel Fr~ncis;:o de Souza :Mattos 
uinE- das g-r:mdes influe~ncias daquella localidade; 
enta? ad-versm'lG : « Nao se incommode,. que na 
quahd~de de filho dn localidade terá toúos os 

, • : • 1 ao quero os seus votos sr 
têm de ser e;"cluidos os meus co-religionarios; 
o que quero e qqe venha_.parn o nosso lado, por
que o senhor sempre fo1 liberal .• « l\Ias tenho 
esta vil~~nr<~· que tirar <lo genen1l Osorio, qne 
n<1 elmçao pnssiJda nos derrotou. c ao:ora hei de 
vino·ar-me rim · · J • " • 

Em resposta a um aparte, diz que não fez ser
viços ao coronel Osorio, porque si ellc' não tivesse 
o grunde merecimento, que tem, jamais o defen
deria- pela imprensa ; fez o orndor um serviço 
~· "' . . . ' . 

. da sua gloria elevou a gloria da sua p<~tria. 
(11fuito bem.) Fosse seu pai, e nno tivesse essas 
qualich1dcs, o or::ulor não lh'as apregoava. · 

.(lia ou.t1·os apartes.) _ 

O nobre deputac1~ disse e disse .berÍl . q~e o 
' <1UXi li ar. 
E' verdade, não teve um amigo mais infiuente 

do que elle no Rio Grande do Sul, mas estâ di- · 
. zen do por CJD:c· viveram tanto tempo unidog e li-
gados. . · · . 

No entr~tanro pôde o orador' separal-o dos Prop"icio,que@ tainbcm uma dclS glorias da 
0
patria, 

outros, quebrar de algum modo o vartido adverso não sô pela sua bravura nos combates, senão pelo 
e assim por mi!agre venceu-se a e!eie~o . De 15 seu nobifissimo caracter (Apoiaqos). 
eleitores fizeram os liberaes H. onde I:iüo tinlwm Ficou 0 Sr. general Osorio com mandante in
um só, e qlles apenas 4, vorque um entrou tcrino do exercito dúrante quatro mezes. Estava 
em 3 !11bas as_chapas. . · . o orador então na im rensa e óde, re Jetii· de 
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muitas vezes, por eunuchos do palacio., (Apoia· 
dos). 

Façam-no, dizia o orador, e de facto fize~~m-no 
a ,. o - " 

' · isso reformar o Sr. marechal Souza, que era 
commandante do corpo de engenheiros e director 
do archivo militar. 

O ministerio presidido pelo illustre liMral, de 
saudosa mcmoria, o Sr. conselheiro Furtado 
(apoiados), não sabe si por opposição do ministro 
a guerra, nao pra rcou es e ac ç, nao 1z e)!:!-S· 

tiça mas de grande conveniencw para a patr1a. 
.Não norrleou o general Osorio, apezar da luta· 

constante que com o ministerio travou o orador.
Quando se retirou e elle foi nomeado pelo ou~ro 
ministerio disse-lhe então o Sr. conselheiro 

. :... c , . .. .. 

por Iiomeal-o. » Respondeu enttlO o ora~or : dias 
infelizmente cahiram sem ter essa glorw, e fique 
sabendo que os tibios têm tanta parte nas glorias 
deste mundo, quanta a religião lhes reserva no 
outro. • · . -
.Foi o ministerio do nobre Yarq~ez de Olmda 

mandante em chefe: et>isso devido principalmente 
ao Sr. conselheiro Octaviano c ao Sr. conselheiro 
-Silveira Lobo que. sendo ministro, fez questão 
de seu nome e a qúem a patria deve esse grande 
serviço. 

Si ·de um lado o orador recebia servi os de 
seu amigo e por e e ora com smceridade ~ uedi
cação apoirtdo, por outro lado era o umco que 
talvez contra a opinião da deputação r}o-gran-

~ .( t:> c. ~, 
que S. Ex. por falta de occasião n5o havia mos
trado como posteriormente mostrou com tanto 
brilhantismo. Pouca gente conhecia o seu .me
recimento, mesmo porque S. Ex. nunca tinha 
commandado, nem dirigido exerci tos. 

nem se abaixou. 
O Sn. FERN.umo Osomo : -Era praça muito 

antiga, tinha praça desde os :1.11 annos. 
O Sn. SILVEIRA 1\[I.RTINS observa que aos 14: 

annos não commandava exercito:;. . . - . . 

liberaes. O partido liberal do Rio-Grande hoje, 
ainda que as idéas sejam velhas, é um partido 
novo, que.· 11asceu depois da dissolução da ca
mara em i6 de Julho. 
. Antigamente o partido lib•)ral do 2. o districto 

era o artido libet·al hisLoric:o e dos outr s dis-
netos era progressista. A desgraça teve para 

todos estll. grande vantagem, harmonizou Jibe
raes _com libcraes; o districto com os districtos 
do norte. 

O nobre :Marquez do· Herval permitta ao ora- · 
dor dizer-lhe, que teve sempre muita influencia 
no 2. o. districto, principalmente na. fronteira; 

o .... ' 
todos seus :mtigos adversarios. 

o SR. l':ERNANDO Osonro dá um aparte. 
O Sn. SrLYEIRA.l\IARTINS em resposta a este 

aparte disse que foi parte, e o nobre deputado 
ainda era estudante. . . , ·· ' , -
. . " . . (. 

rando a historia politir.a da provincia que o nobre 
deputado não conhece . 

O Sn; FERNANDO Osomo:-V. Ex. é o s.abe tudo. 
0 SR. SILVEIRA MARTINS, C'Ontinuando, diz que, 

depois. de reorganizado o partido,_ entrou-se ua 
" - o (. • 

Eram duas chapas, 1,1ma do sul e outr~ do no:te. 
Foi o orador a Pelotas com o Dr. Pw. Entao o 

illustre n-cneral não interveiu na CO'nfecção da 
chapa do o norte, mesmo S. Ex. nunca acreditou. 
no triumpho liberal. 

Nesse 2." districto a resentaram-se os can· 
didntos naturaes, que eram o· orador, que se 
achava em Porto Alegre, o Dr. Timotheo e o 
Dr. A vila, isto é, os trabalhadores constantes do 
partido. . . _ 

O illnst!'e general ponderou entao ao orador 
que já tinha escripto ao Sr. Barão de Mauá offe· 

. ' que não era da sua opinião ; mas o illustre ge~ 
ncral tinha feito esse ofl"erecimento e o op1dor 

O Sr. general Osorio eliminou-lhe o nome e 
substituiu-o pelo do Sr. Brusque. Eis aqui porq~e 
do 2.o districto vieram representar a província 
do Rio Grande o orador, o Sr. Brusque e o Sr. 
Barão de Mauá. · 
~ conv:eniencia politica desta escolha, a bis-

o Sr. B;rão de Mauá resignou o cargo e o. Sr. 
Brusque não tornou a voltar, em nome dos hbc
raes, ao parlamento. Não faz . o~tras obsefVa
ções; dciX[I á camara que ap~ccw quem :1mha 
raz:io então, si era o orador, st era S. Ex. . _ 

J :1 o • st ·i t i · ' m let <J • 

e não houve resistencia: roram eleitos os can
didatos escolhidos pelo directorio, directorio não 
orrranizado, como 'disse o nobre deputado, ~elo 
Sr~ Marquez do Herval, mas eleito pelo eleito-
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ri}do da capital. Podia influir muito, podia ser 
chamndo com justa razão a intervir, não só 
porqu_e_ era do pa~tido, mas porque era uma 

• ;- 1 

ch~fes_; porque, C? mo disso S. Ex., chefe é o quo 
o e; pode denommar-sc .. chofe a quem quizcr, 
mas chefe é o qQ.e tem verdadeiramente o poder. 
Fizeram chefe o Conde de Porto Alegre, e entre
tanto S. Ex.., politicamente 1'<tllnndo, estaxa en
fraquecido, porque durante a luLa tinha-se rc-. -' ,. 
queria mais intromeLter-se na política. l\Ias no 
dia da victoria não foi isso ruzão })Vra que dei
xassem de ir buscai-o e . dar-lhe o logar a que 
sua posiqão e merecimento lhe davam -direito 
(Apoitidos). · . 

Acabada a le12:islatura entrou-se em se(l"unda 
campanha, e então é que o nobre deputado se 
apresentou. • · 
_ O nobre deputado foi injusto. com o orador; 
esté não lhe contestou nem os merecimentos, 
nem os serviços ; o que disse é que S. Ex. não 
tinh~ direito~ a par ~e outro~ que t.ambem pre-

O Su. FERNANDO Osonro:- E esse me honra 
muito. 

O SR. SlLVRIRA 1LmnNs não nega o direito do 
nopr~ _deputado i o que disse foi que _pela chapa 

não tinha entrado na eleição, estava disposto a 
entrar na scgundn, e que tinha tambcm mais di
reito. Preteriu tambem o Dr. Avi!;l, que já na 
primeira eleição o orador havia aprescntndo como 
tendo direito a elln, pela sua capacidade e por 20 
annos de dedicados serviços ao pnrtido. P1·ctcriu 
am a r. . i 1 , , c , i ic 
parochia, que era mais antigo que S. Ex., c que 
trabnlhava com muita dedicnção. · 

O Sn ... FERNANDO Osomo :-Não se tinhnm nindn 
a11rcsen ta do. 

O Sn. SrtvEmA MARTINS diz ue n5o se a n·e-
sentnram porque os seus- ( 1stmctos anugos pro
_cedcrnm todos como procedeu o Dr. Avila na 
La eleição; punham sempre a victoria do pnr
tido acima dr.s pretenções individuaes. Por isso 
o nobre deputado faz-lhe uma injustiça quando 
diz-foi contra a sua vontade que entrei na · 

Distingue o orador entre opinião e vontade. 
Não era sua opinião que S. Ex . . entrasse na 

cl1apa, e a razão é pnrque gosta de dar o seu a 
seu dono ; outros tinham mais razão do que S. 
Ex.;; mas não foi contra a sua vontade, porque 
si o fossehavia d~ impugnar a candidatura ... 
. ' que res1 e . 
Marquez do Herval, a ameaça de que se retir:.1ria 
da politica. Isso era a abstenção_ do Sr. Marquez 
do Herv.al, mas não era a luta; e a <~bstençuo 
quasi que houve, porque_ quando o _Sr. Araripe 
foi mandado, com as p1<ns bem forJadas armas 
das arsenaesconservadores lal'<l dirio·ir o Rio-
Grande, o nobre 1\I~,rquez, nas vesperas da eleição 
retirou-se para a sua fazenda; c naquellas paro
chias onde o· orador andou com S. Ex. nos 
ultimos dias an1eriol'es á eleição, e em que. S. Ex. 

tinha uma influencia mais proeminen1e, os li
beraes nilo viram senão os seus chefes em roda 
de si. :1\Ins em I!nqui foram batidos; em Uru-
o- r ;-- r - • 7 • 

que se deu ; em Pelotas" não houve eleição ; em 
Bngé foram batidos; e em Sant'Anna. onde nunca 
o partido liber::ll perdeu a eleição, ·o riobre de
pulado, que desta vez a 'dirigiu, fêl-a nulla. 

0 Sn. FERNANDO Osomo :-nifulto obrigado! 
V. Ex. não assio·nou a ui um documento ro-
van o a Iegalid<1de dessa ~leição? 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS vai explicar · isto. 
A eleição não foi feita no dia em que devia fazer
~e ; mas como considera a camara um grande 
Jury, que deve votar pela verdade 5àbida, queria 
que se desprezassem as preterições de formula 
em :1vor a ver a c recon ec1 a, vrs o que na
quella parocbia nunca o partido liberal perdera 
umu elciçiio, senão a ultima, qne foi declarada 
nulla Jlelo partido contrario, que afinal ninguem 
pódc dizer que não estivesse no rigor do seu 
direito. Assigpou por issç o rcquer:imento. De 

pre hão de vencer, emquanto viyerem aquclles 
homens que lú estão, e que não se bandeiam. 

O SR. FEnN"\.NDO Osomo: -!~ias porque per
~ernn~ em outros Jogares~ Porque foram desqua
hfieaaos pelos conservadores_ 

que perder:llll, quer saber do facto . Nessas pa
rochias onde o nobre Marquez do Herval influia 
direcLamente e=cem ue o nobre de utado se es-
tribaY<l, como sendo o sustentaculo da sua can
didat.ur;:, pe:cleram os liberaes. Quem venceu a 
eleição foi o :J..o districto, e ahi o nobre l\Iarquez 
do Herval n:to tinha a influencia que tinha no 
segundo; portnnlo S. Ex:. veiu deputado unica
me,_nte porque o directorio do partido em Porto-. . ' ,•. . . . . 
... ·:;:, t. (. • 

Venceu como venceria quem entrasse n::~ chapa, 
e como havia de perder quem nella não fosse 
contemplado. Eis o que queria demonstrar; e o 
nobre ucput.·ulo foi, pois, injusto quando disse 
que entrou na chapa contra a vontade do orador. 

1\Ias · ainda ha mais. Em muitos pontos se ma-
m estava op[~OSJ~ao a can 1 atura c o no ro e
putado; e o orador sempre a sustentnl-a: Em toda 
a parte se sabia dessa pretençuo do illustre Mar
quez, e todos entendiam_, que R derrota do seu 
nome não convinha ao partido porque era odes
prestigio · de um dos seus membros mais impor-

Oian::)., que lhe ouviu fallnr ao povo de Jaguarão, 
insinuando a cnndidatura do nobre deputado, 
como uma maneira de recompensar os servicos 
rclevantissimos feitos pelo seu illustre pai .á· 
causa publica e ao partido lil5cral. . · · 
· -Dizia o orador. qua_ndo fall~va-se em diFeito 

·; : (. 

por tres 1;azões principaes: primeira, pela. in
fluencia que elle tem pelos seus longos. serviços 
prestados ao parlWo de que é candidato e chefe; ·· 
segunà<l,·porque tem capMidade fóra da:Iinba, 
extraordinaria, e um partido intclligentc delibera 
l~ncar mão dellc. antes· ue os~dversarios tõinem 
conta. Si n:io tem serviços passados, póde crear 
positão para }n·estal-·os no futuro; terceira. si o 
corpo eleitoral, qualquer que seja a razão, ·quer 
nomear, 1)orq'ue nomea o que é seu, elivre, é 
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absoluto, tem direito, c não teni seniio que deli- Jhcrdade·na mon:m::hia (Apoiados). Si tem a Ji.
hcrar. . berdad~:, porque ha de pôt· -etn risco o 1Je!li 
-Ora, dizi:i o orador, si o nobre deputndo não innpreciavel de que gozamos? (A.poiados). E pódo 

está em nenhuma das duas hypothcses, póde est::u· dizer que neste llonto é mais monarchista do que 
na terceira. Seu pni é uma gloria da na~1io, por si ningucm, porque niTo é daquelles que a apojam 
só seu nome vale m ia · · .- · 1 • ,. · · ' :- • .. _ 

recompcns:1 .. Diziam:-mas entra nac-ll::pa de se- chistn porque occupu logora5 c cargos, é daqucl
nador. •Mas é uma honra da nossa terrn. O · los crue raciocinam solirc a fôrm~ de governo, e 
apresc!liámos cnnclid:1to quando estnvamos em ac<' ilanào esta, não a aceita senão nor amor da 
mino I ia, hoJe, que estamos em mawr1a, · eyemos 1 Jcr a c e. .t poia os e apartes.) .. 
levar seu nome á chapn (apoiados), muito embora Sempre assim se manifestou nos praças p~lJit-
S. Ex. recusr, como recusou· mas devemos cas, como nos bonqueLcs. Invoca a· rnemona de 
attenucr ao seu pedido, e é rme' seu filho scjn seus amigos e o nome do il!ustre genernl Camara, 
deputado. Pouco import;1 que seja isto uma infeli- que sempre ::~pplaudiu as 1déas do orador. ~em
cidade, porque mnior infelicidade será desprcs- predisse na sua província, cada vez que alh ha-
tigiaP o gene· n '-&"l"' .. .. · ~· .- . .. . • , , 

filho (Apoiados). • Isto disse ~~o g-eneral Portinha, na org:miz~1çf'ío govcrnnmcntal. Si o Hio Grande 
·. que observou: • E' muito bem dito,é muito bem vence, as outras peovincias podem vencer, e é 

feito. O moco é dil!no e lw de f·z • n · " J • ·" · • · 
pape . • om isto concorànr<1lll outros chefes. Os homens não são dÍffGrentes, mas é ·preciso 

Qunndo fnllou, port<mto, em direitos, não fa!lou ter confiança em nlguem; é preciso que os chefes 
em menor dignidnde, em menor capacidade; politicos a mere~am, quo nunca fnltem, que 
porque um homem púdc ser um g-enio; mas, por- não mudem, porque um povo nunca falta. 
que é um genio, nem sempre póde ter direito Tornn:- dependente da vida de um só cidadão é 
aos suffrngios de um povo a quem nuncn serviu, nm crime imperdoavel. Foi sempre esta a sua 
ou a quem Ecrviu menos do que outros (Apoiados). linguagem pnra a.q uelles que vê .agorn á roda do 

A que~tão de direitos·.polilicos do c:mdidato é governo aqui o no Hio Gnmcle, e no emton~o 
toda relatirn perquc si fossem sómcntc escolher ainda lia pouco o Ol'ador os arrancava dos const-
as tnlenlo<;. <les·Jpp:lrecrJriam-Gs-f} ·: ., · ·· ·'· ., ' ' 
os talentos sao raros, e estão em todos os par· minha ll1<lis franco, 1mis lcgat 1nnis verdadeiro, 
tidos. . e :nais humano. E 1111ra isto póde appellar para 

Que o nobre uwmtauo niío tern ã a memori · · · " · · 
x_8s que contra o or:Jdor articulou. lJa~La lem- compnravd na snn província, Ínesmo porque 
hrar que S. Ex. moveu-lhe a guerra . . não pretende, senão curar os ~eus cnfemlos-

0 Sn.. FEnNAKDO Osomo:-Niio lhe movo a o Dr: Angelo Pio da Silva, que acaba . de pedir 
· sm. demissi:io (apoiadas) de 1.0 vice-presidente. guerra, nunca a mOY!. • 1 d. · 1 

:\C 1ava-se um 1a com ma1s a gumas pessoas 
O Sr.. S1LVEtnA l\1.\nnxs iliz que pelo menos em prcsen9a do nobre general, que nesse dia es-

dor em alg·nm te:I'JJlO hotwessc convidado seu Trnz istl), porque já que .o nolJre deputado 
pai vm·a :1 reYolu~ão ou parn a :r·epuhlica. ~iton convet·sas intimas, contará uma dessas de 

moye no rJ,,hot•' S Er imilHlOll EjtlB o ori . , . 

O Sn. FEn:'iA:'íoo Osomo :-Não apoh1llo; não tanta itítimidadc . . 
disse isso. . Disso um dia S. Ex.: • Ih muita gente que 

O Sn. SILYEin.\. 1\L\nn:-;s noln que lwuve uma entende que pot· eu ler tal qual nome no exer-
in~inuaçüo. cito e no t:i1iz deYo pur-me no servi~o da rc

publica. • O Sn. FEn:'íAKno Osomo:-Hcpctirci o que dis~e 
no meu di-scurso. Nunca convidou pura a revo- " Nã·o· haYi.~ o orado! dito nada ne_m ~li, p~Z·~ll:~_.:__ ____ -----1 

--- --- - -flfltlT':t;-ft1.teA-"--. -t1prt'IOffite ceu-ll;e que aquiilo. trazia um sobrescripto á sua 
O Sn. SILVErnA l\IAnTINS ·nunca fez mystcrio pessoa, e pnra arredar no nobre gencrLll toda a. 

de suas idéas. · suspeita, disse-lhe: • Quem tnl pensar não co-
Tem dilo; está cscriMo no manifesto em rc- nhece os homens, nem leu a historia. Ainda ha 

lnção á questão :rtrauá; nunca fez mysterio de pouco o Imperador dos Fr::mcezcs entendeu que 
suas idéas. Si fosse contemporaneo daind.epen- devia-fazer do Mexico uma monarchia e impor
dencia e tivesse n_o seu paiz, cntr~os seu:5 amigos, lhe um· príncipe estrangeiro. E de facto veiu 
!.l. considera0ão que hoje tem, haYia de ser parti- trazendo na retnguarda um exercito de cin
àario ela repuhlica, porque entende que é uma coenta mil homens. Quem encontrou no Mexico 
fórmo de governo mais simples, mais barata c pr1ra apoiai-o, para sustentai-o? llfarques, Mexia, 
mnis·consenLanea com os gr:mdes princípios de Sant'Anna, g-cneracs da republica, alguns ex
liberdade que nspira . (Apoiados). ~emprc disse presidentes della. Quem defendeu a liberdade? · 

verdade absoluta, de-impôr suas opiniões inuivi- o c!Jama, era um advogado; foi depois membro 
(luaes á maioria de seus concidadãos, fundada a do supremo tribunal de justica; abandonou a 
monarchin, como existe, reconhece que, consti- c~1pital~ ·foi para o camp0, chamou os seus conci
t.ucional como é, pódc garantir a liberdade dadãos ús armns, fez de siu1ples fnzendeiros 
(apoiados); c antes de apaixonado dn fúrma, é de- gcner:tcs como Porfirio Dias c Escobcdo; a sorte 
votado i~ es~encia (A.poiados). foi-ihe bastante propicia para ver fuzilados os 
· E' {lnme1ro que tudo liberal. e entre a monar· gcneraes, traidores e salvl:l.r a liberdade na Ame

chia constituciomll e a repubifca a questão é de rica. V. Ex. estú muito nltaménte collocado para · 
fórma: ha tyrannia com a r:publico, como ha li- poder pôr em jogo os beneficios de que goza., 

isto·; mas não tendo. a presump(· • · · . _r:- • o , , · o 
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• s nnugos com a mesma .

1 

uppon o que a questão não podia ter influen-
fí·nnqueza que .folla no parlamento. cia olguma na administração, porque era toda 

Ninguem póde pensar em tal, e muito m'.lnos, particular ; não disse nada ao governo, porque . 
n'uma época destas em que a província do Rio I entendia que disso não se cogitava, . pois em. 
Grap.de do Sul por um dom especial {}a Provi· muitos paizcs a administra~,ão é inteiramente . 
dencia, no meio de ta.ntas calamidadas que affiL· separada da politica, é uma carreira especial. 
o-enl O n ·t • o· •o·. . ,- · " ' . , . 

0 
- • ' . 

sido ella o celeiro que tem encontr::.do a fome do guerra, cst.ando de accôtdo com a assembléa 
norte; de ·maneira que esses milhões que lá se ·provincial, cntenàeu que não havia mudanç(.l ai· 
gastam como c ue revertem nra eii:1. -cru ma neces;;ari · · · · · 

• nrtquect a, tt·at:nido de estrnd:n de ferro, jorn:~es c oüvindo- que se tratu va da demissão 
vendo diminuídos os seus impostos, que homem do Dr. Felisberto , nãó quiz ser omisso na com
de patriotismo e ele cora~ão pó de em tal época missão que lhe tinlla dado para evitar o desar, 
lembrar~se de lançar o f:1cho de . conflng-r:~ção no que lhe poLlerin provir·~ procuruu o Sr. gene r a 1 
meio de seus concidad;-;os? Era um scelerado, Osorio e disse com franqueza o que havia: «Não 
quem tal fizesse; era mais politicitmente, era um venho visital-o hoje, · venho a negocias; tenho 
·õ • , • 

0 
• • 's i , 

O nobre deputado tomou sempre em máu seu- mas como não disse n8da, agora vendo que se 
lido_ as p;llavras do orador, de maneirn, que falia_ na demissão do D~._Felisberto, v_enho a~dr 

:nobre :Marquez do Herval, S. Ex. tomou como Ex. ententle. qÜ~ elle deve ser demittido, ellê 
uma affronta. . autorizou-me a pedir a demissão. • .: 

- ac mllo me m " . · ~ · . 

Ia dizer quatro palavras; (1lgucm perguntou- Ora, não ·precisava documento para o Sr. roi-
lhe antes, si ia fazer um discurso. Não, respon- nistro d:.~ guerra dizer em conselho que elle pedia 
deu; vou fazer umas rectificações, c s011 coagido · a demissão. 
a isto desde que o nobre Marquez do Herval de- O chefe de policia tinha antes feito a mesma 
mittiu o Dr. Fclisberto sem demittir a pedido, causa; o· orador manifestou-o no Sr. ministro 
tendo lurviclo pedido ; e disso então: • Não vou da justiÇa e a sua demissão foi suspensa; o nobre 
fazer um discurso, não seria generosidade travnr deputado escreveu-lhe uma carta. 

·1111~ CGfll o nobre Marfiaez n·e eam1} - tL •:EnNANDO somo:- •sse ate lOJe não 
é o das su:.1s glorias. • foi consida:.ldo em opposi\JãO ao governo. 

Pois, em que offendeu n_S. Ex. dizendo-lhe o Su. StLYEinA MAntrss continúa di1.cndo ue 
que qualq · · . · p tu ogo em1ssao, rnus que a e1russao niio 
meiro a reconhecer, nfio é o parlamentar? Seria roi dada antes que s. Ex. escrevesse uma carta. 
reprovavcl o seu procedimento, si viesse travur Insistiu 11ela sua demissão 0 a deram. · 
um debate com S. Ex. 

Mas achar i:5tO oifensiro c injurioso ! Póde ser Ora, npparecendo cssns n):.mHestnçües, que o 
c1uc 0 seja, mas pede ao nobre'deput:.tdo quere- orador ufto pediu, não hnYendo cscripto uma 

1 · . d só cnt·ta para a provincin do llio Grande do Sul~ 
c~n 1eça n1~t? que ~sta o on1 or innocente, que 

.:• • 11;1 curte. calou-se c por 11ma razão muito sfm~lles 
O SR. FEnNAxno Oson1o :- Tenho muito prn- que vai dizer ú camarn: si cslabeler.cr-sf' conflieto 

zor em reconhecer isso depois da explicação entre o ot·ador c o nobre ~farquez do Herval, ha 
de V. Ex. de dcciuit· a província tlo Rio Gr:mde do Sul, e 

O Sn. StLVEHL\ 1tL\nTTNS obserra que por isso ella ha de decidir por aquelle que Li\'er razão, 
diz que quandoumquer,doushrigam,poispara peloqucfur· mais justo;eoorauor querapre
quem quer tudo é pretexto. Por mnis :nnavel seu ta r-se perante clla, como se apr·esenta perante 
C]ne fosse pam com o nobre ministro da guerra, a camnra, dizendo: •.Julgai quem é que tem 
o nolH'e deputudo n5o viu senão offcnsa. razão, quem é qne tem o direito .. Não articulei 

O S 
, , s, ~ VICOS que 

R. FErn;A.Nno Osomo da um ap~rte. tenho prestado ao meu partido e;\ minha pro-
O Su. SILVEIRA MARTINS diz que pede-se-lhe vincia, sou atassalhado pelos serviços que fiz 

pmdencia; é facil pedil-a a quem upanha, o 

1

. aos meus amigos.~-
a.que!Ie, C{Ue d<í, estú no seu d!re.ito, ninguem O Sn. FERNANDO Osomo :-l\Ias não o foi por 
lhcdtz naa.a; ·quem tem.prudencw e quem opera, mim, nem pelo Marquez .do Herval; não apre-

- mas pedir prudencin ú victima, isto é, quê con- senta um documento. Sempre o respeitei muito. 
tinua a apanhar, não : a defesa é um direito sa- Oxalú que o nobre deputado procedesse sempre · 
grado que jámais preterirá. . assim para commigo ! -

. O nobre I\f(l.rquez do Herv11Ic o nobre depu- o Sn. SILVEIRA MARTINS pede as. Ex.· que 
ta do não foram .exactos quando narraram o facto -articule um facto. 
de haver· o orador pedido a demissão do Dr. Fe-

· lisJJerto, dizendo que .. esre está em opposiçiio, O Sn. FEr.N.\Nno Osomo :-Emfinr, isto é uma 
· · · · · - · ;- · esseal ; vamos e · -p~rq11e essrevia a 6!3P6SieJeft!SLa e n~ · 

lllSta. · 0 Sn. SILVEIRA 1\Ü.RTINS SUStenta que até hoje 
A carta não foi de agora; sabendo o Sr. Dr. Fe- · não escreveu uma carta e não escreveQ. de pro

lisherto peio telegrapho que o orador . se havia posito. Vêm as manifestações·; foram por assim 
retirado do governo, e estando o :vapor a sahir, dizer do eleitorado inteir0. --
escreveu-lhe uma carta dizendo: « Não sabend·> Entendeu que quem se queria punir era o par
cu qual é o motivo ·que determinou a sua reti· tido liberal da província, era a audacia de ter se 
rada, autorizo-o a pedir ::t minha demissão, si manifestado pelo ministro que sa~ia, me~mo não 
entende que ha alteração poliLica na província.) dizendo nada a respeito do minislro que fic~va. 

- A. 30.-TOJUO III, 
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Pois, si reconheceu aqui,que não havia impe
dimento para continuar o ministro àa guerra? 
que S. Ex. não tinha com o paiz os compro
missos politicos, que o orador tinha ? Elle tem 
sido. um grande auxiliar do partido : o orador 
tem sido 1~a provi_ncia e n~sta canwra o pensa-

pósição na cnmnra, que tinha aqui interpellndo o 
Sr. Visconde do Rio Branco, que tinha susten
tado as idéas do seu partido, que as tinha 
mesmo reclamado dos seus adversarios, qué 
Jlapel representnva no governo indo desmentir 
todo o passado, que considerava de glorias? 

· :::. qu c Ii.su-
rou. 

E é por isso que disse ao nobre deputado que . . . - :'"" .. ._ .., .. -
''.{ '• . ' 

porque não tenha qualidades distinctas ; não é 
isto bater e assoprar: uma causa é o individuo c 
outra cousa · é a occasião, é a posi(~ão do legar 
que occupa pessoalmente (Apoiados). Pois, quem o 
honrou mais do que o orador? Elle foi nomeauo 
juiz municipal, mesmo no tempo dos conserva
dores, por intervenç~o do orador (apoiado~) ;_foi 
removido para Porto-Alegre como audttor de 
guerra pela mesma_ intervenção .. 

' o . l. ::; ( - . .. 

rrramma c com todo o fundamento-os magistra
dos não podem_ ser prcs_id_e~tes-:porqne os !i!Je-

' ,, 
como é que tira-seum magistrado para collocal-o 
em um. cargo politico, aonde ellc vai expor-se 
aos at11ques, ás paixões dos partidos, para depois 
ir julgar na mesma provincia? I:; to era bem pen
sado; mas o governo mudou de opinião, violou 
o Jron-ramma. Eis o t ue censurn é nfío ter o 
governo co erencw _ uem pu c defender isto ? 

Censuraram os libcrnes ao governo 11or rnanter 
no commando das armas o Bm·fío de S. Borjn, 
quando seu filho era candidato. A lei não in
compatibilisa, m~1s a moral incom}Jatibilisn. por
que onde ha a mesma razão ha a mesma dispo
sit;ão de direito. O Sr. Bm·ão de S. Borja nfto 
podia ser commandan te das arm1.1s, porque o seu 
filho era candidato ; os liberaes censuraram po1: 

~· n- . . .. 

seu filho serão justamente seus ad,•ersarios 
naturaes: pagar;í o pai pelas culpas do filho. E 
o que nüo poderá fazel· o filho pela ~leição de seu 
pai? Isto. é ele bom senso, do senso commum 
d_e Sancho Pança, não cstit na ultura da metaphy
srca, todos pódcm comprehender, .tocar com a 
mão, apalpar. Isto é o mesmo facto que censura
ram, mas não é a primeira vez que é praticudo : 

' . (.'o 
erro politico, e erro politico para aquelles mes-
mos que querem dahi tirar proveito, porque 
náo ha nada que de mais vantagens do que um 
adve·rsario inlwbil e que se encarrega de sacri
!iC[n·-se, de derrotar-se a si mesmo. A provincia 
do Rio Granue de Sul não Jóde ser rrovernada 
asstm ; c a esta acostuma a a ser goverl'la a por 
sen<ldores, por generaes, por homens eminentes, 
ou que sah~n~ de _lá para o min~s~erio, ou que 

vincia. 
O nobre deputado jú viu o exemplo: uma das 

primeiras influencias da provincia, amigo in
timo, dcdicadissimo do seu ill ustre pai, o Dr. 
Pio Angelo da Silva, vendo tratado de uma ma
neira pouco decorosa o presidente da provincia, 
que tinha sido presidente da assembléa provin
cial, e que governnva a contento geral, immedia
tamente deu a sua demissão. 

O Sr.. ANo nADE PINTO: - E' um llos cidaJITÓs 
mais clistinctos da provincia do Rio Grande 
A oiados . 

O Sn. SrLv-EIUA MAnTixs diz que o Dr. Pio é 
um homem, mas um ho11Cm que representa 
uma legiilo, não sú pela sua posição de :1. 0 vice
presidente. mns, sobretudo, pela considerução de 
que goza (Apoiados). -

denso distincto, mns 'nunea desejou ser ;ice
prcsidt•nlc. 

O Sn. AxnnADE PINTO :- O honrado Dt·. Felis
!Jcrto 1i incnpaz uo trahir a qualquer governo 
(Apoiados). 

O Sn. FEnxANoo Osonro: - Isso tumbem 
affirruo eu. 

O Sn. SnxErnA, MARTINS dizia que era uma 
, ' i ,, ü e riua ·e e0 ram11a que 

o nobre ucputndo disse é falso, que não aprcsentn 
o orador documento. 

Esteve com e tclegramma na mão, c leu-o 
aqui. · 

O Sn. FEnNANno Osonw: -Eu não disse que 
ern faJso ; perdão. 

O Sn. SILYEmA :UfAnTINs, continuando, diz que 
o telcgrumma veiu de Porto-Alegre e dizia isto: 
• O Dr. Luiz Flores (é C<1sado com a sobrinha do 
Sr. general Osorio) apresenta carta do Dr. Fer
nando (q~e é o nobre deputado quo está. pre-

Dr. Fi ores· c ellc exigiam do coils~lheiro Siui~1'bú 
a demissão do Fcli5ljerto, c que no vapor de 3 
vem a carta de nomcar,ão do Dr. Carlos Flôrcs 
pm·a presidente. • • 

O ·nohrc deputado disse que o orador não 
a}wescntou documentos. 

Apresentou o telegramma ; não apresentou a 
carta, porque ella ·está no poder de quem expe, 
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diu o telegramma; mas, na falta do documento, 
apresentou um documento maior, que é· o racio· 
cinio. 

Pois, quem telegrapnou teria o dom de ad
vinhar os factos que se deram posteriormente? 
Não ; logo, viu a carta que o nobre deputado 
""'-'1<' ' v u. 

O no1Jre deputado no seu apnrte como que 
~onfessou, dizendo - dando mesmo que assim 
+'nMn 

• .. , >V• • o 

O SR. F.ERNA.Noo _Osomo:- Sim; no meu dis-. 
curso eu o expliquei hoje ; está tudo bem 
claro. · . 

0 SR. SILVEIRA. MARTINS diz que não estit ; O 
nobre deputado escreveu e e_scrcveu o. que diz, 
isw é, 9.ue a .P~ovincia IIo rrw:uranae ao ::Sul 
não está administrada pelo governo, que nessas 
nomeações não é o governo quem ·influe~ mas 
~nnn ~~Ún -' ' .:J ~1- .1 
.t'~"< ~vuu, ' U · UU H;'JJ> v Uu· 

putado, que, declara o orador , não e o mais 
prudente, cemo S. Ex. declarou que não é o 
do orador. 

O Dr. Cadaval fazia opposição na Reforma; 
foi de um dia para outro demittido o procurador 
fiscal da fazenda e nomeado o Dr. Cndaval. 

O Dr. Cada:val, p_orém, liberal dedicado. e sin
cero . não ficou por isso governistn, e então 
facilitou a tarefa do governo de reparar a in-
jusd9a 1eha. ~ue nao aerxon-se corromper, 
continuou o que era, e então voltou para o seu 
~og~r, e o conservador demittido foi reintc-
tjLU<LVo 

Disse o governo: dei uJJ.a grunde prova de 
justiça, reconhecendo que o Dr. Malheiros não 
tinha culpa; mas não deu grande prova de pru
dencia, demittindo um homem que só tinbs boas 
informações do thestmro. Porque então de
mittiu-o? -Óuaes foram as oueixas ? -Ouaes as 
:provas? 

O Sn. ·FERNANDO Osomo:- Antes rep:mJr o 
mal do que persistir nelle. 

O SR. SILVEiRA MARTINS entende que é melhor 
não praticai-o (apoiados), principalmente não 
havendo motivo. 

O Sn. FERNANDO Osomo:-A natureza humana 
é sujeita._ ao erro. 

U ::SR. ::SILVEIRA ~lA.RTINS diZ que Sim; a carne 
é fraca, e nem todos têm a coragem de sacrificar 
o interesse proprio ao-interesse publico. 

0 SR: FERNANDO 0SORIO:-Apoiado. _ 
0 SR. SILVEIRA MARTINS da mesma maneira 

fallou sobre a nomeação do capitão Dantas ·para· 
lente da escola, o qual tambem pertence ao tnl 
grupinllo, que é encabeçado p-elo Dr. Luiz 
Flôres •. 

O. SR. FERNANDO Osonio:-Não apoiado, não 
encabeça grupo nenhum. 

O Sn. SILVEIRA 1\IARTINS nota aue o nobre de-
putado encarregou-se de lêr a lei, que diz que 
para ser lente é preciso a npprovaçfio plena dos 
cinco annos do curso de artilhm·ia, S. Ex. diz que 
foi deputado província!. que escreveu sobre isto, 
é bncbarei, etc. Não lhe contesta nada disto : é 
bacharel, mas não tem o curso da escola militai', 
mas sim da escola central ; sendo militar, porém, 
não tem o que a lei exige, e que é pelo menos a 
approvação J.llerra em todas as ma terias do curso 

d~ arttJha:z:ia ; desde que não tem essa <1pprova
çao, nao pode ser lente, e, portanto, a nomeação é 
contra o regulamento. 

Mas S. Ex. vai além e diz : o. govemo tem o 
direiLo de alterar o regulamento. Logo, altera o 
regul<1mento, chamando o capitão Dantas I 

l'IÜO, O !fOVerno Tem O dtreitO de alterar, mas 
as alterações se fazem pela me3ma maneira por 
~~~ :se. f~_;;:,m os,:z:cg_ulameJ.ltOs,_ por dec~eto, por-
':1~' > • >VLU ' v.tlLtiU t; U . que 
substitue a regra. 

Crê ter respondido ao nobre deputado. Falta
lhe, porém, um ponto, e é o que diz respeito á 
nomeação do Sr. Rallello para coronel commari--
dante superior. . • 
· A camara ouviu o nobre denntnilo lP.r ~~~ """"t"" 
do Sr. Rabello, queixando-se_que o querinm de
mitlir porque não. tinha assignado -a manifes
tação feita ·ao orndor. 

l'laO e exncto. u ::;r. wweuo, que e um bom ho
mem, foi em todos os te:mpos politicamente con
siderado tão inoffensivo que não votava com 
pnrtido nenhum para não se compromctter; é um 
homem, dos seus amigos particulares; dos seus 
interesses, da sua pessoa ; muito digno pessoal
mente, mas politicamente nullo; foi do exercito, 
mas militarmente zero. 

O SR. FERNANDo Osomo :-Nõ"o apoiado. 
_U ::>R. ::SILVEIRA ~LillTINS d.IZ que na o ha lllSSO 

offensa. 
O Sn. FERNANDO Osomo :-Não foi zero fncn 

JUStiça; elle não passou desconhecido como mi
litar. 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS apraveita a lembrança 
do nobre deputado e tem idéa de que uma Yez os 
ladrões agarraram no caminho ao Sr. Rabellp, 
roubarám-lhc o dinheiro que levava para o exer-
crto, e nao querendo matai-o, limitaram-se a 
deixai-o nu no meio do campo. 

O SR. FEnN"\NDO Osomo :-Isso não desabonao_ 
homem. E' forra maior. 

O SR. SrtYEIRA.l\IARTINs est:i dizendo que elle 
não passou desapercebido. 

Seguindo agora o· antigo syste1na, tnmbcm·elle 
não assignou a manifestação, c fez muito hem, 
desde que Iiella viu oualquer cousa de offensivo 
ao seu amigo, porque podem-se· harmonizar as 
cousas : elogiar os que merecem, sem offender os 
outros que nada fazem para desmerecerem. 

Elle era amigo particular do Sr. 1\larquez do 
Herval, e via nisso alguma cousa que pudesse 
ser censura ao nobre generãl, e portant0 fez 
muito bem em não assignar. 

Mas ninguem o quiz punir por este facto pelo 
qual a camàra viu que ellc foi galardoado, pois _ 
foi feito de 'um jacto coronel commandante su
perior, causa de que elle nunca cogiteu nesta 
v~. . . . . 

U ::iR :FERNAl\"DO OsÓRIO : ·Mas V. J!.X. russe 
que elle estava nas condições. 

O Sn. SILYEm..'). MAnTrNs não contesta as qua.-
liuades 11esso:res do Sr. Rabello. · 

O Sn. FJmNANDO Osonio :-Si nã.o contestar 
bast:r. 

0 ·Sn. SILVEIRA 1\L-\.RTINS diz que quanto ás 
_qualidades do commandante superior1 pediria que 
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lhe as expuzesse aqui o seu nohre amigo· o 
Sr. ministro do imperio, ·que tambem é com
mandante superior da guarda nacional. 

UMA voz:-E' uma grande distincção. 
O Sn. SILVErnA ~~AR!I~s não contesta,sem _duvi: 

... o ... , ~ 

seus concidadãos, que devem ser os seus com
mandados. 

A nossa lei dá ao ·governo a nomeação, mas 
·11m governo liberal apeznr da lei dar-llle esse 
direito, deve fazer como si a causa fosse electiva, 
c perguntar : qual é o homem mais notavel? 

ua o que scna o e er o a povoaçao . aque .e. 
Pois eu o designo para com mandante superior. 

Isto .mesmo se ~az até na Russia e na Tm·qui~, 

uina autoridade, a s<.~bedoria do gover~o despo
tico procura achar aquelles que tenham mais con
ceito, mais consideração e que sejam maior ga
rantia da ordem publica. 

0 SR. FRANCISCO SODllÉ (ministro do im.perio) : 
- Esta deve ser a regra. 

Q Sn. SILVEIRA MARTINS entende que desta 
vez não foi. 

~ (. o , 
niio podia ser nomeado commandante superior 
o Sr. Habello, para um cargo que não está v1_1go. 

t- •• '. • -

no Pereira, que não foi demittido, e si o fosse 
era um nttcnlado porque seria demittir um 
homem venerando, cheio de serviços, que du
rante cinco annos comm<.~ndou uma brigada n.a 
g~erra do Paraguay, para onde foi gravemente 
enfermo. Pois o ::roverno liberal assim distingue 

11 • im 1 , ni in o aq ue es que em ser
viram a pa tria ? . 

O Srr. FERNANDO Osomo :-Consta que estava 
gl'avemen te enfermo. 

O Sn. Srr.YEIRA IIIAnTINS responde que ellc já· 
estava gravemente enfermo quando marchou 
para a guerrh,como o nol1rc ministro da guerra, 
c como não gozar na paz us honras que con
q.uistllu? Dem sabe que,c.omo diz o velho Cãmões, 
• r c -, s sen er, o que possm -as 
sem merecer. · 

Mas um governo liberal não pôde estabelecer 
semelhante· systema sem sr- condemnar a si 
p1csmo,porque o governo é feito 11ara distribuir 
a justiça e não póde collocar os.seus amigos, 
ha de preferir os seus amigos. mas em igualdade 
de condições (Apoiados). · 
· Não censurou qp.e se tivesse mandado um des
embargndor pnr;~ a relação da sua província. O 
que disse foi que se tinlla removido da sua co
marca_ um jui~ de direito q11e tinha -sido preso, 
que nao era so conservador mas que tinha uma 

· , · i ic ue, en o Ja a 
relação da província ·grande .numero de conser
v:adores,era do interesse da justiça que se equi
hbrassem as opiniões politicas. Para que as reia
ç~es '!1-ão .tenham um calim;ter essencialmente par
ud~rw, e preciso que encontrem alli tambem op
posrção, correclivo aos seus abusos. 

E'. isto _p_rincipio de·governo e não de intole
rancm pohtrca .. 

Acabou o nobre deputado o seu discurso com . 
uma especie de declaração de guerra-havemos 
de ver quem tém mais influencia. 

O Sn. FERNANDO Osomo:-Não disse ·isto, nun
ca proferi taes palavras. 

que o governo abandonar ~ prograÍnma que tem 
seguido, de nada fazer para re:~Iizar os compro
missos que tem, isto é, o programma liberal. 
Quando o g-overno fõr liberal, o orador será li
beral com elle; si continuar na mesma marcha, 
ha de tel·o sempre na opposição, aqui e na pro-
vmcw, porque neste caso consu a o seu ever e 
não o seu interesse de momento, porque não ha 
n_adn ma!s enganador do que traficar pela.victo-

' (. t:) ... 

aquelles que soub.eram manter-se firmes. Foi 
dos exeluidos por seus co-religionarios, mas no 
dia da desgraça .era das raras vozes que aqui se 
levantaram e qu"' s~ fizer <1m eleger na opposição. 

Dirá ao nobre deputado • não pro,roquei; não 
quero, não desejo a I uta no seio do meu partido ; 
nws só póde haver luta· por questão pessoal., 
porque a idéa é uma. O que posso dizer a V. Ex., 
'i - cr r r á casa e ã lrovincia do Rio Grande do 
Sul, é que aonde estiver a idéa da liberdade, ahi 
~starei eu, ainda que seja necessario combater 
contra o nobre Marquez do Hcrv2l. • · 

O SR. FERNANDO Osomo :-Ao seu lado estarei 
eu .. 

O SR. SILVEIRA MARTINS é do seu partido; e não 
ha de ser no dia da victoria que a província do 
Bio Grandedo Sul, que soube manter-se gloriosa 

. a cr ·n ·a a . . 11 i . 
nio liberal. O nobre deputado, com a defesa que 
fez, com a que lias correspoudencias que leu,. bem 
mostrou que não é' alheio a semelhantes tricas ; 
mas, ainda que os nomeados sejam muito dignos, 
o orador póde dizer que é um erro essas cartinhas 
felicitando a um vor ser lntrão, a outro por ser 
coronel, etc. Isto quer dizer que se prestou um 
serYiço, de que no futuro se espera recompensa. 

Tambem o orador fez coroneis, tarnbem fez 
aroes, s1as. sempre evc o cu1 ar o e 1zer 

-n;io tendes nnda que me agratlecer., 11ão vos 
prestei serviço alg·um, é o goyerno imperial que 
reconhece os vossos merecimentos. 

Este systema de cnrtas e tele.Qrammas de feli
citaç~o parece obedecer a um dictame de inte
resse, que não elevu a qnem faz o serviço, nem 
aqnelle que o recebe. E' melhor honrar-se a 
ambos. A lH'ovincia do Rio Grande do Sul não 
f C deixa levar por estas co usas. Os car::ros pu
blicos são conferidos aos homens para felicid"ade.. 
da. pt1tria. Maldi_to do .governo que cuida pri-

• !:) ' 

interesses da patria. E' este ~ seu systema, ha de 
vencer com elle ou ser vencido para ressuscitar . 
mais forte, mais pujante do que no passado. 
( .r1 poiados; mui to bem.) · . 

Passa-se á segunda .parte da ·ordem ·do dia. 
Continüa a discussão do projecto de lei, fi

xando as forças de terra para o exercício de 
1880--1881. . 
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· ·O Sn. JosÉ CAETANO (pele' Ol'dem) requer a· en
cerramento da discussão. 

O SR. JoAQUIM NAnuco pergunta1 ao Sr. presi-
dente o que se acha em discussão.- -

0 SR. PRESIDENTE:- E' O projecto fixan.do 

tano' requer o encerramento ua.discussão~ 
E' approvado o requerimento. 
Posto a votos o art. 1. o do projecto é appro-

vado. - --
São igualmente apptovades os arts. 2.o e 3.o O 

projecto passa para a 3." di~cussão: _ 

. Entra em 2. n discusstio o proj ecto n. 2-lft de 
:1879_, abrindo creditas ao ministeri 
tara, commercio e obr::~s pulJlicas. 

·o Sr. G.avião Peixoto:- Mais uma 
vez neste pmz de pretendido svstema r~presen
tativo, o governo incumbe-se· de escarnecer do 
parlamento, com o seu credito pedindo antori
za~ão para despezas que já fez ! 
_ Corpo de delicto da mais qu::~Iific::~da e insiCl'ne 
infracç~o da lei que cita, a propostp_ do g-overno-, . . ·. . . 
v~rso, si ~a muito tempo o co!·po legislativo 
nao o servisse apenas de editor pacientemente 
res onsa el , 

Neste momento o mesmo parecer da commis
são enceua malbranqueadas censuras aos actos 
do governo, que devia termin::~ntemen!e con
demnar em nome da propria lei invocada pela 

, proposta. . - _ 

P)ltudo pela. Bahia canto·u ::~s glorias da democra
Cia barata e do voto caro. 

Acrescente S. Ex. mais este credito famoso 
ao crescido inventario da regenera((ão política, 
e todos os que censuram a opposição porque pede 
em nome de seus velhos rinci i os a verd 
orçumentos e a realid<lde do vo~o parlamentar, 
venham s_em demora endeosar mms esta preciosi
dade__, mas fazendo a necessaria penitencia pelas 

A lei de 9 de Setembro de 1850 comprehende 
, · , sua ou nna · ' · 

a proposito de creditas supplemcnt::~rcs,-exis- penQidos,receiaram hontem gastár 9:000~ ou novo 
tencia do corpo legislativo reunido e ausencia do tosto_es sem· o nosso voto. Que mais podemos 
mesmo-, c sujeita a natureza daquelles crcclitos deseJar? -
a condições determinadas. Pois o honrado c talentoso relator da commis-

A insufficiencia da verba e tt necessidade ur- são não ,Jez h ontem o elogio historico, hoje pelo 
gente do serviço constituem 0 credito supple- seu parecer elog-io fnnebre, dnquelles g-randes 
~en~ar, qne, n_ão estando reunido 0 parlnmento, principias de ordem financeira, talvez por isso 
so pode ser deliberado em conselho de ministros mesmo o amor eternamente platonico de todos os 
c autorizado Jor decreto. governos e de_ todos os partidos no poder? 

resentes as camaras, não póde 0 governei . · . · ' . · . e · 1 n c gas o o 
abrir credito algum, nem autorizar despeza sem dmhCiro, nos drssessem em que foi despendido 
o voto legislativo, salvo 0 caso de calamidade -detalhando a_ despeza, para ::~preciação do quan~ 
publica, sedição, insurreição,sebellião, e outros tmn .. · nem1sso! Votemos e toca a folgar. 
desta natureza. A regeneração politica do vo.to, na phrase do 

1t1ais precisa e terminante, a lei fulmina no Sr. ministro da justiça, por assim dizer, funccão 
§ 6.• do art. -l.o todo 0 procedimento em con- :lo Estado, deve ser uma distracção goverüa-
uario, sob pena de re~ponsabilidade ao ministro mental. · - · 
da fazenda que fornecer fundos ou der ordens Depois que a verdade -democratica extrahiu 
para pagamentos illegaes. · todas. estas cousas, não dos manifestos republi-
. Mas no Imperio do Brazil as leis fazem-se paru canos, mas du lei de 1850, n5o _·admira que a 
que se dem_o~stre praticamente que nada valem, honrada commissão, na impossibilidade de fazer 
e as oppes1çoes ue sobem ao lOder arecem um processo especial á monarchia e declérar úe 
evar em m1ra. o desprestigio das idéas que pró- os no res mzmstros representam o sop ~isma em 
fess:~ram. Os governos dos partidos assemelham- acção, queira processar-nos a todos sem a neces
se ainda mais no potler, principalmente quaRclo s:tria andiencia das partes interessadas, e nos 
se entra no eldorado dos contrntos lucrativos 0 remetta para fGra dos -auras, ínvocando, como 
dos serviços dispendiosos. atL\:iliar, os relatarias do.,iovcrno. 

· ~'~a tristeza que deve abater todo o espirito j Quem investiu o Estado da tal funcção foi natu
seno, ~mda quando lhe murmurem aos ouvidos ralmcnte o governo, apezar de ainda não existir· 
as musiCas_ suaves e meclituda.mente c~d~nciadas, j e _por isso o cr~dito supvlementar por despeza já 
com que mnda ha poucos dws um drstmcto de- fe1ta deve constderar-se uma funcção ou _festa,. 
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sem decreLo nos termos da lei, ao menos para as 
despezas da musica, sem voto emquanto não passa 
o senso maximo, e sem conhecimento emquanto 
todos não aprendem a ler, embora sintam as al
gibeiras a esvaziar-se. 

O § 7.0 .do artig~ já .r~ferido exige que as pro-

stração que justifiêrue e· prove o pedido solicitado. 
Onde está essa demonstração nos relatorios e pa-

·~ - " . . . .· 

verbas do orçamento com pouca dr erença vão 
continuar as mesmas ! 

E porque nüo ? S. Ex. o apregoa com essa 
convicçiio profunda de quem deseja a emancipa
ção do voto : «Sejam quaes forem as restricções 
~ostas á . decr~ta<;ão ~os orçamentos, .a lição dos 

camente o serviço e genericamente a in.sufficien- nenhum ministro hesitara- na alternativa de au
cia para justificar a proposta? , torizar despeza além da consignada ou de decre-

A necessidade da despeza suppõe duas condi- tar a consideravel perda que para o Estado re
ções-legitimidade da causa e determinação do sultará da desorgan,iza~ão de serviços de certa 
quanturn. ordem. • 

Onde estão deter~1i_nadosos elementos ou par- ;<\,camara co~pre~wnde que desde qu~ ne_?hum 
u ... , - ::s o' .. 

tares, e que constituem a demonstração exigida serviços para augmentar des}lezas, sem attenção 
pela lei ? Esta não se contentou de determin,ar ·ao voto legislativo que em tempo poderia soli-

.. "" . . :"" .. . - . .. - " 

monstração, e a esse respeito podem ser consul
tados muitos creditos votados nesta camnra, nos 
quacs o respectivo ministro detalhou ~as respe
ctivas tabellas o calculo das despezas. O mais não 
é demonstração ; é .funcção administrativa ou re
galo governamental do poder publico. 

Tenho portanto o direilo de pedir ao distincto 
relator da commissão, pelõ menos em nome do 
credito j~ votado de 9:000$, e applaudindo as 

:; ' 
stra~ão das insufficicncias reclamadas. 

Quero saber como para a iltuminação publica 
C) •. -- C) • 

lidade para estudo 'dos curiosos, e sem duvida 
este motivo filia-se á justificação do relataria da 
ngricultura, dando os motivos . do excesso de 
despezas no exercício de 1878 -a :1.879. 

Quanto á illuminnção publica o relatorio apenas 
precisa a importancia de 4:4::310., pela collo
caçào de 633 combustores do systema gaz-globe 
em substituição dos de azeite, e a de 10:256~(1,83 
com a commissüo incumbida de examinar o . . 

JJarn votar, de saber qual a base do ealculo para os li publicações eifect.uadas ! O excesso resultante do 
34:9 :393~891 de garantias de juros. Interpello a augmento da área da illuminação, não é meneio
S. Ex. sobre o qttantum exigido pnra a estradn nado, como tambem não ficou a descoberto o 
de ferro D. Pedro li, pois n:io creio que conce- nugmento oceasionado pelns fluctuações do cam
desse 833:653~{1,:37, si realmente a despeza fosse bio de modo que é impos~ivel moralisar a conta 
menor. Preciso de que me informe sobre a verba ou conhecér de sua demonstracão mesmo ari-
e i>:t:J: <>'>I>!J: para os esgotos a c1 a c, c- t 1met1ca. . 

clarando tambem qual o titulo legal desta des- -Portanto :1 verlla de :1.26:077~022, salvo em sua 
peza, e dando sua autorizadn opinião sobre o terça parte e ainda nesta incompletamente, é uma . 
lllOdo por que se fn esse serviço e cumpre-se o verba desconhecida. 
contrato, e sobre os novos encargos a .que pa- Quanto á garantia de juros ás estradas de ferro 
rece refel'ir-se esta verba. no. excesso de 31:9::393;)8Ul, não é possível desco-

Seria de um desconsolo aterrador que nem no Lr_n·. ao certo a IJ~rse · do ~nlculo, embora o nobre 
menos a insufficiencia relativa á illumin:wiio pu- mm1stro o nssente exclusrv:amente sobre o quan
Liictl desafiasse as vistas do illustre relator da com- tum dos juros gar·antidos. Desde que o relatorio 

. ' ;- . . s. • . . 

sito do uovo contrato para illuminação a gaz, no seg-undo semestre não haverá. tambem na 
podendo parecer este credito até um meio inui- estrada da Bahia receita sufficiente para esse fim, 
recto para approv::tl-o. a demonstração exige o conhecimento da receita, 

EsLa colonização que já se annuncia pela irl- e o conhecimento do custeio, não só para avaliar 
sufficiencia de 4:,457:778~29:3 ! que promette mais a differen~·a, como tambem para apreciar o modo 
1 . f pol' que se desenvolve e caminha este serviço. 
arga sementeira no uturo, quando a verba vo- A mesma reflexão desafia a do Recife a S. Fran-

tada é conhecida e muito menor, vale por si só cisco, e com tanto mais fundamento quanto 
um juizo incontrastavel a respeito dos orçamen- nesta heuve no primeiro semestre um saldo 
tos do Imperio~ • de 2~~:024~672. - -

A leitura do relatorio do ministerio da_:J.gricul- . A verha-Differença de cambio-calculada no 
tura não satisfaz o preceito da lei. Si alguma :,rehttori_o a ~4, é ape_-nas um grace1·0 de occasião 
causa contém de inter ante . D. . r. 

pela ironia do presente e pelo escarneo do pas-
A~. -

E' verdade que S. Ex. já nos tinha annunciadÓ 
est0 excesso de dcspezas em seu anterior reJa
torro, affirnwn~o-uos_ que a primeira condição da 
liel observancra do orçamento é que a despeza 
orçnda corresponda ás necessid<~des a que deve 
forç<;>samenw attender, e por isso tambem as 

creditas, e si não, diga-nos o Sr. ministro em 
que se fundou para calcular com ·o cambio 
a 2~, quando presentemente oscilla entre :l9 e 20, 
e o proprio Banco do Brazil, apezar das pom
posas promessas do nobre ministro da fazenda, 
entrou em campanha a 19 1/2. 

As de!'pezas com a estrada de_ferro D. PedrG II 
exigem esclarecimentos. A .despeza no primeiro 
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semestre, foi de 2.926:165~751, e no segundo 
de 2.~07:(1,87$676, o que perfaz a quantia de 
5.333:65:3$4:37. Comparando-se a despeza do pri
meiro semestre co~u a do seQundo, não é possí
vel discriminar a razão da dHferença ; porque o 
relataria na demonstracão da das eza do i-
meiro semestre não segue o mesmo systema em
J?l'Cgado, para detalhar~ despeza no segundo. NJ 
primeiro englob~ todos os gastos feitos em Lon-

r s e no . to e ane1ro ; no segun o separa e 
detalha as verbas. 

Ora como é possivel com tal confusão apreciar 
o excesso do dispendio, provocado pela maior 
extensão da linha, o augmento do concurso do 
combustivcl e o accrescimo do custeio? 

~~ . 
esgotos, que ao menos, em nome dos int'elizes 
habitantes ·da c.idade do Rio de Janeiro, sujeitos 
aos tristes beneficios das bacias de at nte 
devíamos esperar um pouco mais de solicitude 
da parte do Sr. ministro da agricullura. 

Sem fallar no encanamento do rio Banana 
Podre, banana que apodreceu sem ter ttlll[idu
recido, e que vai sendo descascada s11avemente 
pela companhia, desejo ao menos que me con
tassem a llistoria das bacias de patcn te dos 4. o e 
5. o districtos, m~s vejo apenas a parcella englo
bada de 235:327$339, e a quantia de 1.91:230~609 

• (T • 

Occorre, Sr. presidente, que não comprchenclo 
o motivo po:t que não podiam ser previstos taes 
servicos uando o relatorio declara ue de end · 
de contl'atos os trabalhos estipulado5 de condições 
expressas, cuja realização póde approx.imada
mente ser apreciada. 

Os telegraphos encerram uma instructiva nar
ração que por si só condemna o credito pedido, 
porque torna-se inexplicavcl o procedimento dns 

o ' l .,, .. 

cendo de antemão as pretendidas necessidades 
dos servicos, um vota menos do que o necessario, 
e o outro ·aceita menos do que deseja, para depois 
terem juntos o prazer de apregoarem a innnidade 
da lei. 

O credito votado é de 760:000$, que só .pela 
reduudeza da verba jú mostra o cuidado com 
que se alliam as cifi'Js. O excesso pedido ~ de 
520: 9236!J,30, differença que por si só qualifica a 

ecanta a rea 1 a e os orcamentos. 
, Como se decompõe esta ultima parcella é ta
refa impossível de dcsempenhur, mantendo-se 
o relatorio nas generalidades obrigadas do cos-
tume. . 

O excesso é attribuido á acquisição do mate
rial para obras, ficando encoberto o valor des
pendido; a conservação e reparação de muito 
extensa linha, sem que se possa adivinhar o 
custo do trabalho accrescido; e as novas es
tações, cuja construcção ignora-se si foi des-
pendiosa, barata .ou equitativa. _ 

i 
mais ficará por conta do governo, que indagurá 
com todo o descanso da conveniencia destes au
gmentos! 

E temos um consolo de elevado alcance. Si no 
exerc:iêio de 1877 a 1878, :~ssegnra-nos o nobre 
ministro da agricultura, fosso votado o quP. pe
diu a directol'ia ger::~l .dos telegTnphos, o ex-

. cesso no excrcicio do 1878 a i8i9 não houvera 
sido tamanho. 

Votemos portanto com a directoria geral dos 
telegraphos para que ao menos não haja credito 
supplementar por despezas feitas telegraphica
mente em dous exercícios. . 

A colonização é uma verdadeira monstruosi-
dade · · 
ria ?llicial e alin1entar as hospedarias adminis
trativas. 

Emquanto à l~voura eme sem bracos · m-
qu:m o a va wção passeia pelas ruas, emqu~nto 
o governo sustenta, :1té com violação de seus 
proprios regulamentos, a ociosidade estrangeira 
ú custa do suor do povo brazileiro: todos os go
vernos do Brazil esvasiam contos aos milhares, 
e até hoje não disseram ainda ao paiz quato ·.. . . -

A verba de 2:2:886$S69 nem ao menos separa 
as despezas feitas com o pessoal da inspectoria, 
das a. '1 ~ rr . l rr . 

sares, e da hospedaria dos immigrantes. 
As·verbas com subvenções por introducção de 

colonos á companhia sóbe a !77:209$670, sem 
fallar na de 30:0006, com esta inscripção que dis
pensa commentarios: - adiantamento de pas
sngens a immigrantes e outras. 

Sem demonstração alguma o excesso é de 
4.~57: 778;5298, quando o credito da lei do orça
me~:o é ~c 1.83~:000$000! 

verno representativo. 
b 

E ·o nobre deputado pela Bahia não havia de 
at ai -' ~ · - · ·rr· 

conscicncia dos immigrantes. 
Abaixo o syllabus, viva a colonização I 
Si toda essa gente souber Iêr, peço ao Sr. 

pre~idente do conselho que vote mesmo sem o 
censo de ~00$000. · · :-

de minha terra, não pude ler a demonstração do 
aug-meuto, na importancia de 75 :218;5364. . 

Não sei pelo reltttorio a quanto montam os pa
gamentos feitus aos officiaes do exercito, que ser
vem no estabelecimento, e muito menos qual a 
natureza dos vencimentos pagos, desde que houve 
desclassificação ; não sei tambení em que consiste 
o desenvolvimento dado no trabalho da. fabrica, 
d~ modõ a avalinr o cxc~sso~da despeza ;_não sei 

( (, ~' I. l 

necido pura a construcçiio do ferro-carril entre 
os fómos e o Ioga r da extrnc~~ão dos mineraes. 

O que sei é que os governos têm cuidado da 
f~1brica sempre tarde e a más horas; é que tem 
gasto em pura perda, inutilisando pela sua desi
dia ou adia menta as proprias despezas que fazem, 
e que até hoje a fabrica só vende peior e mais 
caro do que o ferro manufacturado no estran-

. geiro~ .. 
@nando a sêcca devasta o norte do Imperio; 

quando o governo pede autorizações de creditas 
sobre autorizaçõés ::I~ Creditas; quando .a camara 

quand~ responsabHiza-se especialmente o pas: 
sado pela desorganização de nossas. finanças; a 
passagem· deste credito significará, na historia 

, parlamentar do p~tiz, a prova solemnissima de 
que em administração e finanças é preciso_ glo- · 
ritlc:1r com todo o enthusiasmo liberaes e conser-
v:idores. -

Comp1·imento com toda a sinceridade e·. res
peito ao governo, saudando-o com estas palavras 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/2015 11:01 - PÃigina 1 de 1 

240 Sessão em 1. 7 de Julho de 1.879. 

do Sr. ministro da fazenda_:- emqnanto houver 
uma economia a fazér, não é licito tirar um ceitil 
á bolsa do povo. _ 

Dons compromissos, cada qual mais seria, 
cada qual mais grave, cada ·qual mais solemne, 
havia contrahido para com o paiz o partido li· 

era :-a ver a e o vo o e a ver a e o orça
mento. 
C~mo cu~~priu cs~es dons . compromissos o 

0 
A verdade do voto cÓnsistin na formidavel 

mystificação que aqui passou, c que, corno· 
refor:ma deficiente e incompleta, não poderá·· 
preencher o fim quCl se teve em vistn. 

Volvamos agora as vistns pnra o outro em
enho de honra-a verdade do orcamento. Có• ia 

servil do methodo, do plano, do sy.stema dos 
adversarios; reflexo dos ot·çamcntos passados o 
qp.e approvou esta camara e ora se discute .no 

:, -se nas orçamen os an e-
riores para augmentar os impostos e crear· 
novos I 

Em que é que esse orçamento mostrou-se um 
orçamento liberal? Em que se patenteia nclle o 
influxo das idél).s democraticas? Por onde, por que 
caracter especial, por que feição predominante se 
distingue dos outros? 

A verdade do ·orçamento- vou repetir o qu!} 
li em alo-uma arte-não consiste não óde con-
sistir no simples facto de ser elle observado tal 
qual se acha escripto. 

_Isto _se~á apenas a execução fiel do orçamento; 
( (. ( \ . 
A verdnde do orçamento é um trabalho a um 

tempo de sciencin e consciencia, de bon fé e de 
estudo profundo, de meditação é sabedoria. 

Verdadeiro não é o orçamento de i879 a :l880, 
orçamento que não calcula com todas ns · des-. . 
tação das despezas e da receita, o estado do paiz 
e ns condi~~ões dos serviços pnhlicos. · 

Copiando em sua generalidade_ o orçamento 
anterior, aggr:rnmdo alguns impostos, creando 
ontl'Gs, cumpriu o governo o compromisso que 
seu partido contrahira ? 

O que deviam fazer os libcraes era cortar com 
mão impavida os abusos· que hnviam censurado. 

Fizer:ún-rio 'l . " 

instincto de jus.tiça. 
Compara as palnvras dos homens com seus 

actos, e quando vê que esses actos não torrespon
dem as palavras, perde a fé nos indivíduos e, o 
que é peior, perde-a tambem muitas vezes nas 
idéas que elles dizem representar. 

Sob os dons pontos de vista que nssignalou
.. verdade das eleições e verdade do or(;amento

os liberae.s que estão no poder valem tanto como 
os conservadores que o deixaram. • 

A. discússão fica adiada pela hora. 
o 

f. a parte (até 2 horas). 

.As ma terias designadas para a primeira parte da 
ordem do dia :1.6. 

=: La discussão do projecto n. :l66 nutorizando o 
governo a conceder isenção de direitos de im
portnção ao materinl necessario á em preza ele na
vegaç.ão fluvial do Maranhão. 

3. a dita do projecto n. 2l2, concedendo pri
:vilegio a C. A. La1wrrie1~e .. 

2. a 1Ja1'te"( ás 2 horas ou antes). 

Continuqção da 2. a discussão do projecLo 
C)[._fl,. •• ,. • • ' (T j_ 

Levanta-se a sessão ás ~horas da tarde. 

..:1·\:.Af\:PifJ:A.I'I:I" 

A.'cta do <lia i 7' de .. Julho de J[S~9. 

A's H horas da manhã, feita a chamada,acham-sc 
)1'. s ~ • r·.:; • , • 
Alvim, Alves de Arauj'o, Frederico de Almeidn, 
Gavião Peixoto, .Costa Ribeiro, Espindola, Sil
veira l\Inrtins, José Bo.nifacio, Olegario, Barão da 
Estancia, Scr;:do de Castro, ·viria to de Medeiros, 
Seraphico,_Andra-de Pinto, Souza Andrade, Al
meida Barboza, Fabio Reis, Rodrigues Junior. 
l\hmoel Cnrlos, Baptista Pereit·a, Aureliano de 
:Magalhães, Tgnacio 1\Iartins, Souto, Martim Fran
cisco, Almeida Couto, Saldanha Marinho, Libe-

.. , ... 
Luiz Felipp~;·· Anto;io de Slqueira,1Ielio e AI vim; 
Bar~o. Homem de l\Iello. Joaquim Tavares, Mo-
reira r n ;- r - • • • 

l\Ioura, Souza Carvalho, Pompeu e Mello Franco. 
Compareceram depois da chamada o;; Sr~. 

Laf~y~ttc, Hygino Silva, Barros Pimentel, Danin, 
Jose t.;aetano, Augusto França, Americo, l]de
fonso de Araujo; k!onte, Malheiros, Frnnklin 
Doria, :Macedo, Es.peridião c Marianuo ela Silva. 

Faltaram com pnrticipação os Srs. Aragão e 1\Iel
lo, Beltrã·o, Franco de Sá, Franco de Almeida, Flo
res, Pedro Luiz, Galdmo das Neves, Horta de 
Araujo,Joaquim BreYes, João Brigido,.Tosé Marian
no, Jeronymo Sudré, Pa:ul~iPessoa, Rodolpho Dan
tas,Silveira de Souza, Theophilo Ottoni c Theodo
miro; e sem eU:~ os Srs. Az:~mbuja Meirelles, Af
fonso Penna, Antonio Carlos; Barlio de Villa 
Bella, 13uarque ele Macedo. Belfort Duarte, Be-... . - . 

l ' ' .. ... ... :' 

Camargo, Carlos· Affonso, Candido de Oliveira, 
Correu Habello, Carrão, Couto de Mngalhães, 
Diana, -EpDminondas de Mello, Frederico.B.eg-o, 
Freitas, Freitas Coutinho, França Carvalho, Fi
delis B0telho, Felicio dos Santos, Fernando Oso
rig, Florencio de Abreu, Júaquim Serra, Joaquim 
Nabnco, .Tesé Basson, Leoncio de Cnrvalho, Lima 
Dum·te, Lourenço de Albuquerque, l\Iartinho 
Cnmpo:;, Manoel Eustaquio, 1\iarcolino Moura, 
Manoel, ele l\Iagalhiies, .Manoel Pedro, Meira de 
Vasconcelles, Prado Pimentel, Prisco Paraiso, 
Buy Bar~ozn,:-Sinval, Souza Lima, Se~ismundo, 

Ao meio dia o Sr. presidente declara n1ío haver 
sessão por _falta de nurilero . 

O SR. 1.0 SECRETARIO dá conta do seguinte 
EXPEDIENTE. 

Offi.cios: , 
Do presidente de Min.as, de :1.0 do corrente, re

mettcndo o requerimento de Antonio Carlos Ro-
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berto Horta Junior e Thomaz Jumcs Word, pe
dindo um privilegio de 50 annos par::t. explorarem 
plombagina, nos municípios da llabira, Caethé 
e Santa Barbara.- A' commissão de industrin e 
artes-. 

elei(}ão a que alli se l)rocedeu pnra preencher a 
vaga deixada pelo Sr. deputado Antonio Moreira 
de Barros,.nomeado ministro dos negocias es
trangeiros. 

Requerimentos: 

missão de ebras publicns. 
De Luiz Pereira Ferreira de Faro,pedindo para 

ser admittido a fazer acto do :1.0 anno da· facul
dade de· direito de S. Paulo, depois de .pre~tados 
os exames de mathematica e gcographia, que lhe 
faltam.-A' commissão de instrucção publica. 

0 SR. PRESIDENTE dá para ordeÍU do dia iS : 

A mesma àa.da para o dia i 7 • 

2. a discussão ·aa proposta do governo fixando 
as forças de mar para o anno financeiro de iSSO 
a :1.881. 

2.a do projecto n. 2M,, abrindo credito ao mi
·nisterio da ·agricultura. 

<P-.:A:PI:Pcf\:AI'V' 

Sessão em J.S de Julho de ~87'9. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

SUl\12\IARIO .- EX!'EDIENTE.- Projcctos.- Pareceres.- Ob
servações dos Srs. Saldanha .Marinho, Aragão e llfello, e 

· Antonio de Siqueira.- l.a. PARTE D,\ O R DEl! DO DIA. 
Discussão do ro'ecto n. 240 de !87\l.-Obscrra ücs e re-
qucrimento do Sr. Aragão e l\ic. o.-D1scussão do parecer 
n. iO C de !.879.- Discussão das emendas do Senado ao 
projecto n. 229 de !.879.-qbscrva~õcs o requerimento 
do Sr. Joaquim Nabuco.-DIScursos dos Srs. Duarque de 
l\Iil.cedo, José Bonifa.cio, Martim Fmncisco o Manoel 
Pedro.- Discurso e requerimento do Sr. Andrade Pinto.
Discurso do Sr. Moreira de Barros (ministro de cstran
geiros).-2.a-PARTE D..l. .ORDE!I oo ou.-2.n discussão do 
Jlrojectõ fixando as forças d~ mar.-Discurso dos Srs. 
Florencio de Abreu e Rodrigues Junior. 

A's H horas da manhã, feita a chamada, acham
se presentes os Srs ._VIsconde de Pr:.1dos, Cesario 
Alvim,Alves de Aruujo, Pompeu,Gavião Peixoto, 
Olegario, Sera~h}co, Meira. de Vascon~el!os, 

José Basson, Aragão e Mello, Costa Azevedo, 
José Bonifacio, Lourenço deAlbuquerque, Souza 
Carv'álho, Rodrigues Junior, Almeida Bnrboza, 
Danin; Saldanha Marinho, Ribeiro de ·-lle:il.ezes, 
Felicio ·dos Santos, Candiào de Oliveira, Soares 
Brandão, Antonio de Siqueira:~ Freitas Coutinho, 
Frederico de Almeida, Barros Pimentel, Theo
doreto Souto, Barão da Estancia, 1\lartilll Fran
cisco_, So~to e.Liberato Barroso. 

( ' ' .. , 
Souza Lima, Jeronymo Sodré, Rodolpho Dantns, 
Barão Homem de Mello, França Carvalho, Fre
derico Hego, Epaminondas de- rtfello, Luiz Fe
lippe, Martinho Campos, Hygino Silva, Theophilo 
Ottoni e Tavares Belfort. ·· · 

Faltaram com participação os Srs. Beltrão, 
Franco de Almeida, Flores, Horta- de ArauJo, 
João Erigido, José lilarianno, Paula Pessoa e Pedro 
Luiz · c sem ella os Srs. Barão de Villu Bellu 
Belfort Duarte , Bezerra de Menezes, C:1rrão, 
Couto :Magalhães, Fidelis Botelho; Fernando 
Osorio, Leoncio de Carvalho, Marcolino Moura, 
r~ o m1en e ~ nsco ar::uzo, uy ar z 

Segismundo. 
Ao .meio dia abre-se a sessão. 
E' lida e· approvada a acta da sess~o antece-

dente. . . 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
_Do ministro do imperio, de i6 de Julho cor

rente, remettendo o requerimento em que o Vis
conde do Livramenio, Francisco de Figueiredo 
& Comp. e outros, credores da província da P~
rahyba;'"pedem á camara a graça tle autorizar 6 
governo a garan Ir um empres Imo para paga
mento dos seus creditós.-A.' commissão de or-
çament~. -

Do ministro da justiça, de !5 de Julho cor
rente, remettendo cópia das ·informações presta
das pelo presidente da provincia das Alagôas 
ácerca do roubo commettido na typographia per
tencente a José Hygino de Carvalho, onde se pu-
blicava o periodico Satan. · · . 

Dos presidentes dos collegios eleitoraes de 
S. João Baptista :do Rio· Claro, Campinas, Aty
baia, Piraci~aha, Cidade d? C~nha, Vma-da Pe-

.. .· ' . ' .mettendo cópias das a~tas da eleição para preea~ 
chimento da vaga deixada pelo.Sr. deputado Mo
reira de Barros,. nomeado ministro de estado. dos 
negocias de estrangeiros. A' commissão de po_
deres. 

.Requerimentos : 
De Francisco Octaviano Pereira Bastos, pedindo 

garantia de juros para _o capital de 600:000~, po~ 
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... :11m os,, a 1m e esta e ecm· . uma fabrica de 
papel, feito do bag-nco da canna. - A's commis
sões de fazenda e ~co"mmercio. 

De _.\ntonio Gonçafves· Pir<1gil.Ja, auxiliar. da 
bibliotheca nacional, pedindo um anuo de li
cença com o respectivo ordenado, para tratar de 

nados. 
ll.-. comrmssao e pensoes e ora.e

. E' lido, julgado ohjecto de deliberação e man
dado imprimir para entrar na ordem dos tra

. balhos o secruinte 

r Com o aviso n. i6 de 30 de Abril de :1.877, 
dirigido pelo ministro da faz~nda ao Lo .secre-. 
tario desta augusta cumar<l, foi presente a com
missão de .fazenda a resolução imperial de _!.3 do 
dito mez, tomada sobre consulta da ~ecçao de 
fazenda do conselho de estado, acerca do re~urso 
que a irm:mdade do_ San~issimo Sacram~n_!;o da 
anti era Sé desta capttal mterpoz da dec1sao do 

. t> • • • • : 

rida irmandade ~entrega tle parte dos r~nianes· 
centcs dos _premias das loterias extrah1das em 

Atfendenclo ao que dispoem os arts. 3.0 o 
decreto n. 857 de i':! de Novembro de 1851 e !2 
§ 3.o da lei n. HH de 27 de Setembro de 1860, 
o ministro da fazenda, por despa_cho de ? d~ De
zembro de :1.876, declarou prescrtplo o d1rerto da 
irmandade ao remanescente de tres contos de .. . - . ,..., . ~ 

das loterias. 
Desse despacho recorreu a irmandade para 

o conselho de estado, nostermos do regulamento 
n. :12~ de ã de Fevereiro de :1.8~2. 

Não tendo provimento o recm:so, Sua Mages
tade o Imperador r_esolveu, todavw,_ q_ue havendo 
materia para duvrda, fosse esta suJeita ao corllO 
legisla ti v o. 

Serviu de principal fundamento no despach_o 
o mimstro a azen a o ~ . o ar •. · .... a cr

tada lei n. UH: de 27 de Setembro de :1860, que 
dispõe : 

• Os bilhetes de loteria premiados e não re
clamados prescrevem no iim de ci~co annos, 
contados do dia em que forem recolll}dos os va
lores correspondentes aos cofres pubhcos. • 

Esta disposição foi entendida pelo thesouro no 
sentido de que, achando-se completo ? prazo da 
prescripção contra os portadores dos brlhetes e a 
favor da fazenda nacional, devia a irmandade 
reclamante perder, por ·sua part_e, o direi_to aos 
remanescentes, que lhe· pertencram em VIrtude 
a etn. · e e e em ro e :.~:; pare-

cendo á mesma repartição, que não se teve em 
vista, com a lei por ultimo citada, ceder, sem 

· mais respimsabilidade, esses remanes~entes, mas 
tão sómente adiantai-os com a obrigação de 
serem restituídos .quando fossem reclamados: 
pelos· portadores de bilhetes: . 

A commissão de fazenda diverge dos motivos 
. que serviram de base ao despacho do governo ; 

c conforma-se, de preferencia, por ser mais jurí
dico e equitutivci, com o parecer de i9 de Feve- · 
reiro de 1877 dado sobre a ma teria, pela secção 
de fnzenda do conselho de estad·o., -

Em apoio do seu conceito, a com missão adduz : 

de :1.6_ de Setembro de 1834, a parte do remanes
cente questionada pertence á irmandade recla
manto salvo caso de lrescri l ão do seu direito 

~.o Esta so póde ex1stir.em virtude de dispo
sitiio legal expressa, ou que possa logicamente 
ser applicavel á especie. 

3. 0 .Neste caso não se acha o citado art. :1.2-
§ 3. o d::~ lei n. :1.11(1, de 27 de Setembro de i8o0, 
que tem siuo sempre entendido como impondo a 

.. . - . . 
' numero não está o beneficiado. da lei de 16 .de 

Setembro de 1.83(1,; 
[, o ;- • 

sujeito á mesma pena, desde que o direito aos 
remanescentes, por premias não reclamados, só 
é perfeito no momento em que as quantias depo
sitadas só poderem ser exigidas pelo beneficiado ; 

5. o Embora a lei n. 33 de :1.6 de Setembro de 
1.83~ disponha. que os remanescentes dos pre
mias das loterias concedidas á supplicante serão 
applicados em beneficio desta emquanto pelos 
portadores dos bilhetes não forem reclamados, 

-;-- . . . - . 

6. 0 O que· se conclue, não só dos termos da 
citada lei d~- 16 de Setembro de :1834., . como da 
de n. 2(1, de 30 de Agosto do mesmo anuo, a que 
aquella se refere, é que os beneficiados podem, 

. desde que esses remanescentes forem recolhidos -
ao thesouro, rcclamal-os, mediante o onus de 

g< r m os r e es premra os que pos enor
rnente forem apres;:.ntados até o llrazo da pres
cripção, que para os mesmos beneficiados será 
a commum e não a da lei n. HH de 27 de 
Setembro de :1.860. 

A' vista disso, a commissuo conclue, que, sendo 
conveniente fix.nr a verdadeira intelligencia do 
art. i2 § 3." da lei n. HU de 27 de Setembro de 
1.8ü0, se adoptc·a seguinte resolução: 

' o 
Art. :l.0 A prescripção de cinco annos, a que 

se refere o art. ·12 ~ 3.0 da lei n. 1.:1..14 de 27 de 
Setembro de !860, não comprehende o direito 
qae, em virtude da lei n. 33 de.i6. d.~ Setembro 
de 1834, tem a irmandade do SantiSSimo Sacr.a-

. menta da antiga Sé desta côrté aos remanes
ceq.tes dos premias não reclamados ·das loterias 
concedidas á mesma irmandade. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala· da commissão; :16 de Jp.'rhQ de 1879.-:
Buarr.ue de lllacedo.-Lourenco de Albuqullrque. 

São~ lidos, julgados objecto de deliberação ·e 
remettidos á commissão de fazentJ.a os seguintes 

PROJECTOS. 
!879-N.o 25q, 

A assembléa geral resolve : 
Artigo unico.-0 hospital da santa cnsa da 

miscricordia da cidade de Campinas, na proviu-
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em. e :.. au o, po era aceitar quaesquer legados 
ou d9a_çoes de qualquer especie de bens, com a 
cond!çao _ de conv.erter em npolices da divida 
publica mtransfenveis, no prazo improrogavel 
do t~e~ annos, os bens immoveis .que assim 
a~qu1~1~ sob pena de caducidade ; revogadas as 

I .. '" . ' 

Paço.: da camnra dos deputados em i11 de Julho 
de :1~79.-Ma~·tim Francisco.-0. H. de Aquino e 

:1.879-N. 255 
A assembléa geral resolve : 
Art. i. o Fica crea.do um monte pio geral eco

nomico e beneficente de todo o pessoal da estrada 
de fe · 
por fim: 

1. o Abrigar ·de necessidades as familias dos 

. 2. o Soccorrer a elles mesmos em vida, si adoe-
cerem ou forem victimas de accidentes. · 

Art. 2. o O capital da instituição compor-se-ba: 
:1. o Da joia percebida sobre o total do venci

mento annual de cada empregado ou operaria ; 
· 2. "Da quota vitalícia descontada mensalmente 
dos vencimentos do respectivo mez ; 

3. o Da quantia com que apropria estrada con
correr, provenien~e das multas. impostas ao· seu 

PARECERES. . _ 

c: A commissão de orçamento requer que, por 
intermedio do ministerio · da justiça, se ouça o 
governo sobre a pretenção de Sahino Antonio 
Martins Algnrve, continuo do extincto tribunal 
do commercio do Maranhão, que pede se consigne 
verba no orçamento para pagamento dos venci
mentos a que se ju!g~ com direito. 

Bua~·que de l'tfacedo. - Ca1·los Affonso. - Ignacio 
J.lfartins. -Fabio Reis.-Liberato Ba1·rozà. -Cesar 
Zama.-Souza ·Carvalho.» 

A commissão de fazenda requer,.que, por in
termedio do ministerio da fazenda, se ouça o 
parecer do governo sobre a inclusa representa
ção da · assembléa provincial de Pernambuco, 
que solicita dos cofres geraes do Estado .um em
prestimo de 6.000:000~ para a fundação de um 
banco agrícola hypothecario. · 

Sala das commissões em :l6 'de Julho de :1.879. 
-Buatque de J.lfacedo.-Lourenço de :Albuquerqite. 

comm1ssao e azen a e e. perecer que 
seja ouvido o governo por intermedio do minis
teria da fazenda, sobre a pret.::ncão do banco da 
província do Rio Grande do Sul, que pede auto-

-rização para emittir até a somma de 3_000:000i$ 
. e mediante ns clausulas que acompanham a 

mesma pretençiío. 
Sala das cCimmissões, 16 de Julho de !879.

Bua,·gue de ~facedo.:-Lourenço de Albuque1·que. 

i879-N. :1.:19 

á 
imposição especial projectada sobre os ditos ven
cimenros, e não á de renda, que, como medida 
ger~ll, attinge a todos os centribuintes; 

AtLendendo ·a que o imposto contra o qual se 
reclama, não foi approvado por esta augusta ca
mara, e nem seró, por incompetencia, creado 
pelo senado : · 

A commissão é de parecer que nada ha que 
deferir. .. . 

Sala das commissões, i5 de Julho de :1.8'7.9.
Buarque de Macedo.-Carlos Affonso_- Ignf}cio 
Martins.-Fabio Reis.-Liberato Barrozo.-Cesar 

para serem, 

A' com missão de constituição e poderes·· foi 
presente a acta da eleição primaria, effectuada' 
em 5 de Junho do corrente anno na parochia de 
Itacoatiara, em razão de ter sido annullada por 
esta camara a eleição que anteriormente tivera 
logar na mesma parochia, por occas1ão da eleição 
geral do .. mez de , Agosto do anno proximo pas
sado. -

Não encontrando a comm;.ssã na ac 
jeitas ao seu exame, vícios. que inquinem de 
nullidade a dita eleição, que, pelo contrario, 
correu livremente, e segundo as prescripções · 
le(l'aes. é de parecer que seja approvada a refe
ri:la eleição da parochia de Itacoatiara, presidida 
pelo cidadão Antonio Luiz Coelho. . . 

Sala das Commissões em :1.8 de Julho de :1.879~ 
-Theodoreto Souto.-Esperidião E. de B. Pimentel. 
-A. lrl. de Aragão e lll;ello. · 

Foi remettido á commissão de orçamento um 
aviso do ministerio de estrangeiros deU de Maio 
ultimo, que acompanhou diver~as informações 

ã é i i ã eo ia, o qu 
reclama a intervenção do governo imperial para 
que se faça effectiva a liquidação da divida, que 
para com elle.contrahiu o governo do Paraguay. 

A commissão de orçamento, em pnecer n. 69 . 
de 5 de :M:aio ultimo,· opinou que nenhumn pro;. ·· 
videncia cabia a esta augusta camara, SQndo a 
matéria de exclullivo exame do poder executivo, 
que deveria proceder como fosse de justi~a ~- n~.q 
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tendo portanto solicitado nenhum outro esclar~
cimento. 

Todavia, tomàndo novamente conhecimento do 
assumpto, acrescenta que, em vista das infor
mações agora recebidas;bem procedeu e governo 
imp~rial não estendendo ~ sua intervenção além 

.. - ' ~ t) 

do Paraguay ~para attender ao supplicante. -
Com effeito dos documentos se verifica : 
i. o Que não só a reclamação é ·posterior á 

guerra que o Imperio sustentou no Paraguay, 
como provém em parte de transacções pecuniar:ias 
realizadas voluntariamente pelo supplicante com 
o governo daquella republica; .· . 

2.0 Que o mesmo governo não só não sere-

a situação financeira da republica à.o Paraguay, 
não seria cabível, nem justificavel uma inter
venção especial e voxatoria em favor de Segovia, 
cemo este a impetra. 

Por tudo isso, n com missão de orcamento é de 
parecer- que naqa lw que deferir" • · 
_ Sala da Commissão, 15 de Julho de :1879.
Buafque de Macedo.- Souza Carvalho.- Ignacio 
]fartins .-Carlos A.ffonso~-Libemto Bm·rozo~
Fabio Reis.-Ceza1' Zama. 

O Sr. ~~g;io e 1\-.lello (pela ordem) : 
-Venho pedtr a '. 111ara preferencia para a dis
cussão de um projecto que se acha em um dos 
ultimas logares da ordem do dia. Elle se re-
fére ·a um pedido do professor do collegio das . .. . -
vedo. · O,motivo desta preferencia, senhores, é 
qu~ este sac~rdote, já adiantado em annos,· 
muito conhectdo por suas habilitações e ·servi
ços, e eu appello para a deputação de Pernam-

)luco _que o conllec~ muito bem (apoiados), acha
se hoJe em estado de precisar ser favorecido 
e mesmo soccorrido. Elle se acha affectado d~ 
molestia gravissimél, privado do movimento e 
da palavra, prestado sobre um leito ' os medicas 
pedem a _sua retirada para receber um trata-
mel~ to ma1s efficaz. _Este homem não tem re
cursos nenhuns, além dos seus ordenados. · 

Quem conhece o padre Francisco João de Aze· 
vedo, em Pernambuco, sabe que não lhe bas
tavam, emquanto teve forças, · emq~anto pôd_e 
dispôr de suas faculdades, os recursos provem- . 
entes de seu emprego, porque são pequeníssimos 
c qu~ elle recorria á~ muitas ~abilitaç_ões que 

~ • J • 

meios de vida; 1\'Ias hoje todos osrecursos lhe 
falham, porque jaz sem acção, sem movimento, 
e até lhe falta a palavra. E só por esse motivo 
pediu ao corpo le;:rislativo o fayor de autorizar 
o, governo a conceder-lhe um ai:mo de licença. 
Eu recebo carta da província de Pernambuco 
dizendo-me que é urgente acudir-lhe .. Devo 
dizer, e elle com isto não se deve acanhar: 

O requerimento é apoiado e approvado sem 
debate. 

O §ro Ant.onio de Siqueira (em 
te-mpo, pela ordem) :-Pedi a palavra para recti
ficar um meu ap3.rte, que vem publicado no 
Dia;·io do Parlamento de hontem. · 

O honrado -deputado pelo Rio Grande do Sul, 
o Sr. Fernando Osorio, na sessão de :16-do cor
rente, attribuindo ao honrado ex--ministro da 
fazenda umas palavras injuriosas, que têm sido .... . . -- . 

PRBIE!RA. PARTE DA OfiDEM DO DIA. 

Entra em discussão _o p;oje~to n. 2?1:0 conce-

0 SR. PRESIDEN'm: -Em VÍsta do regimel.ito 
o projecto não póde ter uma só discussão. O mai~ 
qu~ o no~r~ deputado pó de_ pedir é a dispensa 
de mtersticio_ pa1:a qu~ o pr~Jecto, si fôr ap_pro
vado em pnme1ra d1scussao, passe logo a se-
gunda. · · · 

O Sn. ARAGÃo E :MELLo:-E' o que farei em 
tempo opportuno. · , · . 

Encerraqa a discussão ~posto â votos é appro- ' 
vado o proJecto em La discussão. · _ -
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O~~-- ARAGÃO E MELL~ requer dispensa de in- que a camara tem, não est;Jcdimitadas ao que 
t~rstlci~ para que o projecto passe já á segunda dispõe o regimento. Eu posso propor até que se 
d1scussa~. · . nomeie uti1a commissão especial para interpôr . 

Foi apoiado e apJ!rovado este requerimento, parecer sobre as emendas de que se trata, assim 

e nao havendo quem pedisse a p~lavra é appro- f~Eir di_sposição ex~re~s~ do mesmo regimento. 
vado; Nao ve.1o na constltmçao cousa que prohiba, . 

_ o o a segun a 1scussao, · . ovidencia que nao vá · 

E di · tratando-se de transformar o systema da dis-
• ntrou em ·scussão o parecer n. :lO C de cussão dos orçamentos, o estudo da commissão, 

1879 sobre a eleição da Aldêa de S. Pedro · em quando setr_atadeadmittirhabitosinteiramente 
Ca1lo Frio, e é approvad_ o sem debate. . ' Il;OV~s. Y. E"~. n~o- póde pensar que o.regimento 
· Entram em discussão as emendas· do senado ao hmtte as attnbmçoes da camara. . · · ·· 
projecto ~· 22~ do 1879, e a requerimento do o Sn; PRESIDE~TE :-Como . a camura tem de 
Sr. Cesar10 Alv1m, entraram em discussão eno·lo- · ---------'-b:adamerntl:~-~----___c_::_:_:_::=-=-::_:_::=~r.~~-~~::!'·~·~·~tão, V. Ex.. póàemandar e -seu 

O SJ.".Joaq1iim Nabuco :-Na ausen
cia do meu nobre collega o Sr.l\lartinho Campos 
que desejava discutir estas emendas do senado' 
tomo a palavra, menos pará. fazer observações 
a res eito dellas do ue · • . 
c~ns?-lte a c~sa_ si consente que es~as emendas 
vao a comm1ssao .de orçamento para interpôr 
sobre ellas seu parecer. _ 

Cemo V. Ex.. sabe, este projecto foi, origem 
de um largo debate no senado. O nobre ministro 
da fazenda apresentou alli um substitutivo 
que foi afinal act.ito pelo · senado: Este substi
tutivo é não só digno de- toda a consideração c 
estudo da parte desta camara, como tambem de 
ir á commissão de orçamento. Não me p·arece 
que, redigida como está, est[! lei seja ex.epeciorial. 
A commissão de redacção fica armada de attri'
lmi ões ue só d 
Nós não podemos deixar á commissão de re~ 
dacção o direito de confeccionar o orcamento 
}l_EiS tanto importa delegar n:t mesma commis: 
s~o da camara e~ gue o orçamento fõr por ul
~rmo vetado, o d1re1to de o confeccionar. 
. 0 Slt. PRESIDENTE: - e .. 

ep_utado q~e. pelo regimento a c amara só púde 
ace1tar cu reJeitar as emendas, e não fazer novas 
emendas. 
. . O Sn. JoAQur~r ~ABuco :-Mas, si V. Ex. me dá 
licença, eu dmt : o que se . chama emenda é 
muitas .vezes um substitutivo, como neste caso. 

Imagme V. Ex. que o senado nos manda um 
substitutivo ao projecto da reforma eleitoral-: 
J?ergunt~ e_u. esse sl!bstitutivo de\·erá ir ou nüo 

requerimento : a camara decidirá como entenuer . . 
Vem a mesa, é lido e apoiado e entra' em dis-

cussão o seguinte · 
- .-REQUEimtE1-iTO-:--·-·-·- ------- - -· 

equetro que as emendas do senado .. sejam 
remeLLidas á commissão de orçamento para in~-
terpôr seu parecer. . 

Sala das sessões, i8 de Julho de 1879.-Joaquim 
Nabuco.. . 

~.Sr. Bu.arqo.e de 1\lacedo:-Sr. 
presidente, opponho-me- ao requerimento em 

·.discussão. A camara sabe que a commissão de 
orçamento· ainda· não apresentou os projectos de 
orçamentos relativos fao exercício de 1880 a 
1881, principalmente porc1ue esperava uma so-

-lucão ao arlamento sol re . al-
mente se discute; é urgente, portanto, que a 

_ camara se _pronuncie a respeito. Além disto devo 
declarar n camara que a commissão dé orça
mento foi ouvida pelo nobre ministt·o ela fazenda 
a respeito das id_é~s consignadas neste projecto, 
e a .mesmn C_?ll1mlsao, pelo menos em sua maioria,· 

·_ · ·to . Parece 
d!spens2-vel' portanto que se dê o adiamento da 
dtscussao para que a commissão seja ouvida : 
po~ esta razão me opponho ao requerimento . 

O Sr . .J'o~é BoniCacio dirá duas pa
lavras apenas, sustentando o requerimento do 
seu honrado amigo e co1loga, deputado por Per
nambuco, e ~e~atendo a razão unica apresenta
da pelo seu dt~tmcto collega. que se oppõe ao 

' m erpor parecer arece-me 
que est4 no di~ei!o ~ atti'ibuições da camara A _materia ·de que se trata nesta emenda do 
mandar as comm1_sso~s qualquer projecto, e so- senado é" importantíssima.. . · . 
~ret!ldo um substitutivo da nrdem deste, que vai O Sn. BuAnQUE DE MAcEDO :-E' ·um projecto 
mtetramente transformar a discussão dos orça- da camara emendado no senado. · 
mentos. Eu sou·favorav.el. ~~ muit~s pontos ao o SR. JOAQUDI NABuco :-Da cam 
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çamento, approvado aqui, approvado no senado, 
quando si verificar emendas. Poderão guardar 
a necessaria unidade? Haverá. verdadeira eco
nomia .de tempo? Não di~ que não haja, mas 

:::.. 

O SR. BuAB.QUE DEMÁéEno :....:E' agora occasião 
de discutirmos. · 

-
o projecto á camara; e, como si não represen-
tasse o paiz, deve votar de afogadilho a mudança 
de um systema desta natureza? Em que fica pro-. 
judicada- a discussão com a remessa deste pro
jecto á commissão, nos termos do requerimento? 
A camara não fica impedida de discutir, porque 
a commissão não demorará o seu estudo. E não 
dispõe a camara dos encerramentos quando quer; 
não tem outros meios de accelerar a marcha dos 
projectos? Qual a necessidade de votar isto, como 
vota' matriculas de estudantes 'l Diz o nobre 
d~puta~o, relator da commissão:- ~ camara já 

0 SR. l3U.-\.RQUE DE MACEDO : - 0 projecto ·é da 
camara. 

O Sn. JoAQUIM NABuco: -Da passada; a soli
qariedade não vai até ahi. 

0!::' ONIF r(1' n ' 
.mara votou esta proposta, segue-se que deve 
approvar tudo que veiu do senado ? · 

O Sn. BuAnQUE DE l'iL\.cEno: -A commissão 
está de accõrdo. 

O SR. JosÉ BoNIFAcio: mas o nobre depu
tado esqueceu-se que o s~uargumento é contra
I>roducente, porque o que o senndo ·approvou 
não foi o que a camara approvou (Apoiados). 

o s . . . ~ .. 
do senado apresentad~s pelo Sr. ministro, elle as 
combinou com a commissão da camara., 

OSn. ·JosÉ BoNIFA.cro diz que houvesse a com
binação que honvesse, a questão é esta. O nobre 
deputado- di~ qu~ a camara já foi _ouvida e o 

o 
ducente, porque a camara não foi ouvida sobre as 
modificações :::~ue se effectuaram. no senado, e si 
não foi ouvida, de que serve a audiencia anterior? 
Não serve absolutamente de nada. 

O segundo argumento é este: a commissão já 
d~u o seu pare~er par~icularn1ente ao governo. 
St as eonferenc1as partiCulares da commissão com 
o governo servem para esclarecimento desta casa; 
c~tão o orador_não tem outro _remedio senão pe
du: a suppressao de alguns arttgos do regimeuto.
Pois a camara sabe o que se deu entre S . . Ex. e 
o governo 't 

. O SR. JosE: BoNIFACIO pergunta: Declarando o 
que? Declarando que houve uma conferi3Jlcia 
particular? Nesse caso supprima-se o regimento 
e diga~se·: todas as vezes que os membros das 

· õ , t: • a 
cias particulares com o governo e quizeram ex
plicar os motivos da conferencia, não sejam as 
ma terias enviadas áso com missões para ellas in.;. 
terporem parecer. 

0 Sn. BUARQUEDE MACEDO :- 0 regimento não 
exige que esta materia v~ á eommissão~ 

0 SR. JOSÉ BONIF.A.CIO diz que O regimentQ não 
exige que esta ma teria v:á á commissão, mas dá a 

a p a ireJ o e z r req nmen 
de ordem para bem conduzir as materias e escla-
recei-as. · 

E' por isso que se apresentou o requerimento. 
Agora, ainda mais : estas emendns ~m müitos 

pontos, sonãe no todo são verdadeiros subslitu-
nvos. 

Ora si prescindirmos da fórma para entrarmos ' 
no fundo, pergunta: si o regimento ordena que 
todos os projectos ainda mesmo os que vierem 
do senado vão ás commissões, não pl}rece· razoa
ver que quaudo as emendas alterarem completa· 
mente o projecto que fo-i desta camara, seja ouvi
da uma commissão da camara ? 

A mesa fez bem em não manclar as emendas á 
commissão porque a tal respeito o regimento da 
casa é omisso, mas que inconveniente ba em: 
que a camara mande ouvir a commissão? . 

Portanto, ha de votar pelo requérimento do 
seu nobre collega e amigo o Sr. Joaquim Na· 
buco, e crê que a camara neste· ponto acampa· 
nhará o senado que não fez desta.questão, ques-
tão politica. · 

::: ond ndo a a n 
1\lncedo, pergunta para q ne h a de n cnmara estar 
~ast:mdo tempo ? Não seria melhor que o nobre 
aeputado por !lernambuco substituisse o seu dis
curso por um estudo da muterin,- e com a. })rofi
ciencia e talento de que dispõe nos mostr8ssc em. 
um parecer que as emendas não eram inconsti-· 
tucionaes, que a separação dos orçamentos avro
veita á votação e ao esclarecimento da materia? 

A um aparte do Sr. Buarque de ~!acedo diz 
que a argtimen açao e . • x. prova e mms, 
prova que todas as vezes que um membro da 
commissão quizer fazer um discurso .ou expôr 
verbalmenteca sua opinião, não é necessario que 
os projectos vão ás commissões, mas em primeiro 
l~gar, _o pare~er_ resulta da diseussão, e voto. p.o 

curso feito de m.omento não to parecer estudado 
e lavrado, depois de ter a commissão colhido 
todos os esclarecimentos sobre a materia de que 
se trata. · -

Portanto insiste no requerimento: si a _ca
mara fizer o contrario, lavra apenas este protesto, 
significando que actualmente é necessario que 
as commissões sejam · ouvidas quando ~e trata 
de propostas de creditas, etc.~ mas que não é 
necessario ouvil-às quando se trata Q.e inaugurar 
un1 systema novo, systema que não foi discutido 
na camara, porque o substitutivo o1Terecido no 
ena o a era u o aqm o que passou ou r ora 

nesta casa. 
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O Sr. Martim Francisco : - Di
virjo completnrnente da opinião do nobre depú
tado pela província de S. Paulo, que acaba de 
apoiar o requerimento de adiamento proposto 
pelo nobre de mtado ela rovincia de Pernam· 

: uco. . . 
Vê-se pe1as declarações formacs do nolJre re· 

lator da commissão_de fazenda, que esta foi ou
vida pelo nobre ministro da fazenda sobre as 
emendas por elle propostas ao -projecto que se 
discute, e npprovadas pelo senado. - . 

A commissão de fazenda desta camnra con~ 
· cordo~ cóm todas as emcntlas suggeridas pelo 
Sr. ministro da fazenda e este apresen tando-.as 

a · • n • · 
apezar da opposição feita por um dos innis dis· 
tinctos chefes conservadores. Enviar á com
missão materia a cujo respeito ella já se pro
nunciou sem reserva, é perder tempo e o tempo 
é precioso. , - . 

Nós os que apoiamos sinceramente o governo, 
. , a Jt s ao prl· 

meiro a opinião autorizada d0 ~ctual Sr. mi
nistro da fazenda, um·dos mais disLinctos chefes 
liberues; segundo, a opinião não menos impor
tante da commissãe de fazenda por nós eleita; 
terceiro a opinião do scn,ado, que se urro deixou 
dominar ne$ta questão pelo . espírito partidario. 

Nem. se diga que pretendem os tolher o direito 
dr. exame por parte da illustradâ minoria ; este 

. é amplo e póde ser-exercido na· discussão da ma
teria principal. 

Convicto de que as _emendas approvadas pelo 
senado traz m i · ~ - • · -
mento um melhoramento .notavel, e prestnndo 
·ao actual · g·abinete, que ··aceitou como medida 
util o projecto que discutii?.os, o mais decidido 
apoio, voto c()ntra o requenmento do nobre de
putado por Pernambuco por considerai-o ocioso 
e protelatorio~ respeitando no emtanto as inten-
ções de se 

u Sr.Hanoel Pedro :-Sr. presidente, 
não pedi a palavra para discutir os n9vos arg-u
mentos que tenham sido apresenta dós pelo nobre 
deputado por S. Paulo que acaba ele ofa11ar, por
que S. Ex., segundo me parece, só fez r c pro-

. duzir os 'argumentos apresentados pelo nobre 
dcputndo por Pernambuco, e que tinham sido 
sufiicientem t t ' 

S. Ex. não apresentou razão nenhuma nova, 
que não tivesse sido apresentnda . pelo nobre 
deputado por Pernambu_co, · para mostrar a in- , 
.conveniencia de serem submettidas. á eommissüo 
essas· emendas. 

que essns emendas sejam" submettid3s á respc· 
ctLva commissão para interpor o seu parecer, 
<~pezar de que a letra delle seja omissa, e não 
tenha umn disposição que obrig:u~ essas emendas 
vindas do senado a serem SUJertas a un1a com
mis~ão :para sobre ellas dar um pare~cr. 

I\l11s como observou o nieu. nQbr.e amigo ·de
put6dÓ por Pernambuco, os direitos. e as attri- · 
lmicões dn camara nãe estão presas, encndeadas 
absÕlutamente nos limites · da letra stricta do re-

• gimento (A,P~i~dos). A ca!llara ~em larga inicia-
. tiva par.a d1ngrr as suas drscussoes como melhor 

O Sn. CANDIDO .DE OLIVEIRA :-Sim, de har
~onia com o raghnento. · 
- O S:tt. l!ANOEL PEDno : - Sim, de harmoni~ ..• 

õ Sn. CANDmo DE OLIVErn.:A. :- Não ·pó de-se 
ocar super10r ao regtmento. 

O Sn. 1\L-\.NOEL PEDRO :-Perdôo-me; mas, a ini· 
ciativa da camnra, o direito que ella tem de di
rigit· a discussão não está preso, não está encer· 
rado dentro da letra do regimento, é o que quero 
dizer. E quando mesino 11 letl'a do regimento 
seja omissa, como no caso aclual reconheci'que 
é, a cnm~ra tem o direito, si entender que para · 
a boa discussão de~tas emendas é con:veniente 

... ... ... ·' 
o direito, dig-o, que não lhe póde ser contestado, 
de assim decidir. · -

Eu insistirei ainda, Sr. presidente, sobre a ·· 
razão apresentada pelo nobre deputado por Per· · 
nambuco, quando disse que, tendo a commissão 
se entendido articularmente com o Sr. ministro 

a azenda, essa opinião substituía. o seu parecer. 
Ora, foi demonstrado pelo nobre deputado por 
S. Paulo que isto prova demais. Nós não que
remos saber as opiniões particulares dos mem· 
hros da commissão communicadas ao. governo. 

O Sn. CosTA AzEYEDO: -E não foi a opinião 
de todos os membros da commissão, conforme 
disse o nobre deputado por Pernambuco. 

O Sn. BuAnouE DE MACEDO:- Eu refiri-me 
somente á maioria, porque todós os membros da 
commissão não se achavam presentes ; mas disse 
que· estava persuadido de que nenhum delles se 
l) unaa ao PI:OJCC o. 
(Ha outros apartes.) 
O Sn. !vhNOEL PEono :-Isto é uma crcn~a 

deV.Ex. 
NAnuco :-E' um argumento 

O Sn. BuAnQUE DE l\L\CEDO :-Perdão; basta o 
parecer da maioria Jlara se dizcr-:parecer da 
comnúsão. · 

(Cruzam-se outros apartes, e o St. p1·esiclente re· · 
clama · attenção.) 

O Sn. MANOEL PEor.o : -1\Ias, em todo o cnso, 
o nol.lre deputado por Pernambu-co, que insiste 
neste arcrumento ha de concordar ue as o ini-
oes particulares dos membros da com missão com
inunicadas ao governo não pódem substituir ~ 
parecer (Apoiados). A camara o que precisa e 
de uma base, por assim dizer, oalcial, com a res
porisabilidadeco!lectiva da comníissão, para.sobre 
ella assentar a discussão. E' justo, portanto, o 

;" . -
·das. 

Sem insistir mais sobre este argumento, eu 
direi que a camara, recebendo estas emendas do -
senado e votando~ns sem discussão.-. ·. .. 
. o Sn. IGNACio IlfAnTrNs :.::_Póde discutil-as. · : .. : 
o Sn. MANOEL PEDRO .:-... mas votando-as· 

sem.uma discussão 'fundamenlnda, com uma .dis
cusstio summaria~ sem um parecer de com~l_is· 
são, englobndimúmte, como foi requerido não 
contribue com .este seu procedimento para collo
c:n·-se perante o _senado na posição .que ella 

.. 
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. - Disse-se ultimamente aqui, Sr. presidente, 
que o eixo da politica tinha passado desta _ ca
mr.ra 1mra. o senado; e o nobre ministro da fa
zenda~ q_ue assistiu a ess.a discuss~o_, exprobroR á 

· ·desloca cão do eixo da poli tica. 
o.sn. JOAQUilll N.-\DUCO:-Apoiado, justamente. 

· O Sn. I~LL'\OEL PEDno~-~enhores, o paiz não 
é nem liberal, iiem conservador, nem republi
cano, nem ultramontano ; o paiz não tem partido, 
porque contém todos os partidos dentro do seu 

. seio ... 
UM Sn. DEPUTADO :-Islo é Yelllo. 
O Sn. ~lA:NoEL PEol\0 :-•..• o paiz é nacional 

e o que q ucr é ter · cam:Jras, onde seus negocios 
sejam discutidos amplamente,_onde as infra<:çües 
das leis sejam denunciadas e apreciadas, onde a 
conducta do governo seja fiscalizada regular· 
mente; e desde ql!e Yir entre duas c_am!l.ras uma, 

b (. :::; ' 
e encerrn as discussões quando lhe apraz, e outra 
camarr~, onde os negocias publicas sejam discuti
dos com seriedade, onde- não ha rolha, onde ha 
ampla li1Jerdr~de de discussão. é natural que o 
paiz volle seus olhos c suas csl)eranças para esta 
segunda camara (Apoiados). _ 

O,SR. LounE:xço DE ALDUQI';ETIQUE :-Então os 
negocios não são di;cutidos sériamente na ca
mara? 

O Sn. ~ouzA CARVALHO :-E viva o _Senado! 
O Sn. ::M:~..r;-OEL PEono:-E nas circumstancias 

actuacs ai · e nos, si não fosse o sena o _ on es, 
tar:ões). E' onde os contratos vão ser discutidos 
Ai do interesse dos contribuintes ! (Muitos nãe 
apoiados). Ai docjdndão deste paiz I (Muito.~ ?lã.e 
apoiados). Ai de nossas instituições ! (3fu.itos nã·J 
apoiados). 

O Sn. JO.J,.QUDI SERnA:-0 senado não fiscaliza 
mais do que nós. · 

(Cruzml~-se cliffàcntes apartes e o Sr. presidente 
?'eclama attenção.) 

O Sn. }tL-\NOEL PEono:-Portanto, Sr. prest· 
dente. sem querer prolongar esta discussão, eu 
quiz ·simplesmente emitLir a minha opinião e 
dar <Í. camara o motivo que tenho para votar a 
avor o · · · 

deputado por Pernambuco. 
Diref" ainda que não havendo no regimento 

·disposição que prohiba que a camara remetta 
• essas emendas á com missão de orçamento, seRdo 
a. n:ateria ~mpor~ante, conyém que não se_ pre-

' < c assim que esta camnra possa assumir, em face 
da outra casa do pa:rfamento e perante o paiz, a 
posição de que é dig-na pelo talento, patriotismo 

. e illustração de seus membro~... -
0 SR. 1GNACIO liARTINS:-Mas si é no senado 

que V. Ex. funda as suas espcran~as? 
0 SR. -·MA.J."\OEL PEDRO:-.... VOtO pelo requei 

·· rimento-que se discute (llfuito bem). 

Encerrado . o debate, é rejeitado o requeri
mento. 

_ -contiuúa, portanto, a dis~uss&o das emendas. 

O Sr.. A:nd!.•ade Pinto faz algumàs 
observações sustentando . a necessidade de um 
exame mais atul'ado- da materia, que reputa de · 
sn1~1ma- importancia, ~oncluindo J?é~a apresen-.. . 
vinte e quatro horas. 

Ye.m á mesa, é lido, posto a YOLos e rejeitado o 
segumte _ 

REQUERIZIIENTO. 

Requeiro- o adiamento -da discussão por 26: 
horas.-Andmde Pinto . 

Barros (ministro 
·os negoctos es raligeu·os tz que, ao ouvtr-se as 
considerações que produziu 0 nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro, poder-se-ia suppõr que S. 
Ex. combatia uma medida do governo tendente 
a restringir a discussão do orçamento. 

S. Ex. começou invocando es precedentes . -
' teriores, e :astimou que presentemente se dis-

cutisse o Ol\~amento de afogadilho, sem se es
clarecer sufficientemente a materia, c tl'azendo
se á discussão assumpi9s alheios a ella. 

Sem entrai: na averiguação, si S. Ex. tem ou 
não razão, pois não lhe cumpre levantar a cen
sura que as suas palavras trazem e.m si ao pro
cedimento dn camara, o orador limita-se a dizer 
que essas palavras lhe parecem injustas e exa-
geradas. - · · 

0 SR. ANDRADE PINTO.-Eu não fiz nenhuma 
censura á camara. 

0 SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS en
tende qua as considerações do nobre deputado 
teriam toda a procedencin, si porventura S. Ex. 
estivesse· combntelido uma medida tendente a 
restringir as discussões d.o orçamento; mas deve 
recordar ao nobre deputado, que o nssurnpto de 

u se r • e re 1sam n e o mvcrso, po1s ra
ta-se de alargar essa discussão. . 

O projecto npprovado nesta casa, e as emendas · 
feitas no senado têm por fim dar uma terceira 
discussão especi:~l a cada um dos orçamentos dos 
diversos ~inistcrios. Por consequcncia, si algum 
tncotwemcntc se pudesse apresentar contra o 
projecto seria o de que tct·emos de despender mais 
tempo na discussiio do orçamento, mns não o de 
restrinn-il-a. O ue se dá é m i it ·~ --
especiaes nesta camnrn, e no senado, a que cor
respondem_ a~ ter_ceiras discussões em seJ:iarado 

_dos sete mm1sterws e do orçamento d,a receita. 
0 SR. ANDRADE PINTO :-Então é contraprodu-

cente a argumentação; · 

tomando em consideração as proposições do nobre 
deputado. $. Ex. disse que lastimava que os 
orçamentos fossem discutidos de afogadilho. Pon
derou a S. Ex. que o se-q argumento poderia 
proeeder si por ventura se estivesse discutindo 
um projecto cujo pensamento fosse restringir as 
discussões doorl(amenLo: mas assim não é. 
. O Sn. Al'{DRADE PINTO :-Allega-se a falta de 
tempo, mas ba tempo mais que sufficiente. 

0 Sn.. l\IlNISTil.O DOS NEGOCIOS ESTilANGEIROS por 
ora tomou em consideração as proposições do 

:;", . 
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O Sn. ANDRADE PrNTo agradece a S. Ex:. 
0 SR. liHNIS'l'RO DOS NEGOCIOS ESTR:lliGEIROS 

observa que ~m segundo Ioga r apresentou S. Ex.. 
contra o pro;ecto a consideracão de ue votada. 
uma espeza, po e-se muitas vezes reconhecer. 
mais tarde a nocessidade de saa alteração em 
vista da receHa. . 

. •·· 
O Su. ANDTIADE PI.NTO:- Não foiassim. 
® Sll. MINISTRO DOS NEGOCDS ESTRANGEIROS de

seja ser exacto na con.test<H;~ão. Pareceu-lhe que 
S. Ex:. contestava a conveniencia da divi"ão das 
discussões do.orçamento porque se poderia na 
3. a discussão rcconht~cer a. necessidade de se 
~·er uzu 11:ma. espcza já votada em 2.a.discussão, 
1sto em v1sta da receita votada. . 

O orador vê que apprehendeu o argumento do 
n_obre deputado. Elle teria toda a pro~edencia 
si se tra~asse de um pnrti::ular, de um· indivíduo· 
nas. suas relações p~rticulares. Este distribue as 

O Sn. ~IARTINHO CAliiPOs : - O Estado não dif
fere. 
. 0 SR. ?tiiN'ISTnO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS pede 
desculpa ao nobre deputado: difere e E.sscncial-' 
mente; o parlamento àeve prever de modo com
ple~o todo~ os serviço:; imprescindíveis, de modo 
s~t1sfactono todos os serviços nteis, e ter" em 
VIsta nunca desperdiçar as rendas publicas. 

Depois ~e fixadas as . despezas, trata de pro
curar mews de provei-as, ou pelo imposto, ou 
pele emprcstimo .. 

O Sn" MAnTINHO CurPos : -O em1)restimo não 
é meio regular de governo. 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIUOS não 
está defendendó o emprestimo como meio re
gular. Diz que o governo, para se prover de 
recursos .. necessita de lançat· mão, ou do im
posto, ou do emprestim~ (Apoiados). 

o Sn: ANDRADE PLNTO ·-Mas devere 
as suas .despezas cónforme a receita. 

0. Sn. MINISTRO DOS NEGOCJOS ESTRA.J.'(GEinOS lá 
ir<l, não quer anti"cipar idéas. Por estas considera

. ções vê-se que. fica sem valer a primeira proposi
ção do nobre deputado, de que póde-se reconbc· 
cer em vista da re eita a neces id de t 
a despeza, e que por isso é inconveniente que se 
envie para outra camara l• proposta para a des
:peza., de qunlquer· dos ministerlos antes de dis-
cuti:f a receita. · · · 
·. Diz () ·nobre deputado que devemos ter em 
vista a nossa receita, mesmo como previsão, para 
deliberarmos sobre a nossa despeza. · . 
- O orçamento divide-se em tres partos: o seu 
I>reparo e proposição_, que pertencem· ao poder 
executivo ;·~sua discussão e votação, que perten
cem ao poder legiSlativo; a sua execução e to
mada ~e contas, que pertencem. ai~d:1 _al• poder 

3 o • 
conseguinte, diz o· orador, já vê o nobre depu

A. 3~.-'fOl!lO IIt. -

tado que, quando _a camar3 tem de resolver sobre 
as despezas a votar, tem diante de si a proposta. 
do governo, que é resultado de ·um estUdo, já 
g}lanto ao orçamento das despezas necessal'ias e 

_ ::· e que e .. c po e rspor 
para satrsfazel-as (Apotados). Podem ser falliveis 
os seus calculos, porque fa.Uiveis são todos os · 
orçamento?,_v:isto qt;te o orçámento não é senão 
uma prev1sao (Apozados). Mas o que é que vota 
u camara senão uma previsão? O orçamento dis- · 
cute-se e~ uma sessão, e votado nella tem de co
me(;ar a vigorar no exercício que começa no mez 
de Julho do anuo futuro. Daqui vê o nobre de
putado ( ue não só as necessidade 
como. a rece1ta _po em variar, porque as circum
stancws do pa1z pouem passar por (l"randes mo-
dificações (Apoiados). o 

~eló_ priu~ipio do nobre deputado, que na pro
pria drscussao do orçamento se poderá reconlle
cer a necessidade de moà.ificar uma o 

r a ... 
0 SR. BUARQUE. DE MACEDO.:- Pé! o no~so regi

meu de_vemos ate votar com dous annos de ante- -
cedencta. · 

0 SR. :1\IINISTRO DOS NEGOCIOS. ESTRANGEIROS:_: 
... chegariámos á se~uinte 'consequencia- de 
complet~ impossibilidade para.a decretação dcs· 
tas medtdas; porque a·necessidade de modifica
ção ·se daria. e!ll mais ._larga escala, em todo o 
orçamento, ate a occaswo de vigorae (Apoiados). 
E~te assumpto tem ·sido largamente discutido 

a m como em t · · · 
como, por ~xemplo, na França,em que um no-. 
tavel estadtsta, l\fr. de Serre. apresentou os in
c~nvenientes da discussão do 'orçamento com :1.5 
mezes d~ antecedencia, dando preferencia ao 
syste!lla rnglez ou belga, onde se dá a antece.:. 
denc1a _à e-guatro mezes apenas entre o voto e a 

çnmento (Apoiados). · .. . 
Si o argumento do nobre deputado fosse pro

cedente, Pr?va_l'ia 4c mais, pele modo por que o 
orçamento c d1scut1do. 

Pela lei de Dezembro de i830, pela de 1835 
que fixou o modo de ~presentação da proposta 
do orç~mcnto~ se deLcrminou uue com a devida 
anteccdenda todos os ministros enviassem ao da 
fuzend~ o orçamento da despeza das reparti ões 

1 s ... 
O SR. 1\iARTINIIo CA?trPos: -A cons\ituiÇão o 

preceituou antes destas leis. 
0 Sn. i\UNISTRO. DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS sabe 

que a constituição preceitua nos arts. !71 e !72, 
como ·no art. 15· ·~ .i O e H et : 1 1 i 
regulamentóu esta disposicão constitucigna1 de
terminá que o ministro dá fazenda apresente á 
cama:ra até o dia 8 do Maio o orcamento de todos 
os ministerios com o calculo dã 'receita, e até o 
ãia 'i5 são os -ministros obrigados a' apresentar 
seus relatorios,J)ara esclarecimento da discussão. 
Vê o nobre ~epu!ado, diz o orador,que, quando 
se tra La de d1scut1r um dos orçamentos de qual
quer· ministerio, tem a camara não só diante de 
si as propostas do poder executivo, para os di
versos orçàmentos, como os esclarecimentos, em 
relação a todos ellis. 
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0 Sn. l\riNISTM DOS 1\"EGOCI\-S ESTRANGEIROS diZ 
que, quando a camarn deixasse de ter em vista 
os principias linnnceiros que devem regulnr este 
assumpto, e que jú apresentou, não procede tão 
as cegas como o no re eput o 1sse, porque 
tem para esclnrecel-a as propostas e relatarias do 
poder executivo. _ 

Vai tratar d~ considera\âO que. fez ·o noJJre 
deputado, em aparte, que por este systema havia 
maior perda de tempo. Si o nobre deputado pre
tendeu dizer que perdemos tempo porque su
jeitamos cada um dos artigos a mais de uma 
.díscu~são; ta;tt? aqui como na outra c:~m~Jr~, tem 

é _ o que se · faz actnalmente. Discutimos, por 
exemplo, a despeza do ministerio do Imperio e 
vota-se ella em 2. a discussão, por onde começa, 
fica esperada, até que se vote em 2.n discussão 
todos os outros ministerios e a receita pura entrar 
em globo em 3. n discussão. 

<, • .) 
duas discussões medeia ordinariamente um e 
dou~ mezes. 

0 SR. ANDRADE PINTO :-Mas porque? 
. O Sn. 1liNISTno DOS NEGocros EsTnANGEinos diz 

que é porc1ue é preciso discutiL' cada um dos ar
tigos, E si nesta discussão, como o nobre deputado 
estranhou, trata-se de ma terias alheias JJropria
mentc no orçamento, a camara exerce nesse pro
cedimento o direito de discutir toàos os actos do 
governo e a murcha da administração. 

~ias, d.urante todo .. csse tem_po, :1~ de~pezas do 

fixas; ficam aqui demoradas ; ao passo que, como 
se propõe, si forem depois . votadas em 2. u dis
cussão, sujeitas á 3.u, podem começar a ser dis..: 
cutidns no senado, emquanto u c-amara dos Srs. 
deputados passar a occupar-se do ministerio da 
justiça. - · 

e mo o que, em ora en a e passar o orça
incuto por mnis uma discussão especia-l sobre 
cada um dos ministerios, teremos a vantngem de 
poder o senudo começar a occupar-se delle si
multaneamente, di:::cutindo a despeza do minis· 
terio do lmperio cmqu:mto qne a camara dos 
Srs. deputndos discute o art. 3. o que tr:~ta 
das despezas do minisLerio dn jusli~,:a, que actual· 
tnen te só póde se occupar delle depois de votado 

• {) a ·, <:. ;- , 

Não ba nisto o menor inconveniente, porque as 
despezas que se referem aos diversos ministerios, 
c-omo disse, qunsi que se não ai teram, no que se 
refere a despezas com o pessonl sobretudo, e nos 
serviços estabelecidos que regularmente, segundo 
as o~iniões enunciadas aqui por todos e crê que 

' vincia de Minas, não devem ser alteradas no or-
çamento, e sim por leis cspeciaes. 

A este respeito, continúa o orador, s1 alguma 
co usa ha a estranhar, é que tenhamos de votar 
todos os annos certas despezns que nos_outros 
paizes não se vot.1m, por exemplo, a lista civil, 
as verbas para amortização e juros da divida pu
bHca 'etc. 

A uni aparte do Sr. Andrade Pinto~ diz que 
está se discutindo o que se deve fnzer, e não o 
que se tem feito, e si ha razão de, a proposito dos 
or~ament~s, tratar-se. de outros nssurnptos, é ou-

Niio pó de estranhar que as camarns se occupem 
largamente de assumptos, que até certo i1onto 
possam parecer estranhos a;) orçamento; pot·que 
,. !las r~rt)dsum IJara votar os meios, que relevam 
con wnçu ao governo, azer _um_ exame a sua. 
política. - · 

O regimento tem limitado esta faculdade; 
sendo elle cumprido, o inconveniente, que é 
mais do abuso do direito do _que do seu uso, dcs-
app<lrCce. · 

O Sn. ANon:>\nE PIN:ro : -,.E' isso que nos tem 
feito mnl, em lognr de discutir-se cxclusiYa
mente o orçamento. 

R. :mNISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 
concede qne se discuta politic~ geral no de· 
])ate sobre us leis de força de mar e terra nn 2.3 

discussão do orçamen~o do imperio c na re:;posta 
á falla do throúo, ora isto S(ltisfaz .aquella neces
sidade. O gue pensn c~isso não.~e r~fere senão á . -

Pensa t/r respondido ils considcr~ções apresen-
tadas pelo nobre deputado. .-

Não tem necessidade. nem as conveniencias 
· aconselham, que dê outras razões para persuadir 
a carnara a uceit~r as emendas do senado, e que 
fé·r:.~m lá propostas pelo seu collega_ o · Sr. minis· 
tro da fazenda. · .. 

Este projceto foi aqui proposto em 1872. A ma
terh.: foi nestes ultimos dias longamente debatida 
no-senado ; nella se empenharam pró e contra 
liberaes e conservadores, que procuraram elu-
cidar o t~ssumpto, como a sua importancia o 

·o·,, .- ·.~ia. Deve, 
pois, ter-se fir_mado a opinião a seu respeito. 

.Tudo quanto pudesse dizer -n.ão passaria de 
.uma má repetição. Limita-se por isso a contes
tar exclusivamente as proposições do nobre de
putado pelo Rio de J<J.neiro, cumprindo nisto 
um · 'l i a a m Ex. 

Poderia dar outras razões que tem de convic
rão solJre a utilidade das emendas que se dis
cutem ; mns crê que n~o eleve sustentar senão na, 
parte em que foram combatidns. Si outras con
siderações forem feitns em opposição, o orad9rJ 
tanto r1uanto couber em s11as forças, prqcur~trtt 
contestai-as para sustentar o projecto do go~ 
verno. · 

A discussuo fica adiadn pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE!Il DO DIA. 

Entra em 2.11 discussão o urt. i. o da propostu do 
governo fixanjo a força naval para o exercício 
de 1880 -1881. · 

• 4 

espere o nobre ministro da marinha um discurso 
de opposição á s-g_a ndm_inistraç-jo. Nüo se presta 
a um discurso a materia de que pretendo me 
occupnr, e acredito na boa vontade de S. Ex. · 

Venho apenas adduzir algumas considerações . 
a respeito de serviços que corr-em peta pasta da 
marinha, e pedir para elles a attenção do nobre 
ministro. 

Antes_, }Jorém, que o façn~ permitta-me _a ca
mura que eu dê uma ex.plicução a que fui pro
vocado. 

Sei que 
pres r a 
vinciaes. 
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. · . O Sn. ZAMA. _:--Não. apoiado ; sempre estnmos 
. d1spostosaouv1r oradores como V. Ex. (Apoiados). 

0 Sn. FLORENCIO BE ABREU:- ?,las, Sr. presi
dente, V. Ex. e a camara foram testemunhas de 
que no 1scurso; proferr o ante· ontem por um 
Çep~tado do Rio Grande, houve uma referencia 
a mmha pessoa, e ao mesmo temp.o uma allusão 
que, passando por cima de minha cabeça, vai di: 
:rectamente affectar a província que ambos re
presentamos, a um seu patriotico pronuncia
mento .. A questão torna-se assim altamente 
politica, e, pois, não posso deixai-a passar ·em 
silenc.io. · -

T • 

as manifestações feitns ao illustre ex-ministro da 
fazenda pelo eleitorado, municipalidades e ontras 
corporações, . M~o as represeütações dirigidas ao 
parlamento nacwnal, reclamando pela ele()'ibi
lidade dos acatholicos, tinham sido apenas o 
fructo da cabala e de esforços meus, em minha 

W0 ã i fu. . . · . 
Agra.t!eço, Sr. preside~t~, ao nobre deputado 

a occas~ao que me proporciOnou de poder destruir 
murmurações, que, si não tinham .vindo aqui á 
tona dos debates, tiveram já ccho na tribuna do 
senado, e provam que nem todos se suiJmettem 
satisfeitos ás sentenças dá opinião. · 

A verdade, --~r. presidente, qu.e páira sobre tudo 
é; q~e _se p~etende tirar ás manifestaç~es _da p:ro
vmma do Rw Grande o caracter provmcwl e de 
e~pontaneidade, quetêm, com que se illustraram 
aquelles que sempre souberam mostrar dedicação 
aos principias e culto á gloria do partido que 
a op aram. _ 

telegrapho, melhoramento de que não gozam 
todos os termos do Rio Grande. · 

A não ser os meus avplausos , riada tive., 
n~da podia te~ com essas manife~t?ções. Ell<~s 

- .. ' . ... ' 
cação que a minha província vota aos princípios 
de que deu os mais ~ssign<J.lados testemunhos 
durante todo o largo tempo da nossa proscripcão 
politica, coino ojusto prestigio de que alli góza. 
o Sr. Silveira ·.Martins. 

-Ha ainda uma outra ordem de manifestações : 
são as petições dirigidas ao parlamento .nacional_, 
reclamando pela consagração do principio da 
elegibilidade do!' acatholicos. . 

re pe1 es a , . . · , 
· a V. Ex. que, quando em minha província não 
se houvessem espontane&mentelembrado os meus 
patrícios de dirigil-as á assernbléa . geral, sem 
duvid:1 eu lhes suggeriria tal alvíLre, porque 
entendo que a missão dos homens políticos é es-

. : " . 

seus concidadãos ; e desde que o Rio Grande 
sustentava a elegibilidade dos acatholicos, era 
preciso empregar os meios de tornai-a effectiva. 

Mas nem isto foi preciso. Q"uando cheguei ao 
Rio Grande jú uma grande parte das differentes 
localidades (tal é o espirito daquelle povo, o in
t~resseque liga ás cousas publicas e ao seu senti
mznto -politico ! ) tinha resolvido mandar re
presentações ao poder legislativo; os membros 
da assembléa provincial por sua vez" tambem o 
tinham feito. · 

Ac_ha-_se presente. o nobre deputado pela min~a 

Não vêm os que procuram tirar ao pronun
ciamento do Rio Grande o seu verdadeiro ca
ra"cter, o que vai de contraproducente na impu-· 
tação que me fazem, que são elles os que se 
f~rem com a arma que manejam. V. Ex. e a 
oosa eomprehendem que si eu pode~·~J_+-~1-'!;';~~~~~~r.;;-:;~~.;;,,.<;;,;,;.,;~;...:;,;.;.;,:;:;:~--
só agitar uma província inteira e leval-a a diri
gir manifestações políticas e representa~ões 
ao parlamento nacional, representaria uma 
grande força, a minha voz traduziria os votos e 
os s~utimentos de toda aquella importante parte 
do Imperio; mas, neste caso, si eu consubstancio 
uma tão grande força,. si minha voz é o ecbo de 
uma província inteira, as censuras que produzo 
contra a marcha do ministerió, as mnnifestações 
contrarias que faço aqui ao gabinete, s-
a província, e portanto todos os membros· de gabi:o. 
nete, como sua política, estão condemnados ]:)elo 

_ Rio Grande em peso 1 
Sr. presidente,· dão-me uma importancia· que 

não tenho, dão-me uma força que desejava muito 
. ~ . 

nhores, o que os factos prov-am com evidencia 
esmªgadora écousa muito diversa. · 

Desde que': se retirou do gabinete o nobre ex~ 
ministro da fazenda, começaram a chegar de 
todos os pontos da ·.=provinQia pelo telegrapho 
manifestações de adhesão ao seu procedimento, 
sem que houvesse temptl de dirigire se uma linha 
a qu~m quer que fosse. Qunndo, por motiv·o de 
molestia,.tive logo após de retirar-me desta côrte, 
já S. Ex. havia recebido quasi todas as mani
festações com que a provincia soube honrar os 
seus meritos "e seus . ~eryiços ~ e sifaltavarri·as 

' ' . . 
correio não anda tão depressa como o 

vi por hi 

O Sn. FLORENCio DE Anrum: - Bastava que o 
nobre deputado que fez a allusão tivesse no
tado os di~cursos que foram proferidos por occa
sião da minha _c~egada á capital do Rio G!'~nde, 
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que ella ving·asse, ·era preciso empr.egar os meios . sempre lhe ~ei e receb~u ainda.nos ultimas dias 
de realiz::tl·a. . antes da mmha parttda, como talvez de bem 0

• 

Uma dessas c:J.rtas foi dirjgida ao general João poucos tenha ~ido, deviam impo~tar para s. Ex. 
Francisco Menna Barreto, com guem, além de segura ga.rantw de que eu sena rncapaz de a pro
relações politicas, ·tenho particulnres o antigas veHar-me de actos de t!3rceiros para iu·uriar 
de familia ue muito r zo · ·rr ·· '"' • ' · , nos ao farquez do 

, o e se pu 1cou uma mam estarao ms1gm cancza, ·procuram turvar as arruas para 
desse município ao nobre ex-ministro da fazenda. ganhar alguma consa. o 
Por este f::cto vê a camara que eu me dirigira pecl~ro a V. Ex._ que fiz a redacção que me 
a quem h:rvia já mostrado a.dhesão aos princi- fo1 pedtda das representações do eleitorado de 
pios sustentados pelo Sr. Silveira. :llfartins. Porto A.legr~, _da camara municipal de s. Leo-

E antes de passar adiante peiJO licença para poldo, dos e 1~1tores e cama!a de S_._.Iero~~ .. , -------1 
ahrir um pequeno p -·-. ~o ~e::. ta tna_9:a u~D: copm por um amigo ue 

Quando fallava o deputado a quem respondo, S. BorJa que llliO sei SI foi aproveitada . A não 
e alludia á carta daquelle general, dei um aparte ser estas, nenhuma outra representa ão redicri 
que está tão mal collocado n ·· - . . . . . . , · 1 era este ultimo 

camara, que podem ser juizes, si fazendo taes u Imo· 80 6ID:Preguci nessa occasião senão pa
considerações, mostrando a alguns ami~os quB lavras de cortezw e de elogio ao nobre ministro 
era digno de imitação o procedimento de diversos da guerra; entretanto o n:oJJre ministro, respon
municipios da provincio, po~so ser accusado de dendo-me~ laJ?-lentou que fossem seus conterra
teJ· pedido, solicitado felicitações, votos de adlle- ne~~ os pnmetros a levantar censuras a S. Ex. 
são pessoal ao Sr. Silyeira ·Martins em menoscabo ::st~to, Sr. Presidente, ter me visto na ne-
do Sr. ministro da guerra. ·cesstdadede dar exppcnções sobre uma questão 
·· Digam-me ainda V. Ex . e a camara si essas des_la ordem, con!o smto crue ellase tenha agitado 
quatro oti cinco cartas dirigidas a outros tantos e siry~ ~e bnndemlpara so promovera discordia 
amigos, em nma pTQVÍJ.u; ia qa.e tem p e ' ;:· - . . . l'OVIllCia. • 
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. p est n e, iscu e-se ac ua mente no se-
· nado a reorganização do quadro dos officiaes da 
armada. Ma teria·· da maior importancia JJara a 
nossa marinha, não vi entretanto no relataria do· 
nobre ministro uma só palavra a respeito. O 
nobre mi:nistro ne~ n_o seu rel?tori?, ne~ ~or 

que o projecto que S@ acha no senado consagra, 
ou si pelo contrario s·. Ex. as rejeita. 

Este debate orém se resta dá occasião a 
que S.· Ex. manifeste a opinião do governo e eu 
o provoco a que faça. 

Por .minha parte devo declarar a S. Ex .. e á 
casa, uma v:ez .. que não o pude fazer antes·, q11e 
não· concorrerei para uma medida que em meu 
conceito tende, não a reorganizar, mas a desorga-. . 
·Sr .. presidente, os nossos officiaes da armada, 

como os do exercito, V. Ex; o sàbe, não dis-
- (T - -

têm bens de fortuna. Si por seu patriotismo e 
sentimento do dev~r procuram bem servir, con
quistando glorias e honra~, não é menos verga
de que, adaptando a carrerra e em: seus esforços, 
visam tambem obter recursos para si c suas 
famílias, o melhoramento de sila posição. Os 
p(!)stos, ·as promoções são, pois, natural e neces
sariamente um grande estimulo para a o:fficiali
dade, um eleme!ltO poderoso para a . possuirmos. 

Ora, supprimidos alguns postos, diminuído o 
quadt·o de outros, como pretende-se no projecto 
em disc ss- st" 
se, ao menos por largo espaço de tempo, um ele-

- menlo de zêlo e dedicação, pois por muitos an
nos deixará de haver promoção na armada. 

.. Os officiaes que estiverem hoje n'um posto dado, 
ou abandonarão uma. carreira que lhes não póde 
dar facil melhoramento ou terão de es erar ue 
a morte, · quasi sempre lenta , faça reduzir o 
quadro ás proporções do novo projecto para que 
possam ter uma promoção, um augmento de 
soldo. O que se dá em relação á mnrinh~, dá-se 
tambem em ·relação ao exercito_. Nesta casa ja me 
pronunciei de igual modo, tratando dos quadros 
do exercito; e não obstante a franqueza e preci
são: com que o fiz, sem reticencias, sem dubie
dades, pelo systema do diffamação subterranea 

. (f' • • • 

teria o nobre ex-ministro da fazenda, contra os 
que o acompanham· e contra S .. Ex: tilesmo, 
1~rocuraram emprestar-me opiniões, contra as 
quaes protestam todos os meus ~iscursos nesta 
casa. 

Fui sempre aqui, como nà imprensa, defensor 
da wrte dos officiaes do nosso exercito ; mais de 
uma vez minha voz foi echo de. suas justas quei

-xas contra perseguições de que eram victimas, 
principalmente em minha província, ao tempo 
dos conserv:adores. · 

Não obstante, mal me tinha pronunciado contra 
o actua ga 111ete~ appareceram o cwsos amigos 
provocando contra mi!Jl resentimentos de uma 
classe inteira. -· · 

Tive sempre a coragem de minhas opiniões-:· 
sLpor v:entura entendesse necessaria a diminui
ção dos· quadros . d~ exerci_to e outros sacrificios, 
havia propol-os sem me Importar com os des
gostos dos descontentes. 

ao a voguei, porém, não podia advogar a di
minuição dos quadros do ·exercito: o que pedi 

·foi a reducção do numero de praças, pelo máu 
estado do thesouro, lembrando que soldados sé 
podiam obter no dia da necessidade, mas ·que os 
officiaes não precisavamos tel-os habilitados · e . . . . '. 

' um centro de Vl'ltcranos para ensinar os soldados 
novos o caminho do dever, disporíamos de um 
bom exercitô n i · · 
vesse de appellar para o valor de seus filhos. 
D~go o.· mesm~. d_a a_rinada: podemos dispensar 

marmheiros, dimm1:1r o seu numero,· como o · 
quadro das praças de combate, porque mari
nheiros se en~njam, praças se sorteiam ; mas of
ficiaes não poaemos dispensar, porque precisamos 

disse. S. Ex. não nos apresentou um piano ~ 
respeito da força naval: limitou-se a noticiar-nos 
uma indicação do quartel-general em que sepro
jecta a construcção de alguns navios, mas não 
sujeitando essa construcção a plano ·algum. · 

Nas condições especiaes em que nos achamos, 
no npuro em que nos colloca o mau estado de 
nossas finanças, S. Ex. não devia deixar de es
tudar um plano ara pôr-nos em estado de . . 

qualquer emergencia, desde que haja_ dinheiro. 
Entendo ·• que a nossa marinha deve· possuir 

sempre alguns navios para circu.mstancias extra
ordinarias, mas nisto-não póde~ nem deve con- . 
sistir a sua forç_a, especialmente sendo nós um 
paiz novo e pobre. 

. o . i Cc ro e-
teriora-se; não havendo necessidade, não se.deve 
ter grande material, empatando um enorme ca- · 
pital,que ficaria perdido, si- por muitos annos não_ 
tivessemos uma guerra. Além disso com os pro
gressos da arte da guerra maritima, descobrindo
se todos os dias novos systemas, novos modelos 
de navios,cada qual mais formidavel,o material 
estaria inutilisado em dous ou tres annos, inca
paz ou insufficiente ara a o-uerra U(l.ndo ella 

··surg-Isse: neste caso, to o o capttal que- se tivesse 
empregado seria-completamente perdido. 

Nestas condições, patece-me mais conveniente· 
·que, na çonstrucção de novos navios, o nobre 
ministro da marinha tenha em vista especial
mente adquirir embàreações de guerra, sim, mas 
de madeira e das proprias para a instrucção dos 
officiae_s. · . 

_Julgo que o que pre_p.isamos, emqua~to a g:uerra 
n1).o nos perturbar, sao quatro ou sets nav10s de 
madeira, corvetas e frag;J,tas para· aquelle fim. 
. Durante o estado de paz preparemos o_s officia~s, 
mstruamos o ess ai· r o no s -

· cipal empenho. Quàndo vier a guerra, o dinheiro 
levantado servirá para comprar material. 

Si me não falha ·a memoria, ouvi: -dar como 
um dos motivos para a reducção do quadro 
actual do corpo da armada a existencia de muitos 
officiaes inuteis, que só desejam servir em terra 
e não prestam ou não se querem prestar a servir 
no mar; mas creio que esta razão é contra-
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producente. ~i entre os nossos offi.ciae~ exi.stem 
muitos que nao servem para o mar, nao e re
duzindo os quadros que se faz augmentar o nu· 
mero dos aptos. A nova lei de promoções corta, 
senão ·totalmente, em sua maxima purte, esse mal 
e quando ella não o fizesse, outros seriamos re-
cursos. · 

Sei que será :q1uito fliillcil a qualquer mi_
nistro da marinha realiZUL" um plano determ1-

exclusivamente pelo ministerio ·da marinha. 
lias tal é a ignorancia que existe a respeito, que 
o proprio ministerio da agricultura fez annun
ciar que os obstaeulos da barra estavam remo
-vidos~ -visto que .o engenheiro do port~ com~u
nicara ter destrmdo um obstnculo que Impedia a 
navegação do respectivo canal I -

No discurso a que alludo, o Sr. Barão de Cote
~ gipe,disse que uma draga, que era do ~stado, 

._, • o .. • .. • , 

Não vi esta asserção cout~stada pelo Sr.: ministro 
da ao-ricultura, c ella é inteiramente falsa. O 
nobre senador foi illadi~o ·por quem lhe deu. as 
informações. Exi?tia. uma draga, não ao serv~ço 
da barra, porque la nada fnem dragas, e-s1m 

· do porto; mas; e~tando muito velhn, aeabou p~r 
inutilizar-se de todo e foi abandonada. I) IDL· 
nisterio.da agricultura prometteu encommendar 
uma nova dragn, mas esperamos ha muito tempo 
e inutilmente pela reulização da pron~es~a .. A 
dr:~ga que serve no Sangradouro é da provmc1~, 
qu~ no contrato que fez com o empreza:10 

o .. - ... . . - -
ciu tem uma esquadrilha de duas dragas, um 
re1Jocmlor c lanchas. 

Durante dez anuas, mais ou menos, Sr. presi
dente, n Larra de minha p1·ovincia. conservou-se 
em bom estado, tanto quanto é possível. 

Da-va franca passagem aos navios que a deman
dav:1m e não houve quasi sinistros a lamentar; si 
alguns appareceram, é preciso levar em conta a 

imperícia de muitos capitãe$ e as liquidações por 
conta do seguro. ·· 

Não é por causa de · naufragios que merece a 
maior censura a administração d<J.· marinha, que 
ainda hoje e por cttusa delles vi accusada em 
um jornal desta côrte. Devem-se evitar os naufra- · 
gws, porque 1mportam per a e "VI as e capitaes, 
fazem-nos muito mal no estrangeiro, augmentam 
o~ frete_s e ~s cOJpmi.ssões qe seg!J.ro; mas a ~dmi-

que a têm demahdado. como aos que pretendem 
suhir; tendo occorrido alguns sinistros marí
timos or circumstancias ue não odem s 
aprecinr3 mas que summamente estamos con
vencidos não provirem da praticagem, que com 
zelo se dedica aos seus trabalhos. 

« Não se póde descqnhecer todavia que o go
verno se tem descuidado de dar as-providencia-s 
exigidas, para (ornece1· e melhorar o estabeleci-.. (' . . - ., ' 

boas catraias, de ~w~ bom 1·ebocaí:lot, que apenas 
se conta pnra o serviço de reboques com i do 
commercio e i pequeno pertencente á provincia, 
que são insufllcientes para o serviço; e que este 
ultimo em poucos dias ficará inservivel, visto já 
necessitar de grandes re})nros no casco e machi-

. nismo, que se tem atamancaclo por se tornar 
urgente a sua coadjuvação na act11alidade, em 
que se contam perto de5_0 navios carregados para 
sa 1r o cerca e ..:. para eu rar. 

• A pouca attenção que tem prestado o flOVe.rno 
para com a nossa barm .oremos ser dzgna de 
sevem censura, pois acarreta serias e sensíveis 
prejuízos ao commercio desta importante pro
víncia, que tem- sempre em moviment@ avulta
dissimos · capitnes. • 
. Com quanto esteja em opposição, sou co~reU

gionario do nobre ministro, e não <;lesejo que a 
~dministração liberaL seja justamente censurada 
por faltas reaes, como me parGlce sel-o por este 
jornal.· 

S. Ex. póde contar que em questões destas 
era an es meu aux1 10 que mm a op;Jostçao. 

Tudo quanto for possível para ministr:ar inf~r
mações e dados, de modo a attender-se Immedta
tamente ás necessidades de melhor praticagem 
.na barra; eu o farei. 

0 Sn.FERnÉIRA DE MOURA (ministro da,rliarinha): 
-Garanto a V. Ex: que tem havido-maior cui
dado na barra de sua província ; .não tem sido 
melhorada, porque não achei navios apropriados. 
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ponsabÍlidade, de V_ Ex. muitas causa~ que es
tamos sotrrendo ; as faltas vêm principalmente 
de seus antecessores, e nestes não cemprehendo 
o !!Obr_e ex-I?inistro da marinha, que, justiça 
seJa fe1ta, esforçou-se por bem merecer do paiz 
a Joiados : e lia cabe ·aos onservadores ue 

cuidavam mais de questiunculas politi'}as, de 
dar força a quem não tinha, do que dos ~erviços 
a seu cargo. No empenho que tenho de vêr 

o a a a pra 1cagem a arra o 10 ran e, 
]Jermitta S. Ex:. ·que lhe ministre algumas in
formações e· que em vista dellas -peça as provi
dencias precisas. . 

O SR. FEhRElRADE}IouR.~(ministro ela marinha): 
-Estimo ouvil-o. 
. 0 SR. FLOREN~IO DE ÁBilEU :-Antes de tudo 

devo dizei· a S. Ex. que as faltas não provêm 
do commandante da barra. - · · . 

0 Sn. FERREIRA DE l\IOURA(ministro dlt matinha): 
-E' muito distincto. · 

Os SRS. ANDRADE PINTO E OUTROS E A DEPUTAÇÃO 
DO RIO GRANDE DO SUL :-'-Apoiado. 

0 SR. FLORENCIO DÉ ÁBll.EU :-Minhas relações 
com este otllcial não me autorizam a fazer um 
juizo completo a seu respeite, e, alem disto, não. 
sou competente para conhecer de suas habilita-
ões m · r,-

ti~simas posso garantir que o commandante da 
barra reune as qualidades precisas para bem 
desempenhar o caro-o de ue seachainvestido, .. 

Os Sns. ANDRADE PINTQ E Ou"TROS E A DEPUTAÇÃO 
DO RIO GR.-\.NDE DO SoL :- Apoiado. 

0 SR. FLORENCIO DE ÁBilEU:- ... tendo-se tnm • 
bem em vista que o bom exercício deste cargo não 
depende tan~o de co~_hecim:nl?~ theoricos, cmpo 

homem ·do- mar-, acostumado a dominar as 
ondas, a affrontar as tempestades, a vencer os 

. perigos, e este ofilcial está neste caso. 
Deve ainda ser o commandante da ban·a ho

nesto, e o capitão tenente Ferry é honestissimo 
(Apoiados).Fnltam-lheelementos, porém, para bem 
cumprir sua missão. Começ:am os embaraços com 
que luta este distincto official pela circumstancia 
de se achat· subot·dinada a, raticao·em da barra á 
capitania do porto. A capitania tem seu quartel 

_na cidade, distante dês. barra nove milhas, não 
dispõe de recursos, nem póde acudir de momento 
ás necessidades que se dão em lugar tão distante. 
O commandante da barra é que vê o movimento 
do oceano, observa a corrente das agnas, os tra
b :lhos de sondagem, é quem póde, pois, co~he
cer as necessidades que a cada momento se 
apresentam, o unico que póde providenciar 
para remedial-as. Portanto é indispensavel. que 
o nobre ministro faça acabar E)Sta dependencia, 
que nenhuma r~zào de conveniencia publica 
·ustifica. 

Para attender ao serviço da praticagem da 
,barra convenientemente são necessarios um 
vapor de soccorro, ·-·que sirva ao mesmo .tempo 
de rebocador, e de umá catraia tambem a vapor. 
Existiu alli até pouco tempo o vapor !aguarão, 
que aliás não estava nas condições de desempe
nhar a commissão que lhe. fora dada, n:io só por 
ser de muito calado, como por consumir ex-

uma tonelada por hora. -
Mandou certo ministro retirar o !aguarão para 

ser concertado; .e para V. Ex., Sr. presfdente 
ver o juizo erroneo, que nas rep<irtições da ma~ 
rinha _se faz a ~espeito daquella praticagem, 
notarei ue no aviSO u m · r • _ 

guarão se determinava ficasse elle, depois .de 
prompto, incorporado á flotilha da p1:ovincia 
para ser destacado, quando fosse necessario · ara 
a arra. 

v. Ex. vai ver o que ha nisto de absurdo e de 
prejudicial mesmo aos interess·es do Estado. A flo
tilha está fundeada muito distante da barra no 
porto da cidade, que fica, como disse ha pÓuco 
a nove milhas de distancia. Quando houvesse um~ . .. . . 
dante telegraphar para ·o porto da cidade do Rio 
Grande; levaria o navio nada menos de uma 
hora ar:J acender as caldeiras e 
uma hora para ir até :í. barra e outra hora para 
sahir, perdendo assim tres horas~ ou mais, quan
do em meia ho;ra um navio despedaça-se sobre o 
banco e toda a sua tripolação perece. · 

0 SR. ANDRADE PINTO : -Quem foi O ministro 
que expeªiu esse aviso? -

0 SR. FLon.ENcro DE ABimu :-De momento 
não lhe p9sso dizer, pois não verifiquei a assi-
crnatura. " 

0 SR. FERREIRA DE MOURA (ministro da ma-
1'inha) : -Fui eu, mas já está revogado. · · 

. . ' (. 

questão de pessoal em relação a este ássumpto 
que merece attenção. Para que· o vapor de re~ 
boque e de soccorro preste reaes serviços é pre
ciso que se ache sob o commando do comman-
dante da barra, porque, si assim. não acontecer, 
V. Ex. vê ue, havendo dous commandantes u 

a arra e outro o vapor, segl).rameute se dará 
coq_ilicto, caberá a: um a responsabilidade, em- ~
quanto out~o terá o mando, resultando prejuizo 
11ara o serVIço. . 

E' necessario, pois, que determine o nobre mi
nistro da marinha que o vapot· que para alli for 
fique sob o com mando do commandante da barra · 
nem se detenba S. Ex. com pequenas conside: 
rar;õe~ ~e _gratifi~~ções. E' _um ~erviço aquelle 

- (. ... ' • b (o ' ·' • 

. que sejam, que o lJessam bem recompensar o 

NITo se deixe, pois, o nobre ministro prender 
por questiunculas· de gratifir-ações; beni merece 
as dos dous eommandos quem se expõe a to
dos os ·perigos, arrisca a vida todos os dias. 

Sr. presidente, o vapor de soccorro, permitta 
a camara .que continue a prestar as informações 
que prometti, .tem por missão não só.rebocar 
quando os do commercio o não possam fazer, od 
não existam vapores p:~rticulares em numero 
sulliciente, mns ainda acudir aos navios que se 
achem em perigo, e conduzir os salva-vidas 
para sa var tr1po açoes e passageiros naufra
gados, pois os salva-vidas não podem ir por si,. 
nem ser levados · pQlas cawaias, com n p1·estoza 
que muitas vezes é necessaria. 

Ora, um navio coin esta tarefa precisa ser de 
certo e determinado calado, de certa e deter
minada força, com a resistencia necessaria para 

. poder affrontar o mar em occasiões,dê tempes-
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ta de; e. são essas as occaaiões em que se torna O Sn. FLonENCIO DE ABREu :-Pessoa competente 
mais exigível o· seu auxilio. me informou que estes vapores servinm, e tenho 

Eu posso até indicar ao nobre ministro as con- mothros para acreditar na informação. · 
dições que elle deve possuir. Deve ter machina Além das sondagens a catl'aia a vapor tem 
de força superior a :1.00 cnvallos, medir um com- ainda outro emprego: os navios que sahem a 
rimento de :1.20 és com um calado maximo de barra levam raticos até des ontarem o banco; 

iO pa mós. o e-se o ter um vapor nestas con-
1 

asstm como mmtos os qüe entram delles neces
dições com muita economia; sua consttucção sitam até ao por~o do Rio Grande ou S. José do 
não é custosa e presentemente se fabricam na In-. Norte. · 

' o . :s, 

como S. Ex. pediu, porqne não conheço, nem vapor. 
devo confiar em informaçóes de interessados. · Inconveniente semelhante se dá em relação ao 

O nobre ministro, que tem o quartel general transporte dos praticas ue conduzem os navios 
e marm 1a a sua 1sposiçao, e quem po e, me or ao porto o 10 ran e. sses pr;1t1cos evam 

do qne nó~, descobrir um navio que esteja no os navios e depois, veja o nobre ministro, voltam 
caso de satisfazer ás necessidades da praticagem a pé 3 legua~. para retomar o pontal da barra, 
da barra. . quando uma catraia a vapor, depois de fazer o 

Pata qne S. Ex:. avalie a necessidade desse serviço do dia, podiair ao escurecer buscai-os, 
vapor, lembro que os paquetes, porque são a 

1 

ficando livres de uma imposição que se lhes não 
vapor, entram. e. sahem facilmente, emquanto pódc fazer e que tambem_ prejudica a prati
os navios de vel~ permanecem aos 20 e aos 30 á cagem da barra. ·· . · · 
espera de poder entrar ou sahir, por muitos .. Peço a S. Ex:. ·o Sr. ministro que attenda n 
di . estas considera õe . A n ssidade de melhorar-

o SR. FERREIRA DE MouRA (ministro da ma-. se o mau estado, de dar-se algum auxilio á barra 
rinha) dá um aparte. do Rio Grande é urgentíssima (Apoiados). 

soccorrÓ e rebocador -ha neêessfdade e tal\•ez 
mais urgente de ·uma catraia a vapor." 

Por dons ministros da marinha, con~ervadores, 
que occuparam a pasta de 1.872 a i8i7, me foi 
prometttda desta tribuna a construccão de tal 
catraia. Recordo-me ainda do com romisso so-
lemne do ultimo ministro da marinha. 

Entretanto ns promessas de S. Ex., como as do 
seu antecessot·, ficaram em promessas, como acon
tece a muitos compromissos de ministros. 

Apezar da ne.;essidade reconhecida e . recla · 
maàa por toàus a~ ·administrações, essa catraia a 
vapor não foi mandadu fazer, não existe. 

E' tambem um navio especial, precisa de um 
certo calado, de uma certa força de vapor e de 

• • 'l r... • .. 

poder navegar a vapor e á "vela. Tem esta ca
traia por fim, sabe o nobre ministro, as sonda
gens. A correnteza na barra é muito forte, os 
ventos produzem grande encontro de ondas, e 
a:; pequenas catraias á vela nem sempre podem 
sondar como é preciso : é serviço que não deve 
ser interrompido. . . . 

Uma catraia forte e a vapor portanto é indis
pensavel para este serviço. 

0 SR. FERREIUÁ DE MoURA (ministro da mari
·nha):-Já mandei até tirar a phmta. 

0 SR. FLORENCIO DE ABREU·:- EriJ.quanto se tira 
ú ã ' 

nobre ministro remediar a necessidade por outro 
modo. Lembrarei a. S. Ex.. que podem empre
gar-se neste serviç9 o vapor Lantego ou o Bm
connot, os qunes, segundo estou informado, pres
tam-se a remediilr a falta de uma catraia, · nas 
condições que indico. · 
. 0 Sn. FERREIRA DE ltiOURA (ministro da ma?·i-
nha) dú um aparte. · 

-;Eu sei disso; tenho recebido a tal respeito re-
clamações diarias. -

O Sn. FLoP.ENCIO DE AB.REU :-Devo informar 
ainda ao nobre, ministro qne ha ·grandes faltas 
e.r:. relação ao material existente. As boias quo 
servem ara balisar o canal ~s atrai s á • · 
est.1o estragadas, precisam ser melhoradas, sub-· 
stituid:,s· de modo que não padeça o servjço, como 
succede· actualmente. Tambem os proprios na
ciontJes no pontal da barra se estão·arruinandr., 
e podem ficnr inutilizados. E' preciso que.se 
provid~ncie, afiín de que um bello din não fi
quemos até sem a torre dos signaes que, segundo 
consta, já eslá rachada. 

. 0 pessoal é mal pago. q Estado JlOr esse. ses-

bnição pecuniaria, c, si recebe retribuicão, não 
. só tem mnior obrigarão de servir bem, como 
póde recompensar devidamente os que se dedi
cam ao barbaro trabal4o da praticngom. 

Os JiTaticos da· barra do Rio Gra:nde, note o 
nobre ministro, só têm a metade das vcncime~tos 
que percebem os praticas· ao nosso serviço no 
Uruguay, no Rio da Prata, os praticas do Para
ná; entretanto o nobre ex-ministro da marinha 
e-o illustre chefe de divisão, que me ouvem, 
sabem que o serviço da barl'a· do Rio Grande é 
muito mais p~sado ( Apoiados ) . 

• . ;,;_ .- ' (. o 
os vencimentos, o nóbre ministro carece de lei. 
· 0 Sn. FLOnENCIO DE ABREU:~Bem; sei disso~ 

mas let~cbro> porque ao riobre 'ministro é. que 
cabe pedir o augmento em seu orçamento. 

Não deve além disso, ficar inteiramente despre
zadn, como se acha, a sorte futura desses homens. 
Si um pratico se )nutiliza no serviço da barra, 
fica na miseria, porque não tem nem reforma, 
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tão grandes ser~iços ao Estado e á humanidade, 
devia o governo garantir-lhes a subsislencia- no 
caso de inutilidade. 

O Sn. A:NDRADE .BINTO dá um aparte. 
0 SR. FLORENCIO DE .ABREU:- Àctualmente 

< < 

sahir ... 
0 Sn. FERREIRA 

gramma que recebi. . 
O Su. FLORENCIO :QE AnnEú :-... e muitos pairam 

fóra, procurando entrada. O nobre ministro sabe 
que grande parte desses navios estão carregados 
de c~reaes e que os cer~a~s com a demora se 

b ... ,, . ' o ( 
producção dá pi'cvincia, nas praças do Jm per i o ; 

. ou, si elles· sahem de uma só vez, grandes baixas, 
com prejuízo tambem, não só do commercio, 
como do publico. A falta de enteadas produz as· 
mesmas alternativas para os generos que a pro-· 
vincia consome: 

O Sn. DIANA:-Por exemplo, o snl. 
0 SR. FLORENCIO DE ABREU:- 0 sal ainda ha 

tradás. 
O Sn. CAMAr.Go : - E muitos outros generos. 

o o o commerc10 gera men e so re. 
o sn~ ANDRADE PINTO:- Durante o tempo de 

minha. administraçtio liguei toda a importaneia 
possível á barra do Rio Grande. · · 

O SR. FwimNcro DE AnnEu-:- Os prejuízos são 
reaes · e os lre'uizos do commercio de uma ro-
-vincia inteira, o bem:estar dessa província não 
são cousas para se désprezar. Todos os. paizes do 
mundo procurnm estender, o mais que é possível, 
o seu commercio, dar-lhe facilidades, abrir-lhe 
mercados, porque é o commcrcio incontestavel
mente o grande ele!ncnto da riqueza da~ nações; 
só o nosso governo parece descuidado do com- · 
me rei o do paiz que administra. · 

. O Sn. C:\liiARGO _: -E a nossa proviu ~ia commu- . 

0 SR. FLORENCIO-DEÃBREU:.:_A minha. província 
está com· o serviço da barra em tae~ condições, 
que o prejuízo para o ·seu commercio, ·para o 
seu progresso ·e prosperidade é incalculavel. 
Espero que o nobre ministro, pela. sua boa von
tade, pelos elementos de que dis'põe, saberá 
honrar a sua administração, fazendo com que os 
justos rech1mos .daquella importante parte do Im
perio, que interessam ao paiz inteiro; sejam atten
didos o mais promptamente que for .possível 

• (Muitg br:m; muito be-m). .· . _ . · 

o Sr. Rodrigues Junior :-Sr. pre
sidente, entí·o neste debate, não para demorar
me em discutir a proposta do governo~ que fixa 
. as forças de mar para o anuo financeiro. de 1880 
a :1.88:1. ; poque, examinando-a, ac!J,o-a ·ra3Qavel 
e em termos de merecer a approvaçao da camara; 
nem aindá para discutir àpolitica geral, já tão 
largamente explanada na sessão que findou e na 

A. 33.-TO:\IO III. 

de negocias, q~e reputo de importancia;"relativos 
a algumas províncias. dó norte é com espe"ciali~ 
dade a que tenho a honra de representar. 

A camara, que acompanha as discussões do .. 
senado, tem visto a insistencia com que ultima
meu te alli se chama a atten ão 
as despezas com :;_occorros ás populações das p_ro
vincias do. norte flagelladns pela sêcca, insis-
1encia tamanha e de tal ordem que um illuslre 

já c arou que avra e azer a re-
ducção, -sinão suppressão dess<1s .despezas~ o seu 
de lenda Carthago. .. 

De maneira que, Sr. presidente, estaquestão, 
já de si grave pelos pesados sacrificios que impõe 
ao thesouro, assume ainda mai01~es p~oporções, 

tamente de· todos os respeitos sobre a
0 

impor
tancia dos dispendios feitos com esse serviéo .que 
elles tanto encarecem. c ue em verdade· ·ã s 
e eva a somma assás consideravel-, addicionam 
commcntarios os mais graves, quaes sejam Ç>S ãc 
de~perdicios ou esbanjamento~, os de delapida
ções ou fraudes ; e, ainda mais, em seu horror 
a essas mesmas despczas, vão até o ponto de 
afftnnar este, que a secca do norte só acabará por 
meio de um decreto; aquelle que a província do 
Ceará em vez detet· empobrecido com essa calami
dade;que tanto e tão rudemente tem pesado sobre 

rr • • !I 

um outro nãovacillouaté em declarar que aquella 
.província o que. soffre actualmente, já não é os 
effeitos de uma.secca mas os de urna inunda ão! ! -
- V. Ex. e a camara cornprehendem o a·Jcance 
de proposições semelhantes ennunciadas crepe
tidas muitas vezes na tribuna do senado, e quando 
as circumstnÍlciás financeiras do paiz não são li
songeiras, e comprehcndem, portanto, taml;lem a 
necessidade que ha e1n se discut~r e~tas.questões 

• o • • 
e injustas não desvairem a opinião em um as
sumpto de tamanha gravidade, como é, decerte, 
o que interessa tão directa e immediatamente á 
sorte de ::~lgumas pr-ovíncias que constituem uma 
parte importante do imperio. -

Sr. presid.ente, por mais que me custe tratar. 
de semelhante pssumpto, que metrnz sempre ao 
espírito recordações tristes e · pm1gentes; poP 
mais que me custem os risco::; . de · incorrer no 

esagra o a amara, que e cer G .. empo a es a. 
parle ouve com desprazer as discussões sobre o· 
que cham::~m negociosda secca (não. apoiados), eu,._ 
todavia, bem a m:eu pezar,_não posso deixar de 
os discutir, impellido por u.m .dever rigoroso ... 

0 SR: THEODORETO Souro:-Apoiado, é O CUm· 
primento de um dever. . 

O SR. RoDRIGUEs JUl.'<ion. :-... como repre
sentante de .uma daquellas províncias e Jq.sta
merite. da que~ nos ultimas 'dias, se tem mais 
.occupado o senafl.o, e com a maior inexactidão e 
injustit;a. · - · 

esta augusta camara, e será mais· u01 D10tivo 
para meus nobres. e illustrados collegas di:s" 
pensarem-me alguma benovoleneia·e indulgontia 
de que tanto-necessito. · .· . _· - • · . 

Das discussões do senado a respeito. da magna 
quest~o....,..soccorros P!lblicos-timho visto sobre
sahireril duas ordens principaes de considerações 
ou arguições : -i.\ excesso de despez_as, esban-
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• _, " - 1, I e 
e impFescindivel, si não de SU!lprimir, de re
duzir considcr~velmonte as dcspezas com soe
corras publicas. 

Tomarei em· considera~ão cada um:i. destas 
proJlosições, procur:mdo resumir-me o mais que 
.. r l ssivel 

Excesso de despézas. Sr. presidente, para .se 
aquilatar do excesso de despez~s em tal ou qnal 
serviço,o criterio, certamente, não está nem- óde 
es ar, na SlllllMS enuncwção a importancia des
pendida com o serviço, embora seja esta grande 
ou mesmo muito elcvnda,_mas sim nanpreciação 
da qualidade c natureza. do serviço· (apoiados), na 
verificação de que se gastou mais do que se 
devera; pu porque, pot· cxemvlo, se fez com 

Ora> si isto ·é vei·dade e incontesla\'el, como me 
parece, eusto a comprchender como aquelles que 
tanta celeuma knmtmn contrD as despez:1s feitas 
em soccorro das populatõcs Hagelladas pela sêcca, 
não procuram, para serem mais justos e razoa
veis em suas censuras, verilicar, entre outros, 
os seguintes pontos: :1; 0

, qual o numero de in
dividuas que têm sido e sao rdnda soccorridos 
pelo Estado; 2.0 , qual a quantidade c· qualidade 

~ t • .., - ... ~ :"' 
em proporção com o n"umero dos soccorridos; 
3~0, si era pos::ivel dar lllenos -soccorros, e de 

• . . • . ' • !!. o 

qual o custo dos diversos geueros offerecidos em 
soccarros, e si este custo é exagerndo ou esteve 
somprc em proporçuo com os preços do mer-
cado. · 

Sem um inquerito especial a respeito de.cada 
· um destes pontos, que conviria e se deve fnzcr, 

~ < • e 'l', rcr i o, ue se eva em 
tamanhas accusar.ões. e em termos tão rades, 
contra as despezas· fd(as em bem de:::sas infelizes 
populnções, vlctimas de uma calamidade atroz, 
que dura ha quasi tres annos, para a qual não 
concorreram, que ellas não . podiam ·prever e 
nem ainda evitar. 

Entretanto. senhores. não obstante a ausencia 
destes dados e esclarécim.-:'ntos, que noto, não 

:-. .. .... . 
. - ' 
ias no senado que as dcspezas com soccorros 

~ublicos, especialmente as do Ceará, são mais que 
'.·exageradas, são escandalosas. 

As exagerações desfiguram a verdade ; c por 
isso em vez de exagerar-se convém que, com 
calma e sem prevenções. examinem-se IJS fac.tos. 
. Si os honrados ·senadores, tão severos para 

com a administração do Ceará, tivessem mais co
nhecimento da provincia, soubessem de propria 
sciencia · o que alli se tem passado e ainda se 
Jlassa, eu, senhores, as:;evero, tanto confio na 
eleva ão e rectidão dos sentimo t · · · 
ss .. EExs., que: a sua linguagem e os seus con-' 
coitos seriam outros·e muito diiferentes. 

SS .. EEx.. :l.inda não viram, com os proprios 
olhos, calamidades como as que têm, ultima-

. mente, ílage!lado o Ceará ; praza a Deus que 
jámais as vejam ,e que as suas províncias ricas, 
prospera.s c felizes nunca passem por transes ~e-
melhantes. · 

Cc~mi? . 
H~ quasi tres annos ; e a prova está eín que já 

no mez de Junho de i877 tinha o governo um 
credito de 2.000:000$, discutido e votado pelo 
corpo legislativo, para occorror :ís despez-as com . .... .. .... , .· "' , 

Junho, o que importa dizer que os effeitos da 
calamidade já se faziam sentir desde o principio 
do anuo: · 

O Sn. TnEoDOHETo Suuro : -Apoiado : c neste· 
tempo jú aqui dizia-se que era muito pequena a 
quDntia. 
. O Sn. RonmGUEs JuNIOR:~ Quantos indivi

duas têm nó Cc:mí recebido e ainda ha pouco 
.I i ~ 

De i877 para cá eu calculo que> uns mczes 
pelos outros, nunca menos de 250 mil, e declaro 
r u·. ·o · · · 
em íuna populaçiio que em 1876, autes da crise, 
era de 800 e tantas a 900 mil almas : em uma 
província cujas industrias principaes ernm a 
Cl'eação de gados e a pequena lavoura feita exclu
sivamente com bt•aços livres, umn é outra devo
radas, como er:1 natmal)- Jogp no primeiro anno 
de auseucia qunsi- absoluta de chuvas, e que 
nunca mais poderam rcerguer-se pela conti-
nuação da mesma causa. · 

•. ,n. • ELWTO DOS ANTOS : - lll::t popu tlÇtlO 
de 800,000·almas não podia ter 250,000 invalidas. 

0 SR. RODRIGUES JUNIOR: -Não havia somente, 
a soccorrer os invali4os, mas todos quantos não 
podiam por si prover a sua subsistencin, e que 
disto estav<~m impossibilitados pqr força maior
a ausencia das chuvas-, com. a qual não póde 
haver nem creaçilo nem lavoura, e o solo ainda 
o m:1is fcrtil e reliz torna-se ingrato esteril. : 
. n. •ELrcro MS ANros:- -a outros solos, 

podiam ter emi-Jrado. .. _ · 
O Sn. llODRIQUES Ju;non:-Isto agora é outra 

questão de que m:;~is tarde me occuparei, e per
mittindo-me V. Ex._, cuja attençiio muito me 
honra, proseguirci na detT.tonstra~ão. que ià 
fazendo. 

Em uma populnção nessas condit;Cíes_, agrícola_ 
e cre~dora, ~e 80Q. a. 900.000 a~mas, acossada 

c ( . . t) ' 

ninguem dirá que 250.000 indivíduos, pelo 
menos, não precisem de soccorros; 250.00Q é um 
tereo; ::~inda menos de um terr.o. · 

Que soccorros tem recebido ·esses infelizes? 
Alimentação e algumas vezes vestidos e medi

camentos. 
Qaanto, no mínimo, poderá caber a cada indi

viduo para se alimentar, vestir e medicar-se, 
tendo-se em attenção a alta do preço dos generos 
alimenticios~ todos importados ; ,as condições da 

·população na maior parte deslocada de seus lares, . . . ··~ ' . . . 
SUltada de epedemias, conseqnencias necessarill.S 
de todo esse conjuncto de- circumstancias des
graçadas e excepcionaes ? 

Trezentos ou duzentos réis diariamente? Quer 
trezentos ou duzentos réis são insufficicntes. Pois 
l)ém, si trezentos réis, teremos que 250 mil in
dividuas gastaram.75:0006 em um dia, 2.250:000~ 
em um mez, e 27.000:0006 em um anno. 
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i z os éb, os ue gas aramo : 
em um dia, !.500:000# em um mez, :1.8.000:000$ 
em um anuo. · 

E isto sem serem levadas em linha de conta as. 
avultadas despezas com fretes dos generos do 
porto da Fortaleza para os outros portos da pro-

• • . l" ~ 

por terrn em carros e em costns de a.nimaes, a 
distancias até de 80, 90 e 1.00 legoas, a .contar do 
liLtoral mra cidades e vil las centraes como Crato 
Jar im, Icó, Missão Velha, Milagres, Inhamuns, 
Saboeiro, Tamboril, Ipú e outras. . 

Sem levar ainda em conta as despezas com en
fermarias e.seus accessorios, bonoral'ios a me
dicas., e quando, senhores, além de olitras,_grassou 
epidemia terrivel e hedionda como a da varíola, 

" . . ~ 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS: __; Eis O inconve
nienl~ da agglomeração. 
. 0 SR. RODRIGUES JUNIOR:...:._Sem duvida, deplo· 

ravel aggloineração, para a qual não · concorreu 
de modo algum o presidente actual, o honrado e 
benemerito Sr. Dr. José Julio, a qúem tem. cabido 
a mais ardua e dolorosa de. todas as tarefas 
(apoiados). , · 

mento, alugueis de predios para depositas, des
pezas com embarques e transportes de .emi

. arantes.em va ores ou em navios de ella 
outras espezas desse. genero. r.om • tudo isso é 

· preciso .calcular para se apreciar e moralizar as 
despezas, mas a isso se não attende conveniente
mente, só se olha ao algarismo da somma. des
pendida. 

0 SR. FELTCIO DOS SANTOS:-Applique V. Ex. 
esse ca cu o ao 10 ran o o .1: orte, e soccorro 
a toda a população e verá que se gastou mais do 
q~l~. -

O SR. RÕnmaÚEs.JuNron:- Nuo conheço bem 
_os factos dessa provincia e por isso não posso 
· apreciai-os. · · - -· 

Ora, si não ha erro ou .exaggeração nesses cal
culas submettidos á consideração ,da carnaru, 
que, em m~u coneeit~, podem peccar por mln-

l'l. ODRIGUES JUNIOR:-Entretanto . estoU 
convencido que essa é a verdade; V. Ex. já ouv~u 
algumas dâs razões em que baseei o calculo, 
digne~se de continuar a atteitder-me que tenho 
em muita ~ont~ o s~u es~lar~cido criterio ; por 
~rever a ObJecçao fu1 o pnme1ro e!Il levantai-a. 

. ' - - ' mas e o facto; quando em falta, ou mnito es-
cassos os soccorros nos centros da província pre
cipitaram-se as ondas de emigrantes para o lilto
ral, quando por essa mesma razão paralysaram 
essas pequenas obrtls chamadas provinciaes e mu
nici acs uando não haviam ainda os servico a 
estradas de férro. Foi justamente por insuf
fiencia de soccorros que houve tamanha emi
graçã? para o Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy 
• spm o- an o e ou ras provmc1as. 01 am a 

por · insuffiencia de s:.>ccorros que os assaltos á 
propriedade tornaram-se da maior frequencia, 
indo esses infelizes buscar á propriedade parti
cular, aliás já tão deterioruda, o que não podiam 
haver em outra parte, augmentando assim a 
miseria geral. E a que somma nãOi' montará o 
que assim por" meios illicitos foi subtrahido á 
propriedade particular~ Comisso não contam os 
censores só êm as d ezas t do · 
sabemos nós os da provincia que eramos creu-
dores e agricultores. . 

C)~' 

menos, um terço da população; não precisavam 
de soccorros no Ceará, só poderão fazel-o os que 
nãq conhecem a. província, que,. como já disse 
era principalmente creadoru, e explorava a pe
quenu lavoura sómerate com braços livres. Hou
vesse tão intensa e prolongada secca na província 
, · esc e o 1 peno, e os resu ll os 
haviam de ser mais ou menos os mesmos. 

Só poderão_ contestar aquelles que, quando 
morriam os infelize á fome, clamavam contra a 
imprevidencia e a avareza do governo, e que, 
qu:mdo ninguem ma!s morreu á fome no Ce:trá, 
graças aos soccorros publicas e á melhor regula
ridade na distribuição, coma ha succedido na pre
sidenciu do honrado Sr. Df. Jos~ Jq.lio, cl?mam 

b ... . ' ' •·· b . o ' 
razão dizer-se que tem havido excesso de des- e -não vacillam de -ir até o ponto· de accusarem, 
pezas nos soccorros á província do Ceará~ A' sem provas, ao seu digno e integro. delegado na . ., 
parte as prevonsões e.as exaggerações, reflectindo provincia de condescendencias para com . dela
com justiça e calma, julguem . os homens de pidadores! S_ó podem contestar · aquelles que 
boa. fé. clamavam porque davam-se soccorros sem a 

Sr_ presidente, segundo os dados que pude exígencia do trabalho, acoroçoa.ndo-se assim a 
colher, tem sido gastos no Ceará 22, 23, 211 ou 25 indolencia e a occiosidade; e porque, posterior
mil. contos_, .aceito o calcul-o mais ·exag~rado, e mente houve trabalho, revoltam-se contra as 
isto em mais de dous annos e meio. Sobre esta despezus que este por força, devia acarretar. _ 
baze.'. e~ 30 mezes pr~ciso~. _SC!J.~O distribuídos Ao encetar a sua admini<>tração o honrado Sr. 
os 2o. mil contos por 2aO!lltl.I~dlVlduos, t~,re~os . Dr. José)ulio,c. achou, segundo os dados officiaes 
q"!le c~? e. a cada u.m mdmduo 1 H re1s P?r ' então. existentes, 20Q.OOO indivíduos ;~gglome-

' · . ... ra os na cap1 a e povoaçoes e 1 ora , 1 o e, ~o 
mezes 998930. . . . _ sómente na Fortaleza, Aracaty, Acara.,hú, GranJa 

Este result.~do ~tal, drr-me-h ao talvez, que p~r Camossim. e 1\fundahú. E a que numero ·não 
provar d~ mat? nao pr~.va n!id_a.,oll; prova que nao dev-Ia subir os que ainda existiam no interior~ e 
eram socc9rr1dos os 2~9 nul I.ndlVI_d~os de 9ue em cidades importantes e populosas como Sobral, 
falla-se,po1s comiHreispordiaseriaimpossivel Icó Grato Baturité e nas villas e povouções? 
algu~m subsistir· . . · No' entanto~ sobre e~sés 200 _ 000 agglomerados no 

O SR. FELicro DOS SANTos:-Essapremissa dos littor~l só acrescentei, note-se bem, 50.000. E 
250:000 indivíduos é. que é forte, _ . · foi por isso que eu disse, a principio, que o meu 
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calculo poderia peccar por deficiente e nunca por ' multiplicavam as esmolas, o arcebispo de P:1.ri::: 
ex:~ gerado. _ . -· endividav~·se em 4oú0. 000 libras, um capitalista 

E essa informação ·do presidente d~ provincia distribui a (1,0. DOO francos no dia seguinte ao da 
tevQ-a em conside·ravão o governo quando ex- geada, um convento de bernardos alimentava 
pediu o de~reto- n. 688!2 de 113 de Abril de -1878, :1..200 pobres por seis semanas. 

·· ·=- 1s cti'eums :melas para operaçyes nem a cartdade privada bastavam para proTer 
de credito nenlmm recurso se offcJrece mais tlio p:r:màcs nee()ssidades . Na Normandia, 
prompto e e!licn do que o papel-moedrt, pois lJ:O. 000 opernrios estão sem trabalho; em grande 

nos termos que vou recordar á camara: ... ~ Em Era tudo ouco: nem as reca .õe c:; 

-------tr-aatffilel'--m;ttft~a-et'ftei-ic-;-iftltnn:do-rr.lfu· :rrv;et-cbr-hrnrrrei1Jliu p c uas a -quar a par e os 1a 1-
garia tarde para acudir Ó. populacã~, do 'norte que tantc:; mendiga. Atrui, q~asi todos os ha~itan~es, 
morre á fome, agglomerad:~ nas in·ai~s. Segundo sem exceptuar os t·enden·os e os propnetanos, 
o calculo do presidente do Ceará, no doc11mento . comem pão de ceyada e bebem agua ; alli, mui
que foi presente a Vossa :Mag·estade Imperial .• só tcs desgraçados comem pão de aveia; e outros 
naquella protincia, ;mtes uma das m.a1s r1cas ào fan~llo molhado, o · que oecasiouou a !Dorte de 
norte do lm e rio anela or 2 O o 
pessons sem _pãoe sem ::~brigo, e em 1.500:000~000 lamento de Rouen, soccorra-se a um povo que 
a despeza mensal -que com essa população se morre ... Senhor, a maior parte de vossos sub
faz. ~ -- · ditos não lodem om ra o ã ~ - • 

1 is, sen ores, quan o f! ca :um a c aos que o compram! Arthur Young, que atra-
àinda .não passou, o que reconhece o proprio St·. v essa a Fran~,a nesse momento7 não ouve fallar 
son~dor Jaguaribe, o maior~ o mais severo e in- senão da carestia do pão e dn miseria dOJ)oYo. 
justo dos censores, levanta-se toda essa immensa Na Lorena, segundo o testemunho de to os os 
grita contra ns despezas con1 soccon;os feitos no observ:Jdores, metnde do povo morre á fome. 
Ce~rá? Contra. despezas aliüs, como se vê, já mais Em Paris, o numero dos indigentes triplicou ; 
ou menos calculudas e previstas e em. documento só no bairro de Santo Antonio ha trinta mil. 
official dessa ordem ? Em redor de Paris faltam os cereaes ou est.:1o es-

Mas, senhores, para bem se apreciar o que tragados. No cometo de Julho, em Montoreau, 
------~d~es~g5.!rl_Oa~c;ad~a~m~en~tc':-:'jsj'-'e-J.lll..!la~ss~a~ag~o\lJr._.,aL..DuO~~B..._,ra~zui~~-:'/~7:~read . r ~· • , , 

esqueçamos qne todos os paizes, ainda os m~.ís é bolorenta e de um cheiro in(ecto; é necessario, 
civilisados, ricos e felizes, de estações mais re- diz um empregado, que os desgraçados estejam 
guiares, a Ltavessam IJOr crizes semelhantes. úsfomeados Jara tra. · ' · 

-~redor de Paris, · desde n Normandia até Cham- em ezem ro e 1 . que é_m ulho de :17~0~ ) 
pagne, devastou 60 le.guas do paiz o mais ferlil Não devo continuar a leitura para não fatigar 

·e fez um estt·ago de cem milhões. Veino inverno a attenção da canwra; entretnnto do exposto por 
e foi o mais rigoroso que se vira desde 1709: no M. 'faine, já se ve que calamidades semelhantes 
fim de Dezembro, .o Sena gelou de Paris ao Hávre as que tem assolado algumas províncias do norte 
e o thermometro marcava i8• 3;-1 :l-baixo de zero. não só se dão em outros pt~izes, como ainda ós 
Um terço das oliveirás morreu na Provence. c o seus eífeitos e os s;;crificios do Estado são mais ou 
resto tanto soffreu<Iuejulgaram-no em estado de menos os mesmos em toda a parte: poderia eu 
não produzir durante dous annos. O mesmo ainda recordar as calamidades da India ingleza . .. 

·desastre em Langueàoc, em Vivarais e Cev:-cnnes o s B l\{ E' d"fii 
1lorestas inteiras de castanheiros morreram conÍ n. U.o\.RQUE: DE~ ACEDO : - ' exacto, a· 1 e-
todos os trigos e forra~ens da montanha; Ja pla- ~~i:e~i c~ulo~~ são bem aquinhoados e. outros 
nicie, o B.odano ficon { ' · -
leitp. Desde n primavera de 1789, a fome ei-a por O Sn. FELICIO DOS SAl\"'l'Os:- E'. sempre· um 
toda parte, e de mez em mez ella crescia como a crime que um homem que· pó de trabalhar receba · 
agua que sóbe. Debalde o governo ordenava aos esmolas. · 
rendeiros,proprieLarios e mercadores que abaste- D Sn. RODRIGUES Juznon :~De accÔrdo perfeito 
cessen~ os mercados, duplicnva o premio da im- com o nobre deputado, e ainda de accôrdo com. os 
portaçaoJ engenhava e~peô.ientes, endiYidava-se, honrados senadores que se tem occupado deste 
~espendia quarenta mtlhões para fornecer trigo ·assumpto. Enormes já são os despendios . feitos 
a J'rança. Dobal~i3 os.· particulares, principP.s, com a sêcca do norte, é tanto mais lamenlaveis 
gra.os-senhores, b1spos, c~pitulos, communidades quanto são criticas as eircumstanéias .financeiras 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/2015 11:01 - PÃigina 21 de 26 

· Sessão em ,18 de Julho ele 1.879. 

. do p~iz (.Apoiados). l\fas como evitnl-os ? Aban

.danando essas populnções infelizes? Nunc~ o 
nem governo algum nssumiria tão tremenda res
ponsabilidade. O abandono seria uma pagina 
negra em nossa historia, na historia do segundo 
feinado que felizmente já conta fastos tão bri-
•u~~ .... vu ~ul~~~ •co>) • 

. N~m os. honrados senadores, faço-lhes plen:t 
JUStrça, tem em mente com as suas censuras, 

_Q_ _,_ _, • ~ 't''C'· - __], -
1 •· --:::• • uuv_~" 

zileiros e patriotas. Os clamores de SS. EExs. 
são, sem duYida> contra os esbanjamentos e de~ 
lapidações que accusam e dão como provadas; são 
contra a indolencia e occiosid~1de desse povo queJ 
dizem elles, não trabalha, não quer mais traba
lhar, habituado ao soccorre publico viciado_pela 
e:smula .. 

O Sn. FELicro- Dos SANTos·:-E como con
demnam as obras? 

U Sn. RODRIGUES JUNIOR: Eu tambem não 
comprehendo. Tomarei, porém; ainda em con
sideração estas arguições, começando pela ul
tima. 

Si o trabalho é, s~m duvida, uma obrigação 
imposta ao homem, ·e tio nec•:ssario eomo o pão 
que lhe a1imenta ocorpo,não comprehendo como, 
se aconselhando o trabalho, por um lado, cen-
sura-se ao mesmo tempo·o governo geral e da 

· · • nnrnnP. ni.,nrl ... , • .,,., · •_, ~""-
~- ·~ ' v~• ~--publicas. O primeiro, pelas duns estrad:~s de 
ferro, as de Baturité e Sobrnl, que ~andou cons-
truir no Ceará; O seo-undo oélas · _, 
obras provinciaes e muniCiJtaes. Aconselhar o 
trabalho e negar os serviços é uma incoherencia 
e:uma contradiccão. 
... E' certo, ~r. prcsident~, que o g<tbinctc de 5 
de Janeiro não tinha lei especial pura der:retar a 
construcção dessas vias ferreas ; mas clle ou • '.1 . 
VLH~V_'i':""''-.lUvL_ ~-~!v!UV ~U~Uól• ~ Ul.Ht;~· U(.l SQC
correr, 1m posto pela . conslilUJçao, a lc1 suprema 
do paiz, e entre a alternativa de soccorre1· gra
tuitamente, ou aliment:mdo a occiosidade, sem 
deixar o soccorro nada de ulil, de pt·csenle c de 
futuro, e a de dar seceorros mediante tral.Jalhos, 
e trabalhos uteis no presente c ainda uteis c de 
preTidencia parn o futuro, n~o vacillou, em pre
ferir o segundo alvitt·e ao primeiro. 

j~ em que circumsta·ncias procedeu assim· o 

tr:H1as de rerro (Apowdos). · 
C <imo tão facilmente, Sr. presidente, esque

cem-se factos tão recentes? 

ga_omete de <> ae J:)ne1ro _"! Quando n opinião pu· 
hhca, aiJalada e commov1dn pelas grandes des- · 
graças daquella nobre terra, nntes tão feliz, tão 
prospera; tão considerada, quanto hoje triste, 
abatida e até injuriada·; qua .. do a opinião pu
JJlica, digo, manif~~stada por todo? ds meios de pu
blicidade, na Imprensa; na tribuna· dos clubs po
pulares, na das assuciações scientitlcas c de 

·lJeneficencia, clamava por medidas promplM, 
enel'!!'icas e salvadoras. Quando, entre os tantos 
alviti·es lembrados pelos homens praticas . e da 
sciencia. se indicava como o mais proficuo, 
}lara conjurar calamidades semelhantes a~ es-

Mas a verdade impõe-se por si mesma, e por 
isso noto, eom prazer, que alguns nobres sen~
dores já dão de barnto, já .concedem, que se ti
vesse ordenado a continuacão da estrada de Batu
Tité; quanto á outra, poré.Ô11 a de Sobral, ain~a 
dizem ser um escandalo, escamlalo · porque nao 

haYia lei que· a autorizasse, escandaloporque não 
tem futuro algum e será portanto uma fonte pe
rcnne de despezas; e até, senhores,escandalo por 
que o presidente do conselho, o venerando Sr. 
conselheiro Cansansão de Sinimbú, autorizan
do-a só teve em mira anresentar e oooularizar 
um candidato seu amigo predilecto. 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS :-Quem? 
f\ C!n n T, n.• 

• v ~••• ~"~~·••u _ ~ u•~-""; -.v!<-vU! .~I";"' V ._.v.,.,v 
1llustre collega, o Sr. Verwto de Mede1ros. 

Quando, senhores, é evidente ·para_ qu~m re
:tlecLe mais calmamente, e attende as circnm
stancias da- província~ que uma só estrada. não 
forneceria trabalho a tantos miihares de braços 
validos e a poder fornecei-os seria do modo o 
·mais perif)OSO e inconveniente,_ d~sloca.n<!_o-o~ 
para um so fado e ponto da provmcra, e nao so 
os operai·ios propriamente ditos como as suas fa-

-milias qy.e os seguem e acompannam por ~oaa a 

9.,fH5 operarias indigentes, que com as respectivas 
familias represcmtnm 28,54:5pe~soas. 
. Algarismos esses, Sr. presidente, que, somma-

nos, aoo a 1mponanc1a wp:u ue 4U,i>H pessoas,· 
M,5H pessoas que vivem á custa e á sombra dos 
trabalhos dessa~ duas estradas. 

Ü Sn. THEODORETO SOUTO_:_:E' este facto digno 
da maior attenção. Sustados esses trabalhos, em 
que irão empregar-se esses infelizes ? 

o Sn. R0nmaut::s JuNIOR : Quando é certo, 
senhores, por outro· lado, q~1e essa es_trada _vai 
li«nr o melhor porto do Ceara a 1:1ma crdade Im
portante, que é o centro do commercio do norte 
da proYincia. . ' 

O Camossim é o melhcrr porto das costas do 
norte desde o porto do Recife até a bahia de 
S. Marcos. Da cidade de Sobral. sahem os-gen~
ros que m:tis concorrem para ahmentar a n:tve--
"'"";" , • ~i.,o ,h'·~" " 
~u{ranhensé. . -· • · 
· A estrada de Sobral contornêa a fertil serra da 
Meruoca, o grande celeiro do norte d:1_provincia 
ha de avizinhar-se da gr~nde ê uberruna S~I'l'a 
da Ibiapnba, rcconhecidn c llrovadamente. apta 
para a cultura da canna deassuc3~ e do cafe, que 
já p'roduz em !J-âO peguena qunn~rd~de, perc?rre 
terrenos não so propnos para a cnaçao, mas muda 
para o pl3ntio de cere~es e ell!-larga esca~a ~e al
O'odão · e em seu desenvolvm1en to v:u hgar o· 
Ceará ~o Piaulry, ao Pi:tu~y que já ma~tem ex
tensns relações commercraes com a ctdade de 
~"h r~ 1 · · 

As va1úao-ens da estrada de Baturité já estão 
reconhecid~s c authcnticadas. 

Eis o que ainda recentemente leio a. ~cu res
lleito na g<Jzetilha. do Jot·nal do Comme1·cw. 

» Est-rada de Ferro de Baturité. -Escrevem
nos : « No dia i~ de Junho abriu-se ao trafego a 
linha construidn da estação de Pacatubn a Gua
yuba cerca de sete kilometros. Mede· toda a es-
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trada actualmente lJ,7 kilometros, devendo entre
gar-se ao trafeg-o .mais :18, até 7 c e Setembro_ 

c Vão mui adiantadas as obras desta estrada a 
cargo do Dr. 1\iorsing. A receita, na parto que 
se achava em trafego, do dia :1. de Setembro àe 
:1.878, em que foi entregue ao governo, até 31. de 

- i , i a : <>' • 
sido a despeza, nestes nove mezes, de 87: 753~059, 
entrou para a thesouraria da província a quan-. ~·. _.,~ 

« A este saldo"'se póde acrescentar a' quantia 
de 93:0115~b04:, importancia de frete de gencros 
enviados para soccorros publicas e de materiaes 
para as obras do prolongamento, qM não está 
comprehendida naquella receita, c a eleva. a 
:166: :133.'296. 

• Considerando que o resgate da linlla em tra
fego está fixado em cerca de 1.. 260:000$, o ren
dimento em moeda, recolhi.do á thesouraria, 
r gua mais UI 10 ·,, o. u,.mnan -s 
o transporte por conta do governo, attinge o ren
dimento a i6, :1. %. A receita effectnada em 
moeda é na maxima parte procedente da:; pas
sagens, por que não têm havido safras em con-
sequencia. da sccca., · 

Qu3nto á estrada de Sobral, os seus resultados 
é ainda questão de futuro, mq.s pelo conheci
menta que te~ho dos terrenos, _pela área a 9ue 

,. 
pellirá a lavour:1, a cre:1çiío, ao commercio, não 
só de todo.o norte de Ceará como de parte d:.: 

r" • • ui . 1 -
gnillco, em que os embarques c desembarques 
se fazem á prancha, e os navios facilmente lim
pam-se, essa estrada, estou disto convencido, h a 
da em poucos annos, volYent.lo :1 JH'ovittt·iu ús 
suas condições norm:lC:<, dar pelo menos os mes
mos resultados que a estraua de 13atnt·ité. 

. ·~, . s· , ·: e · 1, 

economico e prudente, n:lo s1'• de presente como 
ainda de futuro, na eventualidut.l.e da ropctir-:io 
de uma crise semelhante, pcrdet·em·se ugÓm 
mais de mil e muitos contos jti dcspcnuidus na 
estrada de Sobral ; e, quando, senhores,. OR seus 
trab::tlhos já estão tão adiantados,. em tamanho 

. :progresso? 
· E que outra occupação, prohibidas todas as 

! obras rovinciaes e munici laes oifereccr a. 
~sses mi hares e braços que actualmente, vivem 
a sombra desses serviços, e quando os efTeitos da 
atroz calamidade ainda subs:stem? Quando, Sr. 
:presidente, os. trabalhos da estrada de Baturité 
até Canôa, ponto terminal, trabalhos que de
mandam maior numero· de operarias, como os 
de .movimento de terras, já estão quasi con

. cluidos, restando apenas e tão sómente obras 
de arte? 

Estas questões, senhores, são gravíssimas, e 
:por isso convém que o governo e o senado, o 
senad~ que deve ser s~mpre tã~ prude_nte e tão 

a todas ellas; 
· Em meu humilde _conceito a paralysa~.ão das 
obras da estrada ge Sobral seria um gmvissimo 
erro economico c um grande desastre adminis
trativo. 

A accusação ao honrado presidente do canse· 
lho, o venerando Sr. comclhciro Sinimln.\, de 
haver autorizado a conslnv:t~~o da estrada de 

Sobral, sómente no intuito· de recommendar a 
candidatura de um amigo, não é seria. 

Não é seria, senh~res, porque os mesmos quê 
a fazem dizem todos os dias que o govemo, en
tre nós, é omnipotente, que elege deputados e se
nadores á quem quer, o que, infelizmente, é 

v r a , e, eu a , a , c, 
amigo, tinha o presidente do conselho nect~ssi
dade de r~correr a esse meio, tão despendioso 

Senhores, isto não é seria; é uma argui
ção; si não irreflectida, apaixonada e · tanto 
mais injusta quanto o candidato á que alludem, 
um. nosso collega, o honrado Sr. Viriâto de Me
deiros, é filho da província, notavel pelos seus 
talentos e ue ·á. em outros tem os mesmo no 
domínio liberal, occupou dignamente uma ca
deira nesta camara (Apoiados). 

E' notavcl, senhores, o modo por que a mnioria 
o scna o, preoccupa a em ex remo com as es

pezns e em censurar ::~ todo o transe o governo, 
tem-se lwvido nn, discussão do assumpto- soe
carros publicas-.: não só condemna as estradas 
de ferro, como ainda as obra:: provinciaes e _nm
nicipaes, que têm como um cscandalo, um ver
dadeiro assalto aos cofres geraes, e isto quando 
ao mesino tempo accusam a ociosidade dos soe
corridos. 

Não o s d i -a ' r ·- n e um ou co 
sobt·e as -taes obras provinciaes e municipaes, 
mesmo, porque a semelhante pretexto têm sido 
feitas rudc·s e injnstas a.c,·usações ao actual presi-
cn e o car:~, meu amrgo, o onra o r. r. 

Julio de Barros. . ' 
São acen~n~~ües, Sr. presidente, improcedentes, 

como espero demonstrar. 
Em .prhnei1·o Jogar essas obras datam desde o 

anno <le il-li7 da nrlministra1·ão do honrado 
:St•. conselheiro Estellita. 

O Sn. PulllPJW : _:__Com o applauso de todos. 
O Sn. nonmauEs Ju:-;rÓn:-E desde então, ape

nas pat•alyzad;~s si nüo toda:';, n maiot· !Ku:te ao 
tcm!JO da infeliz ndministraoüo do Sr. conse· 
lhciro Agui:u·, continuárnm nu actual ndmi
nistra~.ão, não só as autorizadns pelo Sr. Estellitn, 
mas ainda outras ordenadas pelo Sr. Dr. Julio 

1 - · · a 
como uma novidade ou como uma causa pouco 
conhecida~ aquillo que foi sempre da maior noto- _ 
riedade (apoiados), que consta da imprensa,_ de 
muitos documentos oillciaes, e até já do relatorio 
do Sr. Estellita. (Apoiados). · 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS:-0 C(UC acho é que 
o Sr. José Julio não deve continuar; porque 
agora já chegou o_ período diffi.cil de-desmamar. 

0 Sn. RODUIGUES JUNIOR:- V. Ex. não tem 
uzão, não se trata de desmamar a ninguem. 
O que se deve procurar é bem conhecer e es
tudar as circumstanciás da )rovincia. uo ainda 
não são fa.voraveis, e providenciar despreveni a/ 
e prudentemente. 

0 Sn_ FELICIO DOS SA:>·rros:- Desculpe-me O 
nobre deputado, tenho concordado com tudo 
c1uanto disse. 

O Sn. RoDRIGUEs Jmaor:- Mas a· expressão
desmama,·-assim aLirada póde ser até injuriosa. 

O Sn, BuABQUE DE ~{ACEDO;- E' téchnica, 
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O Sn. FELICIO Dos SANTos:- E' para· os que 
mamam. 

O Sr.. RoD!HGUEs JuxiOn:-0 facto a Yf!l'iflcar 
é se ha ..ainda infelizes 11 soccorrer; si os ha, 
como desgraçadamente ainda acontece, V. Ex., 

, - • lC - é-< 
s~ lhes neguem . os soccorros, soccorros u quem 
ngorosamente os merecer. 

· tiveíisem trabalhando do ·q~e vivendp na occiosi
dado (apoiados) : com os soccorros, porque 
elles eram a paga do serviço dado aos infelizes. 

0 Sn. FELICIO DOS S.\1\"TOs :-Não digo que OS 
que mamam são os que trabalham. 

O Sn. RoDRIGUES JuN:ron :-E assim, em muitos 
lagares. vi trabalhando não só os homens, 
como as mulhere~ e os m.enorcs de certa idade ; 

.. . ' 
e menores nos serviços mais leves, como fossem 
carreto d'agua, de areia, de tijolos c telhas. 

;- T 11 

rnmo,ntos -de eslr::u:las c ladeiras, construcção de 
poços para abastecimento d'agun, dcrrulwdas pnra 
roçados, abarracamentos, cnfcrmari;:,s, ccmitc
rios, empedramento de praças e r\las, casas para 
escolas publicas; para pri~ões, pn1·a cam;1ras mn
niéipaes, melhororamentos e reparos de igrejas c 
ou ros seme 1an · . 

Trabalhos estes, alguns, de muito valur c que 
. em sua totalidade representum o capilnl U.e mui
tas centenas de contos de réis. 

E' verdade que a constmcção de tacs obras 
acarretou alg-um augmcnto de clcspczas, dcspczns 
~1ue im.medi:llamentc não tendiam a saciar ti 
fome dos indig-entes; porque havi~ mt1tcriacs que 
os soccorridos não podiam protluzir como por 
xem lo us ferramentas recisas nra a exe-

outros matcriaes; dnvam terrenos para as edifi
ca~ües, auxiliavam qunn.to podiam a execução 
desses serviços. -

.Ora, em ~on~içües tacs, pergunto, poder-se-ha 
dtzer, com JUSLI\a, que taes obras são u~n es-

·' L t ..- ._ b ' 

travio dos soccorros publicas? Respondam, se-
nhores, os home~s justos e imparciaes. 

- n. 'ELICIO DOS ANTOS:- 1m, S n 10 , 
coneordo com isso, mas essas . despezas deviam 
.ser earrcgadas á prOI'incia pura mais tarde pa- · 
g-al-as. 

O Sn. RoDmGuEs JuNIOR. :-Estimo e a~radero 
o np~1rtc dc V. Ex. _t\ provincü~ do Ç,ear~, atra-

todas ns provincills ns fnzci·n it sua custa. 
O Sn. RoDmGt.:ES Ju.Nron: - Queria ·dizer, são 

proprios naeionacs. · 
o Sn. FET.ICJO DOS s.~NTOS:- Suo })l'Oprios pro· 

1inciacs. · 
. n. tODniGUES .fU:\IOR :- • • X. n:tO per-

mitliu fJUC cu completasse o mcn pensamento, 
s~o obras prm'illcial~:' on municipac::, porque 
immcdintamenlc :Jlli'O''eitnm :.i p!·ovincia ou ao 
mnnic.ipio, mns rigorosamente fallando s5o pro
prios ll:lcionoes, por· tJUC se flzcrnm com sàcccrros 
do Estauo, e o Estado si quiz~:sse podia apro-
prinr-.sc dcllns e até vcnucl-as. · 

O Sn. FELICIO nos SANTOS :-·:uas esta doutrina·. 
• - .., e • 

cução de todos esses serviços, cert;:~s ma eu·ns 
que só podiam ser obtidns por compras parti- Yinciaes. 
culares. Dnvn-se mesmo algum au:gmento, de· O Sn. RonniGUES Juxion:- Não posso me fazer 
salario aos directores e ajudàntes dos servi~os, comprellendiuo por V. Ex. Não são proprios pro-: 
que, ali~~ eram sempre procurados entre os pui.s vinciaes: pm· que nãQ .foram construidas com di-' 
de fam1ltas, de uma certa ordem, mas com nt- nheiro da provinc:n, mas sim com dinheiros dos 
tenção a seus n1ingoados haveres~ e q~e pGr s~n cofres gcraes~ d_inhciros do Estado: logo perten- ·· 
·yez precisayam de soccorro para tambem nao cem a c:tc, e a província está em diYida, que, si 
cahirem em indígencia extrema. exigida for, tleverá pagai-a, qunndo as suas cir- · 
·o Sn. AnAGÃO E l\IELLO :-E havia de ::cr soccor- cumstancias permitlirem (Apoiados). 

"rido sem isso. o Sn. FELrcro nos SANTos:- Deve-se abrir uma 
O Sn. l{onnrGuEs JuNro~ :-Sem duvida. Alé~n conta corrente com ~rprovinciu. 

podiam 'fabricar o<s soceorridos , conforme O Sn. RonnrauEs JuNion :- O que desejo fique 
a qualidade dos scrvi\os -~-as condi(õcs d,, hem estabelecido c fóra de questão, é que essas 
localidade, tudo o mais, tiJOllos, telhas, cal, obrns, a5sim cmprchendidus pela administração. 
fnziam os indigentes. Os ~1estres de obr~S-'! .seus provinda!, n~o foram nem um escand:~lo nem um 
officiaes cr::~m ·os pro1mos pobr~s artrstas da assalto aos cofres gcracs, mas, pelo contrario; em 
província, que rigGro~amentc.prclitsavam de soe- meu conceito,- u;na ncccssid:1de dictada pelas 
carros. Os particuLwes, regra geral, offere_ciam circ~mst~ncias ~ara U!ili~ar os socco~ro5_;publi~os 
gratuitamente suas te~·ras para a extracçao de e. ~;,to alun,mtur a ocw~ndadc sempre tao preJ:!l· 
madeiras, ·· p_ara o fabnco da cal e de todos esses , d1c1:.1l. 
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o d~ emigraçã'o, qu~ ô go',.·emo deverá promover 
c facilitar. 

Nunca fui infenso á cmigra~ão desde que vi 
a e:xtcnsâo da ca1amiclade, c os enormes sacri
licios do thcsouro; pelo eontrario eu a <lConse
lhava. Refiro-me ú cmigraç~!G espontanea; quanto 
<t forçada, como brazilciro ·c .:,specialmente como 
cearense, eu não a aconselharei ao goYerno. 

Si V.- Ex:. assistisse, como eu, a um einbarcJue 
d~sses infelizes, qu~ alitis nuo .ermR con~tran-
ti .... (. . .J,l .. c ~ 

sccnas commovenoras entre· pacs e filhos, entre 
amigos e parentes, que se separavam,em prnntos, 
muitos talvez para s0mpre, scenus que eu des
graçadamente, c sabe D~us como, presenciei, 
v. t:~.: de certo~ como eu, nuucn mais voltaria 

O Sn. FELIClC DOs SAl'\TOs :-Eu não aconselhei 
a cmigrnção forrada; o que disse é que o governo 
podia promover <L emigrnção, si não abmidnssem 
tanto os socconos em certas loealidades: 

O Sn. RoDmGUEs Ji:l'\ron:- Y. Ex. volta a 
(iuestãõ de CX(:esso de soccorros, mas v; Ex. por 
mul informado laboracm equivoco. 

0 SR. FELIC!O DOS SANTCS:-Niio (]j~o flUO ba 
::, 

.. O SR. RonmGUES JUNIOR :-Ainda terei occasiiio 
.de tocar neste ponto, agora tratava eu da emi-
gr~ção. · _ 

. -.. O sn·. FELICIO- DOS SAl'\Tos :- Os cearenses são·_ 
recebidos de JH·aços abertos em todas as provin
cias. E' a razão porque a emigração podia ter 
~ido promovida pelo go\rerno. . 

· O Sn. RomHGUEs Jul'\ron:-E o governo não a 
·condemnou; a prova está na que se deu para o 
norte e sul ; si não a acoroçou em maior escala 
foi ~1ar~ nã9 diminuir mais a população da-

1 1 Ia, 1s 1a espcrau~,a c e que a ca anu
dauc nüo_ .tiv~sse . tiío longa d~~·açiio. Si culpa 
houvc;1wo ihgnu uc ccnsur:J., to1 a falta de pre
visão, niio só Jo go\'Crno, mas lambem minha c 
ue toda :1 província (.tlpoiados). 

_o Sn: FELic.w nos SAxTos:-M:-~s .o g·overno 
nao d~vw. eonstdernr sempre o lado melhor da 
questao, por que n·estes casos é melhor conside
rar sempre o lleior. 

tude si po-

restrictumente necessario, e i~to nem sempre 
porque a difficuldade dos transportes obstmTa a 
que os deposites estivessem sempre providos. 

Se os esbanja:ncntos accusados estão em extra
vios de Ii.tros e kilogr:ní.lmas de generos tirados 
durante os transportes, ou algumas vezes 
subrahidos mesmo dos depositas, bu porque se 
dão· soccorros a quem delles não precisa, abusos 
de~ se tem dado são mesmo ·n · n · 
em .consequenc_ia do estado excepcional da pro
vincia, em melO .de tan~as miserias _(apoiados). 
!lias, senhores, ~ prec1so . fuzer a JUSti~a nos 
outros· que eseJaramos nos 1zessem a nos 
(Apoiados). Contra esses abusos reage, como 
IJóde, a administra!:ãO_, fazendo pagar aos condu
ctorcs os generos tirados nos transportes, demi
tindo a uns, mandando· processar outros, reor
ganisnnclo e substituindo commissücs, m:mdando 

't. • • • 

lmulenclo remessa de socco~ros 1;ara es'te o~ 
aqnelle ponto. provideneiando em fim de modo 
a prevenir e ditllcnllar o mais possivcl a rcpro· 
d ucçiio dos nbusos. 

Que homem, j<i n5o fnllo de um pi'esidente 
de provinéia, de honcstid<Jdc ainda a mais me
diocrc púde, scientemente, consenti-r em abuzos 
semelhantes? · - , 

O Sn. RoDRIGUES Ju:~>aon:- E' preciso, repito~ 
que se faça justiça aos ouLros si queremos que 
nos façam .a nós . 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS:- Veja V. Ex. o que 
dizem as correspondencias ultimas; que os gene
ros estão indo daqui mais· caros do que custam 
lá. . .. 

O Sn. RoDRIGUES JuNron:-1\fas qual a canse· 
quencia que tira desse facto? 
- O Sn. 'FELicio nos SÀNT s: -E ~r --
trativos. 

O Sn. RoDIUGUESJUNIOn: -Perdõe-me Y. Ex., 
a explicação do facto -J?-~O é essa. . 

O 'Sn. FEÍ.rcro DOs SA•"iTOs:- E' o que dizem. 
O Sn. RoDRIGUES· Jmnon:-E' isso a conse

qucncia da livre concurrencia, .. que tem · Iev:1do 
ao mercado granue quantidade de generos, que 
lá estão ''montoauos e sem. pronipt3 sahida. 
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O Sn. FELIClO DOs SANTos :-Eu não affirmo 
causa nenhuma, estou citando o que dizem ãs 
correspondencias. 

0 Sn. RODRIGUES JUNIOR :-E' uma V8ntagem 
para o governo, que, necessitan·do de comprai-os, 
lá os haverá, sem riscos e mais baratos. · · 

A proposito, Sr. presidente, asseveru-me 
pessoa que reputo competente,· que, de, certo 
temno a esta narte. os o-""",.M nn 

Ceará ficam· ao geverno 10 % mais baratos .do 
que os' remettidos dircctamente aqui da côr:te: 
é facto que conv·ém e póde-se virillcar, em 
vista das contas existentes no tl~esouro. 

co SR. FELICIO DOS SANTos. :-Mas eu não úen
surei. -

verno, sem duvida, em vista da denuncia formal 
do nobre senador, deve ter a respeito mandado 
abrir a mais rigorosa syndicancia. Na guerra de 
extermínio aos ladrões, quaesquer que.elles se
jam,o nobt·e senador terá sempre a· seu lado tod~s 

-os homens de bem. · 
VI[Ue recew, --sr. presraeute, _e que os mro:r

mautes do honrado senador uao tenham, nas 
conlldencias de suas cartas, cedido a odios ou :. . -~~ . . "-' . _, -

• , ~··•' <'" . ua" """' """" .ou 
ousadas; S. Ex. sabe-o de-1:ecente experiencia, e 
q]le diga-o um seu nobre collega senador. . ... 

Assim a arg-'uição contra o Sr. Cordeiro adr~u
rou-me, pois, em verdade, o Linha eu em conta 
de um homem honesto e cidadão prestimoso ; 
nunca me constou crue fosse um fallido · .nelo 

· contrariO subia que gozava de bom conceito na 
O Sn. RoDRIGUEs· JUNIOR :-Outra accusação praca da Fortaleza; e, ainda com a devida venia 

frequentemente rep~tida .são os cre~iLos ab~rt~s ao úobrc senador, emquanto não vierem os factos nela uresidente do Lenrá: mas senmre~ :~inrta .- . . 
- h . vu~':'.l:''- u 'uu.v~, .tu t;l a manwr a seu res-nesta purte censura-se sem razao, sem con eCI- peito 0 mesmo júizo. Os informanLes de S. Ex., 

menta dos factos.Como não abrir creditas o presi- os que presumo ser, não me merêcem fé, são 
dente, si o gonrno geral não manda regular- muito suspeitos. Applaudo,_ em todo caso, o 
mente generos, passa até mezes e mezes sem fazer civismo do honrado senador, em procurar de
remessa alguma, e assim igualmente remessa fender os· dinheiros publicas e moralizai· ã. nossa 
de dinheiros? · - nobre terra. 

Si é este o (acto, não sei como pos~a proceder Sr. presidente, ultimamente. teuh~ ouvido ~s 
de outra maneira o presidente .. Colloque-se accusa~ões de que os. cearenses emigrados sao 
~~em qu~r qu~ seja e]U sua posiçã? e procederá indolentes, inca-pazes de trabalho. ávidos só-
lo·.mori',., • ' ~, mente de esmolas. 
ções e insinuações acerb.as, a semelhante pre-- O SR. FELIG:IO DOS SA.l'i"TOS :-De lá vieram al-texto,vemos ahi todos os dius I , _ , 

Sr. nresidentP:. os anal'tes -me nH o-uns·muito mal acost . 
. . um ponto em que precisavit já ter tocado. O SR. RoDRIGUES JUNIOR :-Que ·a accusação 

Aléri.1 de esbanjumentos arguem-se -factos .seja exacta em relação a alguns dos infelizes 
màts grnves, delapidações, o e~tas de ordeJ!l a emigrndos eu não contesto;mas que se a genera
improvisarem-se fortunas do dw para a norte I lize a todos e á população cearense é uma clamo-

, Tenho-as, é certo, ouvtdo muitas vezes repe- rosa injustiça (Apoiados). . 
tidas, m~s ainda uma sq vez não,..as vi qrmadas . Permitta-me a camara alo-umas nalavras em 
um um uu~::mcu.,;umupruva_ue~tUill" defeza de meus nobres conterraneos,_ e que vá 
quer esl'ecie. Estã~, dizem, na de~lara~ao ~o ex- buscar em. conceitos de illustres estrangeiros, 
ministro do Imperw que deuuncrolL a c:xisten- conceitos espontanoos, e insugpeitos a justiça 
cia de. ladrões de cazaca e luvas de pellica, mas que nos negam brazileiros (Não apoiados). 
esta arguição não a fez o ministro, o honra~o _ Attenda a camara ao. juizo do alm~rante Conde 
Sr. conselheiro Leoncw de Carvalho, em relaçao _de Dundonald, l\Iarquez do Maranhao, lord Co
ao Ceará; consta isso de Eeu discurso, e ~lle ahi chrane, expresso em um seu-livro-Narrativa dé: 
está parã o attestar ; sinto, .. senhores, na o ver se,·vit:os ao libertar-se o Braz i~ da domina!;ão por-
presente nÇ> reciuto, neste momento, o honrado tugueza-a respeito do homem do povo cearense. 
ex-ministro paru invocar o sou testemunho e ~ · · .,., "''~" · , t""" n.-"'~ 
nova decJaraçao a semelhante respeito. _ fol·ám traduzidas llelÓ.-Sr. A~ R. Sarain. 
·Não a fez, senhores, repito, em relaçao ao Eil-ns: «-Os chefes indianos, assim como a 

Ceará, c aªsim _não ha sinceridad~ da parte gente que delles dep·endia, for~m. de Jrande 
daquelles que dao-lhe uma oxtensao .que el~a. · prestmo na restauração- da ordem, combmando 
não t~ve, que, propositalmente, para produzir -robustez corporal superior cóm actividade, ener,:. 
effeito a generalizam. . gia, docilidade, e força de aturar que nunca fa:"~ 
··E' verdade que, ha pouco, o Sr. senador Ja- lhava · formavam, com effeito, os melhores pa
guuribe indicou dous ~elapidadores, .um !leg9- drões da r~ça nativa que eu vira na America do 
ctante quo de fallido amda hontem e hoJe 1}-m Sul. • 
nababo, o Sr ~ r.ordeiro ; um empregado pr9vm- Isto dizia, senhores, lord Cochrane por; occ~
c~al que, de p_obre que era, e com _mesqum]los siâo de narrar os acontecimentos da restauraçao 
vencimentos, transformou-se em 1·zc~ÇO, ~-ISto da ordem em :1.82~, no Ceará. 
depois -que um e outro foram . commissartos da ,.... ~' · :. - é.l.iuu1.1 uv l.llv~v --àa-

. . ' J.JV VV«_<« -u:lU l VVV.U.,.J,UV.U.O ' • 

secc~. . . ·•· . . . _ · . :.,. - . ntroz calamidade que e a.tnige o-engenheiro C. 
Amdabem, ah1·estao dous.reos den~ciados, A. Morsing; em um o!liciodirigido ao ministerio 

com os quaes deve haver-se seyer~ e Impl~ca- da àO'ricultura o serruinte: , 
velmente a ·administração e a JUstiça publica: ~:. . o - . • . _ . 
já é isso uma• vn:ri.tagem, em vez das arguiçõ~s a: Çon!~ec~do!" da ~s~omlJrosa vttalulade· ·_desta 
declamatorias e vao-as. que podem produzir provznctapos_so_asse0 Uiar a V. Ex. qtte essa dala 
escandnlos mas. não

0 

o~. corrigem;. porque a (a em que fo1 mougurada a La,. §ecçao do P!O: 
administra'ção e a justiça, para procederem como longamento da_ estra.da d_e .. ferro de. Batunte) 
de direito, precisam de factos e de nomes. O go- . marca o preludiO da colheita de bons resultados 

A. 34. ·TOMO III. , .· 
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dos esforços generosos do governo imperial em 
salval-a, pelo que congratulo-me com V. Ex, a 
quem cabe a maior parte da gloria qrie dahi deve 
dimanar. 

• Deus guarde a V. Ex.-Illm. c Exm. Sr. con
selheiro João Lins Vieira Cansansào de Sinimhú. 
-Carlos A.lmerto lrfor.<;ing, director e engenheiro 
em chefe. • 

Que· outra revincia do norte de Im e rio. re- · 
}ativamente, antes de !877, ia em maior 11ro
gresso material e moral do qtlõ (} Ceará? 

O SR. PmrPEU : - Nenhuma. 

u. OMPEU : - • ra cr a a como 
mais adiantadas. 

uma das 

O Sn. RoDRIGUES JuNron :-Bons c valentes 
soldados para a defesa da patria,: nenhuma das 
outras provinc.ia~ suas irmãs, em. propor~ão, 
nunca os deu mars e melhores. · 

O Ceará ainda era a primeira, no Brazil, a 
resolver o problema do trabalho da lavourn sem 
o br·açv escravo. 

E'é, senhores, a esse nobre e generoso povo 
que se chanw de indolente, de incapoz de tra
.balho, de avido somente de esmol:~s? 

--~· Senhores, nntes de tudo a. justiça, e si hoje, 
por fatalidade, carecemos de auxilies de nossos 
irmãos, nós tambení jâ os temos prestado e o-

eremos a -os um ra 11pota os . 
c Sr. presidente, si a hora j<i não estivesse tão 

. adiantada, eu pediria pe1·missão á camnra, para 
. em defesa de meu nobre amigo, presidente do 
· Ceará, o Sr. Dr. Julio de Barros, responder ao 
.seu severo e injusto accusador,o nobre Sr. sena
dor Jaguarille. A hora, porem. está muito adi
antad::~. e não desejo tornar mais tempo á camara. 

Felizmente á administração do Sr. Dr. JuliÓ 
de Barros tem feito cabaes defesas os illustres 
Srs. presidente do conselho e ministro da fa
zenda. 

•• E n . o T :- r. mmrs ro a 
fazenda produziu urna defesa cabat 

O SR. RonRtGu"Es JUNIOR :-Eu não conheço 
presidente algum que nestes ultimas tempos te
nha prestado maiores e melhore:; serviços. 

Entretanto, senhores, as injustiças do Sr. sena
dor Jaguarihe chegam até o ponto de att!'ilmir 
ao Sr. Dr. Julio de Barros-complicidade nos ex
travios criminosos dos seccorros publicas ! 

tantos documentos e inq~eritos; e niTo conte~nte 
com a pronuncia de 16 implicados nesse barbaro 
attentado, dos qunes i3 estão já presos, c tudo 

I 

isso apezar da parcialidade c protecçiio do presi~ 
dente, agora já aceusa a éste pela probabilidade 
de futuras... absolvições! Ora já vê a camara 
que isso não se commenta. 

Não diz, porém. S. Ex. que a chamadn inno
cente vicLima, major IgnQ.cio José Corrêa, não 
o s an e o a a sua mans1 ao, ac Ja-sc tam em 
pronunciado pelo crime de tentativa de morte 

. hontra o auctor da c1·emação, e_ isto em processo 

su~ pronunci; p~lo mais qu~ • in~uspeito juiz. d~ 
direito da comarca de Viçosa, o Dr. José Gomes 
da Frota, conservador de todos os ttmpos, e o 
mesmo a quem S. Ex. tem tecido os maiores elo· 
aios. . 

Eg ue · -s n 
filho do mesmo major Ignacio José Correia, 
âcha-se igualmente pronunciado, pelo mesmo 
Sr. Dr. ,juiz de dil'eito Frota, por tentativa de 
homicídio contra o· capiltio Gabriel Denicio da 
Cunha, perpett·ada dentro mesmo do recinto d<~ 
villa da Viçosa, e a pretexto futil, segundo li de 
jornaes, o de experimentar uma arma de fogo. 

Iria longe, Sr. I~resiucnte, si quizesse res
pclnder. a todas as;- accus_ações do nol.Jre scnmlor 

o ' .. (. c. ' 
meu ajuste de contas com S. Ex., em defesa de 
meus amigos, ficnrá adi<ido para outra occasiiio . 

Aumirei, Sr. presidente, a immeusa coragem 
. de S. Ex:. em reyolver factos antigos para accu
sar o partido liberal; S. Ex. que depois de defi
nitiyamente conservador é filiado ao partido 
conservador do Ceará. ·Fique, })Orém, dr.sde já 
consignado que a provocnção partiu de S. Ex. 

Vou concluir, Sr. presidente, chamando a at
tenção do governo .para o estado- ainda ·melin
droso de minhn província, e ,çonsiderando que, 
si. ha necessidade de re:string~r os seccorrus, ein 

t o .. 
paiz, e dos sacrificios já feitos, essa testricção 
não póde, não deve ir até o ponto de pôr em 
risco 3. vida de tantos bra.zileiros. 

Tal restricção sc.ria uma offensa á carta consti
tucional, qne gar:mtc os soccorros publicas, um 
triste esquecimento ú promessa solemne da falia. 
do throno, que proclamou um dever sagrado á 
continuaçüo dos soccorros imblicos, emquanto 
estes se fizessem ncccssarios. Confio na lei, no 
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gabinete de 5 de Janeiro, a quem protesto, ainda 
uma vez, o meu reconhecimento pelos muitos e 
relevantes serviços que tem pt·estado ao Ceará. 

Confio ainda em S. l\I. o liHperador, chefe su
premo ~ mngnanin!o da naoão, ·a quem, peço 

enmssao. t~ra mm res eito amerite render as 
homenugens de minha mais profunda gratidão, 
e o recorrJlecimento pela solicitude, zelo e in
teresse verdadeiramente paternaes, que, sei e 
sa Jem os cearenses~ a sempre mam es a o 
pela _s01:te do Ceará, minha nobre, hoje infeliz 
provmc1a. 

Peço desculpa á camara por- ter abusado de 
sua benevola attenção (NeTo apoiàdos). 
(.'dfuito bem, muito bem, o orado1· é comprimentado.) 

A discussão fica adiada pela· hora. 
O Sn. PRESIDENTE dá pa~a ordem do dia !9: 

. .Apresentação de projectos, indicações e reque
rnnentos. . ' 

Discuss:io de requerimentos adiados. 

Acta do dia :t9 de Julho deJ.s~·9. 

PRES DEN IA DS> SR~ VISCONDE DE Pfu 

As' H horas da manhã, acham-se presentes 
os Srs. Visconde de Prados Cesario Alvim Alves 
de Araujo; Buarque de Macedo, Tavares Belfort, 
Carlos Affonso, Marcolino Moura, José Bani facio, 
Gavião Peixoto, Silveira de Souza, Barão da Es
tancia, Viriato de :Medeiros, Bt1ptista Pereira, 
Costa Azeveclo, l\Iarianno da Silva, Ignacio 
Martins, Rodrigue~ Juni~r, E~peridião, Theodo-. 

' ( ' c. ' Pimentel, Aureliano 1\:Iagallúíes, Moreii:aDrandã.o, 
Sàuza C::~rvalho, Almeida Couto, Costa Ribeiro, 
Ma11oel Eustaquio, Bezerra Cavalcanti, Camargo, 
lldefonso de Araujo, Liberato Barrozo, José Cae-
tano e 1\Icira de Vasconcellos. . ·. 

Compareceram depois dá chamada os Srs. 
Joaquim Serra, AntoniO de Siqueira, · 1\Iacedo, 
Olegario, Frederico do Almeida, Pt·eilas, .José 

• •I · d Abreu Fabio Ueis e Andrade 

Faltaram com participação os Srs. Almeida Bar
boza, Augusto França, Americo, BelLrão, Danih, 
Ferreira de Moura, Flores, Franco de Almeida, 
Galdino das Neves, Horta de Araujo, João Brígida,. 
José Marianno, Jeronymo Sodré, Lafayette, 1\fa
lheiros, Mello e Alvim, Pompeu, Paula Pessoa, 

. Pedro Luiz, Rodolpho Dantas, Souto, Theophilo 
Ottoni e. Theodomiro; e sem ella os Srs. Azam· 
buja Heirelles, ·Affonso Penna, Aragão e liello, 
Antonio Carlos, Barão de Villa Bella, Barão 
Homem de Mello, Belfort Duarte, Bulcão, Bezerra ., . . .. " ...... 

Prndo Pimentel, Prisco_ Paraíso; Ruy Barboza, 
Ribeiro de Menezes, Sinval, Saldanha Marinho, 
Sergio de Castro, ·Souza Lima, Souza Andrade, 
Silveira Martins, Segismundo, Seraphico, Soares 
Brandão e Zama. 

- Officios: 
Do ministerio do Imperio de-!7 de Julho cor-

ren , reme en o o o CIO a presr encw. o 
Paraná que trata da data da eleição que alli se 
procedeu para preencher a vnga deixada pelo 
finade deputado provincial capitão Lourenço Ta
be>rda Ribas de Andrade.-A quem fez are-
quisição: · 

{ 

rente, participando que o senado· adaptou e vai 
di~!git· á sancção imperial as resoluções que au-

Dr. Marcos Antonio Rodrigues. de Souza, um 
anno de licença com o respectivo ordenado· ap
provando as pensões de 500 réis ao cabo de es
quadra reformado do 2. o bntalhão de infantaria 
Damião Felix da Costa, de H4~ annuacs ao fo
guista do monitor Solimões, de 21p mcnsaes re
repartidamente ·a D. Maria Corina da Silva e 
D. Honorina Augusta da Silva e outra, e final
mente a mandar admit~i~ á matricula do 2. o ~nno 

' ' -
bello, Carrão, Couto Magalhães, Diana, Espindola, . pr0vincia de Minas, pára o-fim de cultivar Vi
Epaminondas de :Mello, Frederico Rego, Franco nhas.-A' commissao de agricultura~ minas e 
de Sá, França Carvalho, Fidelis Botelho, Felicio bosques. · · 
dos Santos, Fernando Os_orio, Hygino. Silvu, São lidos e mandados imprimir os seguintes 
Joaquim Breves, Joaquim Tavures, Joaquim 
Nabuco, Leoncio de Carralbo, Luiz Philippe, PARECERES. 
Lourenço de Albuquerque, Martinho Campos, 
ll.ello Franco, Monte, l!lanoel de Magalhães, Ma- A camara municipal da villa de ~Nossa Se· 
noel Carlos, Manoel ~edro, Martim Francisco,· . nhora da Conceição do Alto Paraguay Diaman• 
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tin_ o requer fo poder leg-islativo p_ara que, atte:Õ.ta l tatutos estão juntos ao requerimento, e, para a 
á exiguidade dos recursos da mesma camara, o qual solicita do poder legislativo os seguintes 
imposto geral de tra!l~missão de . propri~dad~ favores: . - · 
passe a se~ ~enda mumcrpal. .. . . 1. o Privilegio por 90 aunos; · 
_A suppllcante allega ~m favor da su~ p1:eten- 2. Q Isenção de pagamento de frete pela estra-
,ao u · l n , - · · necessarw 
renas urbanos provém, em grande parte, dos 
beneficios que as municipalidades realizam nas 
ruas c praças; e bem assim, ue as snas des ezas 
cresceram cons1 erave nwnte com os encargos 
trasidos pela reform~ eleitoral de f875 e pela lei 
do alistamento militar, além do onus que lhes 
cabe de pagarem as custas judiciarias. hoje au
gmentadas, com o regulamento de 2 de Setembro 
de :1.874. 

tad.ó, mesmo em beneficio das munici.palidade~, 
uma das mais productoras sem que seJa substl
twda por outra ; 

Considerando, que estando os poderes publicas 
empenhados na discriminação dos impostos ge
raes~ provincines e municipacs, não é acertado 
adaptar uma medida, qual a reclamada, que só 

'por si é incompleta e póde perturbar qualquer 
plano já praconcebido · 

loterias. ·· 
A commissão de fazenda, a quelll foi commet

tido o exame da preten{'ão, considerando ·que esta 
augusta camara votou, no projeclo de lei de or

. çamento do exercício de i8i9-l880, a unica 
isenção de imposto geral sobre loterias proviu

. ciaes, que pareceu cquitativo á mesma camara; 
. Considerando, que tendo o governo imperial 

,cassado, por illegal e prejudicial aos interessses 
a e o o er~as ger:1es, a 

.. permissão concedida para venda, nestt1 côrte, de 
.·· bilhetes de loterias de outrns provincías, niio 

.-é justo abrir excepçiio em favor das autorizadns 
pela citada lei provincial, nem conveniente, até 

: '.que nova organização se dê aos planos das lote
rias no Imperio, generalizar :.t :permissão á todas 
as provincias : 

E' de ,parecer que seja a pretenção indcfe
riila. 

Sala da cornmissão, !8 de Julho de 1879.
Buatque de Jfacedo.-Lour~nço de Albuqtterque. 

rimento de Arthur Augusto do Nascimento: que 
se propõe, no iptuito ·ae melhorar ns condições 
de salubridade desta capital, construir o que o 
supplic~mte denomina c .cidades dos operarias •. 
as quaes dever~o substitui!· os actuaes corticos, 
conhecidas e· infectas l1abita<·ões dns cla5ses 
menos favorecidas da nos,;a soêiedade. · 

Para realizar o seu projceto, o supplicante 
trata de incorporar umtt compnnhin, cujos es-

REDAC({ÃO. 

A assembléa gerul resoln:· · 
. Art. :1.. o E',: approvadn a pensiío de 600~, :m

nuaes, conceuida por decreto de i7 de Agosto 
de :1878, correspondente á con grua que percebe, 
ao padre MaiWel Corrêa de Figut:iredo, parocho 
collado da freguezia de Inhomerim da diocese e 
provincia do Rro de Janeiro. 

Art. 2. o Esta pensão será paga desde a data 
da resignação do· beneficio, cujas obrigações não 
:póde preencher. . . . 
. Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões em i9 de Julho de !879. 
-J. M. de.Macedo.- R.odolpho Dantas. 

· O SR. PR.ESIDEJ:\'"TE dá para- ordem do dia 2! d~ 
Julho : · 

V'- párte (até a i 1;9· hom da tarde~) 

~ otação do parecer n·. 20 A de 1879 sobre 
eleição de S. Paulo. 
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a p1:etenção do capitão-tenente Napoleão Levei. 
2. n discussão do de n. 203 sobre apretinção 

do tenente Joaquim A!ves da. Costa :Mattos. 
3. a -discussão do de n; 2H sobre a limpeza da 

cidade. · ·· . 

on muaçao a .a lta n. e' 7 so ·rea 
aposentadoria do pharmaceutico da escola de 
midicina da Bnhia. . - . 

La dita do de n. 166 sobre isenção de direitos 
á empreza de navegaciio fluvial .do·Mnranhão. · 

3. a do ·de n. 81 B de 1873 sobre o reaistro 

O SR. i o sECRETARio dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Requerimentos·: 

çamento. · dencias sobre a continuação dos abusos praticados- . 
Continuação da 2. a discussão sobre a lei de fi-

1 
nas ruas mais publicns e cen traes pelas me-

xação de forças de mar. retrizes.-A' commissão de saude publica. 
~~ntin_uação da .2. a ·Mscuss~o sobre creditas ao De Servulo José de Siqueira Lima, apontàdor 

numsteno da agrrcultura. , do Arsenal de Marinha daCõrte~ pedindo que 'Jja 

A.eta do dia 2 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

s oras a man a, er a a c ama a, ac am~se 
presentes os Srs. Visconde de Prados,. Cesnrio 

. Alvim, Alves de Araujo, Gavião Peixoto, Souza 
Andrade·, Meira de Vasconcellos, Freitas Cou~ 
tinha, Viria to de Medeiros, · Jgnacio Martins, 
:s;orta d~ Arnujo, Carlos :<lffouso, S~ldanh~ ~a-

. ' . . ; I ' ' 

de :Menezes, OlegaTio, Joaquim Nabuco, Joaquim 
Serra, Prisco Pamiso, Lourenço de'Albuqú.erque, 
Marianno da Silva, · Espindola, Mello Ftanco, 
Costa Azevedo, Fr&derico de Almeida, Almeida 
Barbozn, Florencio de Abreu, Barão da Estancia,_ 
Souza Carvalho, Seraphico, Affonso Penna, An• 
tonio de Siqueira, Lafayette, Marcolino Moura 
e José Caetano. · 

Com areceram de ois da· chamada os Srs. Ma~ 
noel Eustaquio, Ruy Barboza, TavaresBelfort, 
Ferreira d_e Moura, Frederico Rego, Ildefonso de 
Araujo, Moreira Brandão, Baptista Pereira, Theo
doreto Souto, Zama, -Almeida Couto, Americo, 
Espcridião, Franco de Sá, Aragão e J-!ello, Barros 
Pimentel; Ropolpho Dantas, Silveira de Souza, 

· Buarque de Macedo, Barão de Villa Bella, Pompeu, 
Sergio de Castro. Manoel de 1\'Iagalhães e Costa 
Ribe~ro. 

Faltaram· 'com participação os Srs. Aureliano 
Magalhães, Augusto França, Beltrão, Danin, Fabio 
Reis, Fra?klin _D~ri~; !3'ranco ,de· A~mei~a, Flq-

' . ' b ' ' ' nymo · Sodré, Malheiros, Mello e Alvim, Paula 
Pessoa, Pedro Luiz, Souto, Theophilo Ottoni e 
Theodomiro, e sem ella· os Srs. Azambuja Mer
relles, Andrade Pinto~ Antonil9 Carlos, Bulcão, 
Barão Homem de Mello, Belfort:Duarte, Bezerra 
Cavalcauti,Bezerra de Menezes, Camargo, Candido 
de,Oliveira, Corrêa Rabello, Carrão, Couto Ma~ · 
galh~es, Diana,: Epaminondas de Mello, Françl 

dado para ordem do. dia o parecer da .com missão 
que)he manda contar o tempo de serviço a que 
tem direito ·7"A' commissão de po.licia. 

Dos en O'eriheiro i . 
tros, propondo-se a organizar o cadastro das ter
ras possuídas .e de uma planta que indique a si
tuação dellas.-A' commissão de obras ublicas. 

Foi lido e mandado imprimir o seguinte 

PARECER. 

N. :1.2~--:-187~. 

. ~-
zenda e commercio à petição de Francisco Octavio 
Pereira Bastos, que solicita do poder legislativo 
a concessão de uma garantia de juros do Estado, 
flOr espaço de vinte annos e sobre o capital de 
600':000$, com que o. suplicante se propõê incor
porar uma compt~nhia para a construcção de tres .. 
fabricas de papel nas províncias do Rio de Ja-·.: 
neiro, Pernambuco e Bahia. 

. O s_upplicante _?bteve do governo imperial pri-
o ... . t:"l .: 

e é esta a materia prima, que deverá ser utilisada .· 
nas fabricas projectadas,·asquaes, por manifest.a · 
vantagem, serão funda1as nas vizinhanças dos 
engen~os centraes ou nas zonas productoras de. 
assucar. · · 

Em sua petiçãq, instrui da , com o desenho d(: 
machinas que dev.em ser adquiridas e com ámos
tras do papel. fabricado com bagaço da canna, o 
supplicante faz largas considerações, ora sobre a · 
necessidade do Estado auxiliar a industria na
cional, era ·· sobre os resultados que devem pro
vir da ~empreza. beneficiada,_ to:-n~ndo-se a~sirp. 

As • commissões nada têm que oppor as fundadas 
esperanÇas, que o St1pplicante alimenta, __ acredi-

. tando que as~fabricas de papel projectadas · darão 
vantagens. rem?-neradoras ao elll:prego do capital 
que para ellas e recla!nado; e antes associa-se . 
ao pensamento do supplicante, julgando, como 
este, que d<Y exito . de . tal em preza ··provirá .um 
favoneamento·real, quer ao commercio nacional; 
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quer á industrin nssucnruira, que, directa e in
directamente, já com o aproveitamento du parte 
'sacclwrina desperdic:ada com o bagnço da canna, 
já com a venda deste, muito terá a lucrar c 

A' parte esta incontcstavel utilidade, ás com
missões cabe considerar a, pretenÇão do suppli-

Os ;ux.ilios directos e pccunfnrios ãs emprezns, 
sendo um rcgim.en _pura~_ente excepcional,nuo 

b ... • ! '-. • . l 1.. 

que em proveito d<l lavoura mcioa.al se emitti
rem: no estrangeiro ; melhoramentos e emprezas 
directa ou quusi cx.clusivnmcnte destinadas a 
fazer fecundar e prosperur a verdadeira e real 
fortuna da nação- a ngricultura: 

Ne:;te caso não está o que, sendo meramente 
de cnrneter mnnufactnrciro, não se pre:.1de tão 
immcdiatamente ú prosperidade publica. 

E si ·ustificavel Jnrecesse auxiliar as fabricas 

Projecto n. 120 A de 1879. 

Emendas do senado. 

A nssembléa geral àccreta : · 
Art. Lo Além das despezas autorizadas pela lei 

' .. .. 
para o exercici0. de lS78--Í879 é uberto ·al!l go: . 
verno, pelo :ninisterio .a~ f;:~cnda, um "c!edito 

13:733$009 

l. GiO: 756;$000 

1~0:000$000 
400:000~000 

e pape, em ora em proveito da mdustrm na- 50~, por tonelada, aos na-
cional, com uma garantia de juro.;; do Estado, vias que se construirem 
estabelecer-se- in um funesto precedente, no Im e rio ... ; ...... ~.. 45:600. 00 

p~deri~ ser invocado, ali:.ís dom pat~rite' desva~- Art. 2. o A presente lei fará parte da do orça-
tagcm para 0 thesouro. mento.do referido exercício de !878-1879. 

Releva' ainda notnr,. que ao supplicante foi con- Art. 3.• Ficam revogadas :~s disposições em 
contrario. · · cedido o privilo,trio de invenção. Fosse isso apenas . . 

um cumprimento da lei, que por este meio ga- Sala das commissões em 2i de Julho de 1879. . .. . - ~ -
q!le ASSe privileg-io é jil por Si Ul11 galardão, ID~-~ 0 SR. PRE~IDEl\~E dá para ordem do di~! 22 
xtme qu::n:do se exerc1ta sob a guarda da auton- a ~1esnH1 dadn para- o dia ·21, tanto na pri-
dade publica. memt como na segunda parte. 

E' portanto pareMr das commissões reunidas, 
. -que n petiç:ão seja indeferidn. 
·.> Sala das commissões, 21 d~ Julho de 1879.

B.ua1·que de ~liacedo.-LetuJ·enço de Albuquerque.
S. de Barros. Pi_?~~entel.- Aragão Bulcão.- J. 

. ·São lidas e mandadas imprimir as seguintes 

REDACÇÕES. 

Projecto n. HH A. de 1879 .. 

Emendas do senado. 

A assembléa geral decl'eta : 
Art. 1..0 Além das dcspezas autorizadas pela 

lei do,,orçnmento n. 2792 de 20 de Outubro de 
1.877, para o exe!c~cio .~e i8~8-~879,é aberto .ao 

' . ... . (_' . 
supplementat· da quantia de 1.80:000,5, que será 
applicado ás dcspezas com o:presidió' de Fernan
do de Noronha. 

Art. ~.o Ficam revogadas as disposições em 
contrariO. 

Sala das commissões em 2:1. de Julho il.e :1.879. 
-R. Dantas.-J. M. de Jfacedo.-Ruy· B w
boza. 

Sessão em 22 de Julho de 1S'l':9. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE PR.-\DOS • 

smr~aRlO.- EXPElliE~Ti.- Pareceres.:- Projcctos.-Ap
promoiio de redacções.-:-Obser,·açõcs dos Srs. Cesario 

.-\ITim e l\l:u·tinho Campos.-Discurso c indicação do Sr. 
Antonio. de Siqucirn.-PnmEIRA !'ARTE DA OILDE:U DO DtA. 
- Oiscuss~o do parecer n. 20 A de l.Si9.-l.a discussão 
do ]lrojccto n. :136 de l.Si9.-2.n disctrssilo do proiccto 
n. 203 de l.879.- 3.n discussão do projecto n. 2:1.1 110 
!879.-Discursos dos Srs. 1\fartinho Campos e Felicio dos 
Santos.-SEGu~n.~. PARTE.-Discussiio uas emendas uo se
nado ao projecto n. 229 de l.S79. -Discursos .dos Srs. José 
Bonifacio, Moreira de Barros (ministro de estrangeiros), 
:Martinho Campos e. Joaq~::im Nabuco. , . 

. A's :1.:1. horas da mDnhã f i 
se presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
Alvim, Alves de Araujo, Pompeu, Buarque de 
Macedo, Viriato de Medeiros, Costa Azevedo; 
Mello e Alvim, Hygino Si1va, Manoel C3Tlos, 
!lleira de Vasconcellos, Aragão e !IIello, Augusto 
Franca, Ildefonso. de Araujo~ I~nacio :Martins, 
Ribeiro de ·Menezes, Sald:mha .Marinho, Sera
phico,. Ferreira de Moura, Joaquim Tavares, 
Barros Pimentel, Barão de Villa Bella, Barão da 
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Srs_· 
Barão 

Neycs, Sergio de Castro, Florencio de .Abreu, 
:Uanoei Pedro,. Rodolpllo Dantas, Macedo, Carlos 
Aflonso, Soar~s Brandão, Antonio Carlos, Ca
m2rgo, Joaquim Nabuco, Joaquim Serra, Freitas 
Coutinho, -Mallleiros, Epaminondas de Me!Io, 
Souza Lima, Pedro Luiz, M:moel Eustaquio, 
Andrade Pinto, Aureliano de !llagall1ães; Sil
veira Martins, José Bonifacio; Ruy Barboza, Fer
n~ndo Oso~io,_ Fran~o de Sá, lvle_llo Franco, Cnn-

E' lida e approvada a acta da sessão antece
dente. 

Ü Sr. .. :1.' SECREURIO dá CO li ta do seguinte 

· EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do ministro da fazenda de ;19 do ~corrente 

informando ~obre os quesitos que lhe foram en
viados pela mesa da camara, relativamente t\s 
_gratificações que se têm abonado.aos officiaes de 
gabinete do .ministerio da fazenda, e pelas com
missões pagas por 1ransporte de dinheiro para 
as provinciCJs de G0ynz e Mato Grosso.- A 
quem fez a requisição. · · 

Do secretario M senado, de · 2i do cor
rente, participando que .o sem.çlo adaptou e vai 
dirign á sancçãó imperial a resolução que auto
riza o governo a conceder a D. Francisca Martins 
Furtado dispens~ na lei para poder habilit~r-se 

capitão-· Franklin Mendes Vianna .-Inteirada. 
Dos presidentes dos collegios eleitoraes de 

Bragança, Mogy-mirim, Atibaia, S. João do Rio 
Claro, Pirassununga, Itnpetininga, Jahú;- Soro-·
caba, Campinns, Piracicaba, S. José dos Campos, 
Santo Amaro, Jundiaby, São Rõque, Bananal, 
Penha de Mogy-miriip., Tatuhy, Ampat·o e Tieté, 
todos da provincia, de S. Paulo, enYiando as 

actas da eleição á que se procedeu para preencher 
a vaga deixada pelo Sr. deputado .Moreira de 
Barros, nomeado mini.stro de estrangeiros. 

Requerimentos: 
De Dr. Manoel Augusto Barboza da Veiga, . .·. • ... · 

star exame do i. o anno de ph:~rmacia ·da côrte, 
depois de approTado no preparatorio que lhe 
falta.- A' cominissão de instrucção publica. · 

São lidos e mandados impriÚ1ir os seguintes 

!879-N. :1.2 B. 

inas Gu·ue&. 

A commissão de constituição e poderes, exa
mmando as . actas de 63 collegios eleitoraes da 
P!Ovincia de Minas ?e~aes dos 7i de que se com
poe a. me~ma provmcw, achou que o candidato 
Dr. Antomo Alvares de Abreu e Silva Junior 
obteve H83 votos e o Sr. Cesario Autrusto 
G:;~ma 784:. 0 

Não xis m cr 

das eleições primarias das parOchias d~ EspirÚo 
S:mto do Pomba e Porto de Santo Antonio do 
collegio do Pomba; Tapera, do collegio da éon
ceiÇão ; Bamb uy, do collegio da Formiga · cidade 
de Jaguary, Santa Rita da Extrema e shosé de 
Toledo, do coiiegio de l'aguary: · 

E como. das referidas actas não consta irrecru
laridade, protesto 'ou reclamacão contra a -T'ali
dade das respectivas eleições, {a com missão de 
ar r u s jam approva às, e recon 1ec1 o e

putado o Dr. Antunio Alves de Abreu e Silva 
Junior ria vaga deixada pelo conselheiro Affonso· 
Gelso de Assis Figueiredo. - · · 

Sala das commissões em 2i de Julho de i870.· 
-A . .M. de Anzgão e Metw.-Esperidião Eloy de 
Ba1·ros Pimentel..,-Tiuodoreto Souto. 

1879-N. 20 B. 

Provincia de S. Paulo. 

A comrnissão de c~n~tituição e poderes exa-
( 

província de S. Pau!Õ, para preenéhimento da 
vaga deixada pelo conselheiro Antonio Moreira 
de Earros, nomeado m1nistro dos negocias estran-
geiros, e ·· . 

Considerando que, todo·· o processo eleitor:tl ~ 
correu regularmente, tendo obtido o conselheiro 
Moreira de Barros 722 v o tos, ao passe· que o seu 
immediato só obt!3ve cinco votos ; · · 
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Considerando que os 33 colleg-ios cujas actas 
examinou a commissão represcntmn l,::wo elei~ 
tores, e que, descontados os 63 eleitores ainda 
não approvados por esta camara, recahindo 
mesmo tod<l a votação dos demais coflegios no 
segundo -votado, ainda· assim é o conselheiro 

· · is voa c o: 
· E' a commis.sirt:l de parecer que :~ejnm ai)pro
vnd~s as· elciçõ~s s_ecu~darias ullimamente p~o-

deputado o ::lonselheiro · A~tonlo :!\foreira de 
Barros. - . · 

Sala das commissões em 22 de Julho de :1879 • 
.-..Esperidião E. de B. P.-A. Jf. d~ Amgão e 
:Mello.- Theodoreto Sov.to. 

1879 - N. 125. 
Cõm ·o aviso n. 8766 do :Ministerio do Imperio, 
. . . ;· i ã 

do \' isconde do Livramento, 'Frnncisco de Fi
gueiredo & Comp. e outros, que solicitam do 
Poder Legislativ-o a graça ele autorizar o g-overno 
a garantir um emprestimo á província da Para
hyba, com o qual possa esta pagar aos suppli
cantes a quantia de 281:838$375, de que a mesma 
provinda. lhes é devedora. 
~llegan~ os supp_li~antes qu~ s~ndo r~ossu~-

' . 
tancia reclama da, niio só se lhes tem· deixado de 
amortiza-r o capital emprestado ou devido, como 
estão no desembolso de considerav I a 
jui·os; sendo certo que, á vista do depnupera
mento dos cofres provinciaes, nenJmma espe
rança têm de ver st1ldada, ao menos proxima
mente, a divi_da que com clles foi contrahida. 

A commissão de ort;amento, considerando que 
nenhuma intervencão directa ou indirecta t v 
o governo nus transt1cções que originaram a di
vida cujo embol5o se pede ; 

Considerando que, além dos soccorros publicos 
nos tennos gnrantidos pehl constituição, nenhuma 
outra depeza póde reg·ularmente, por motivo 
allegado do flagello da secca, recahir sobre o 
thcsouro nacional ; 

Considerando que sendo distinctas dns do Es
tado as rendas e des ezas rovinciaes. di t'n 

evem ser tambem os seus encargos; 
Considerando que a garantia impetrada eví

dêntemente se transform:tria, pelas razões alle
g-a.das pelos proprios peticionarias, em augmento 
de onus para o thesóuro ; 

Considerando que a. situação flnnnceira do 
Estado exige, como primeit·a medida de goverM 
não só a mais decidida energia_n:J. reducção dns 
despezas publicas, como a condemnação de todo 
:~~crescímo de enc~rg-o p~ra o thesouro que não 
trver por fiR1 a sat1sfaçao de uma necessidade 
publica urgente : 

E' de parecer que seja a ·petição indeferida. 
Sala da ·commissão, 22 de Julho de 1.879.

Bu~u-que de ·:Macedo. -Ignacio lla1·tins. -Fabio 
Rezs.- Cesar Zama.-Antonio Carlos.- Ctu·los 
Affonso. · 

E' _lido, julgado objecto de deliberação e re
mettJdo á commissão de marinha e guerra o 
seguinte -

PROJECTO: 

1879- N. 257. 

A assembléa geral resolve : 
Art. L • Nos conselhos de guerra os termos 

. - - x ien e serao es-
criptas pelos cadetes ou o.lliciaes inferiores soh 
u direcção dos nuditores. · ' 

• o • . 

contrario. 
S. R.- .ilf. 1lfoum.~Vi1~iato de 1lfedeiros.-

1l!ello e Alvi1n. · 
. E' _ju~gado ob.jecto de deliberação e m.andado 
rmprmur osegumte . 

PllOJECTO: 

!879-N. 256. 

A' commi_3são de pe_nsõe~ e orden!ldos foi pre
sente o officw do numster10 da agncultura de 5 
de Julho corrente, remettendo a esta camllra · 
devidamente informado. o requerimento em qu~ 
o contador ela estr<1da de ferro D. Pedro ll An
tonio .To:;é Trcnch, pede um anuo ele licenca; com 
vencimentos, para tratar de sua s~mde onde lhe 
convier. 

Allega o supplicante achar-se o-ravemente e -
ermo e prec1sar por isso de uma licenca para 

-que possa tratar-se convenientemente. • 
. A commissão?á vista do attestado medico, exhi-
. · "'' que orro ora os mo-

trvos por elle ~presen~11dos, é de opinião que se 
lhe conceda a licença Impetrada, e por isso offe
rece á consideração da camara o seguinte próject0 

A assembléa geral resolve: 
Art. i. o E' o rroverno autoriza dei c 

ao COJ!.ta or. a estrada de ferro D .. -Pedro II, 
Antomo Jose Trench, um anno de licenca com 
o respedivo orclenaclo, para -tratar de suâ ~aude· 
onde lbe convier. · · · - . 

Art. .2. o Ficam revogadas as ·disposições em 
contrano. . 

Sala elas commissões em 21 de Julho de 1879.-
Al1izeüla Couto.- SerapTtico. · 

Si.io lidas e ap:provadas sem debate as re a c-
pu l tca as no tm·w flicial de 22 · do corrent• 
sobre os projectos ns. 1.20 A e 161. A de 1879v ' 
abr:indo um credito de -í.292:!376676 ao minis? 
ten~ da. f;rzenda, e d~ 180:0006 ao ministeriQ 
?a JUStiça.; e be~ assim _a redacção do pro
JCCto n. :167 de 18,9,.sobl'e a pensão concedida ao 
padre Manoel Corrêa de Figueiredo. 

O §2.--. Cesar.io Ai vim (JJela· ç1·dem) 
requer que os pareceres sobre as eleiéões de um 
deputado por Minas e S. Paulo sejam ·dados para 
a ordem do dia de. amanhã, visto não h::tver re
clnmagão al~uma contra a elei~ão dos. Srs. de-

Posto a v o tos, o requerimento é approvado. 

O Sr. Ces::n.•io Alvim pedindo de noyo 
a palavra p~la ~rdem requer que antes dé qual· 

· quer materw se.)am postos em discussão os pa
receres na sessão de hoje, visto já haver prece-
dentes na casa.. : · 

Consultada a casa, é approvacto o requerimento. 
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O Sr. Martinho Campos (pela ol·· 
dern) declara ql).e não se póde tratar nesta casa 
de materia que niío seja dada para a ordem do 
dia, 24 haras antes [1elo menos ; regra esta abso
luta que não admitte excepção, principalmente 
qua_n!o á veri.11cação de poderes em ue ha dis-

.o especwes no regimento .. 
VozEs :-Ha precedentes. 

• (. (. a 
consente na retirada do seu segundo requeri
men~o, devendo :eortant_~ ser cl3clos para ord~m 

O Sr. Anton!o de ~iqueira: ( pela 
ordem):- Sr. presidente, peço ~r V. Ex. que 
consulte a camara si me concede urgencia por 
alguns minutos para fundamentar uma indica
ção que You mandar á mesa. 

Declaro á camara que occupar.ei por pouco 
tempo a sua :l.ttençi.io, e que não tratarei senão 
de assumpto de interegse geral. _ 

pedida. 
O SR_ PRESIDENTE : - Tem_a palavra e"nobré 

a o. 

O Sr. Antonio de .Siqueira : -
Agradeço á camnra a cCíncessão que acaba de 
fazer-me. • . · 

Sr. pres}den.te, ha POlfCOs. ~ias pedi a. V. Ex. 
... ' 4 o 

trabalho da commissão especiill que V. Ex: no
meou, no começo da sessão passada, para dar pa
recer sobre a importantíssima questão da divisão 
da materia contribuinte pelos poderes ~·era! e 
provincial; e V. Ex. declnrou-me que não havia 
sobre a mesa traBalho algum da nobre commissão_ 

O honrado· relator desta commissão ainda até 
hoje não se dignou informar a camara · sobre 
este trabalho que se acha a seu cargo ; pGr~m, 

- · i u armen cone 111 que 
não dev-emos esperar trabalho algum neste sen
tido. 

Entretanto, certo~ como estou, de que a com
missão especial, como toda a camara, está con
vencida de não ser· mais possível continunr a 
anarcllia inqualificavel que perturba essa parte 
principal das administráções provinciaes ... 

O SR. SoAUES Bn.A.NDÃo:- Com grande pre
j uizo. para as pro-rincias. 

O· SR. ANTONio DE SrQuEm-~: -: ... a qual 
retnrda o progresso dns provincins justamente 
oi • • es, que sa as que per em com 
isto; porque as outras, pelo contrario, são fa
-vorecidas por esta absorMão da receita geral 
do Imperio,,uma -vez que não tem o sufficiente. 
pnra o seu custeio ; vou suggerir :i comp.üssão 
especial uma idéa, no intuito de facultar á 
camara um meio de legislar sobre esta ma teria. 

0 SR. SILTEIH DE SOUZA:- 0 que é preciso é 
uma com~issão de gente aqui da côrte. 

províncias que aqui"representamos. 
Eu creio mesmo que me acho de accôrdo com 

o overno nesta arte ·brc e n · 
ministerio do imperio, apresentado no começo 
da scss5o pvssada, o governo pronunciou-se de 
uma maneira tão significatiyn, tão decisiva, que 
eu peço licença <1 c amara para ler somente as pala
vrns com que elle termina este assumpto, mesmo 
porque desejo dc.r-lhes toda a publicidade. 

O SR. SoARES BRANDÃO: -:- Tambem o ultimo 
relataria do 1\linisterio da Fazenda trata deste 
ponto. 

......... (. ( o.,; • 

S. Ex. diz neste relatorio que o governo pro
moverá a solução desta questão afim de que 
cessem estes nhusos tiio prejudiciaes :ís proYin-
cias do Imporia_ . . 

.Como ja disse, :~s palavras do governo a este 
res eito são decisivas são eren ·-a 
não creio que tenham sido-escriptas para inglez 
ver. 

Eil-:~s : • Pro\'idenciar sobre este assumpto 
é um dos maiores empenhos_ do governo, que 
acredita que sem uma justa discriminnção das 
rendas ni.io poderão as províncias levantar-se do 
estado de marasmo em que se ncham. » 

Os honrados ministros do ministerio de 5 ·de 
J:meiro, que ·a in~ a hontem ·dirigiram o combate . . . ..... 
accusações que mãis ~e alavam no espírito publico 
era justamente n inutilidade d:1s promessas con
tidas nos relatarias dos ministros. Incontesta
velmente, e creio que disto estamos todos con
vencidos, o paiz está cançado de promessas es
tereis ; e por tal modo se têm abusado dellas, 
que afinal produiem um effeito contrario, por
que revoltam o espírito publico, tanto quanto 
mais pompos:1s são. Foi uma das razões por quo 
applaudi o modo por que foi confeccionada a fal~ 
la do throno com que se abriu a sessão passada, 
porque o governo d~u naquel_Ie lacoll;ismo uma 

messas estereis. Eu, portanto, creio, que me acho 
de accôrdo com o governo promovendo um acto 
legislativo nesta mnterin, em vista das palavras 
terminantes do relataria do :Ministerio do Im-
perio. · 

Dêclaro mais a V. Ex. que nctuam no meu 
espírito~ além destas considerações de interesse 
geral, considerações.especiaes de interesse da mi
nha proyincin, que vejo ameaçada de tomar em· 
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futuro prox.im~ uma resoluoão lleroica para 
sahTar-se da ruma, por falta de recursos pecu
niarios pará explorar a fertilidade do seu solo, os 
bens da fortuna que, podemos tlizer, ella os tem 
nas mãos. . 

Senhores, Pernambuco tem concorrido e con-
corre sempre para o t 1esouro gera com quantw 
superior á sun quota parte na despeza geral 4o 
Imperio; e. eu sinto sati~f:l!{ão Intim~ em recordar 

0 SR. AUGUSTO FlU.NQA. :-A pt'ovincia de Per
nambuco supp:-e mais províncias do que a da 
Bahia. 

O Sn. ANTONIO 'DE SrQuEmA:-V. Ex.. tome em 
consideracão a sunerioridade inunensa do terri
torio e poimlação,' e ainda a extensão do litLornl, 
que terú, talvez, tres ou quatro vezes mai~. 

0 Sr.. AUGUSTO FnAXÇA dú Ulll <lpartc. 
O Sn. A:-;TJNIO DE. SIQGEin_\:-i':Jrece que \T.Ex. 

atlrilme-rue o pensamento de Jep!'imir, t<:lvcz, a 
heroic~t provinda da Bahi:t. Ao contrario, en 
quero apenas provar com i~t:) qae em Pernam
buco o solo é ferUl e o 'JOYO n::u é iudolcnte. 

Entretanto, a indnstrla p.·incipal, sinão · n 
unica llc PcrnamlJUco. ndw-se :mwat·ad::t de raina 
complct:1 ; podemos dizer 'que está -em vcs pera 
de uma liquid:wuo . .-E pDrqnc? Porque o HOsso 
assucar não póde co:upet:r cow o do estrangeiro 
I{UC. pelo mesmo pre:;o lhe é superior em qua-
ltdadc. . 

E n rnzão desta inferioridade j~t n'iío é mais 
problema a resolver: é <l falt::t de machinbmos 

l • .. • 'l \I 

A beterraba, que nos l!tz tw~n concurrcncia 
de morte, não póde entretanto lutar com a canna, 
porque~ como materia .prima, lhe é inconte5ta
velmente inferior. E poi'que? Pelos aperfcicon
mentos do mnchinismo qne extrnho o seu agsÚcar. 

Os nossos agricultores não di:>põem de 1;ecursos 
para impot·tar esses rna.chini:m1os :1pcrfciço•1dos. 
O juro dá dinheiro é. t5o exorbitante, que o 
mellloramento resultante dellcs não compen-
saria o preço do .i uro. ,- .-

Nestas condi~ões só uma int,;rven{~~o energica 
do pod~i' cent_ral, que, infeliz mente, é só quem 

' .... \ .. .. ~... .. .. ". 
sem elle, 'e; receio q~e a p1:úvineia seja Õbrig;t'ch1 
a tomar uma resolnçiio heroic:J, _ Vi1lendo-se dos 
-proprios recnrsos. E quando, _nesta.3 condiçõJs, 
encontre esses recursos absorndos pela receita 
ger~l do l_mpeljo, acamar~ comprehende que 
sera uma s1tuaçao bem proxHna do desespero. 

Et1; te~o, Sr. presidente, que a minha briosa 
P!OVlll~IU se convença um dia de que outros te
nam Sido os seus destinos,, si ella tivesse sido 

abandonada aos seus proprios elementos, aos cui-
dados de si mesma. · 

Prevendo, e bem · proximo, .êste futuro, é que 
cu- desejo oft'erecer um caminho legal para estas 
medidas, que talvez odese;;pero tenha deaconse
llwr; e o caminho niío póde Eer outro senão esta 

IVIsao a matcna contr1 u1nte em sentr o es..:. · 
centri.!lis<ldor, afim de que se dêm :ís províncias 
fontes de rendn, t]u_e são actualmente absorvidas 

pela sorLo úa ag-ricultura; e creio ·que o combate 
. \rü!leuto que se travou por' ·este moti\ro deu a 
esta camara n es )eranr.a uc c ne n sorte dn :J"Ti-
Ctll tnra seria o uLjecto, talvez principnl, dos seus 
cuid<ldos. Entretem to, cst:í quasi linda a 2.3 sessuo. 
O uonrado cx.-mii1istro da fazenda, pouco tempo 
depois foi suctedido pelo actual, que em um dis
curso notavel quE!' aqui profcr·iu, como rela
tor· da cou1missão de. r~spostn á falia do thr91l:0, 

tro da f:~ze.nda, a~.:crescen lando. que não conhecia 
d:il'Jrença de credilos, e que a lnYoura havia de 
obter· tliul.tciro qn<1ndo pudesse inspirar con
llan~:a. 

·O Sn.,~L\.RCOLIXO l\IounA :-Isto é desanimador. 
O Sr. . .A.xroNIO DE 'SrQUErnA. :-Eu aproveito o 

aparte do nobre deputado para dizer g\le, não 
91JsLante a opiniiio do nov~ mini~troser idenLica 
(. c. .. .. '" u (. (. ' 

movimento em favor da agricultura serenou, 
acalmou-se completamente e não se ouviu mais 
uma pala~ra a r.::speito. 

O Srr. M.ucómw MounA :-Por isso precisamos 
fnzer revi\"er esse movimento ou então abando
nar estos cadêiras. (.4.poiados.) 

O Sn. ANTONIO DE StQuErnA :-Justamente eu 
recorJei o voto em separado da deputação da 
Ba.lliu, a:::sim como n interpelttç~o ardente do 
bonr:1do deputad:J por Sergipe,para contrastar com 
o silencio :ibsoluto que se seguiu nesta materia. 

lL LDEFONSO DE i R:\.UJO : - 'stamos a CS· 
pera que se realizem as promessas do nobre 
presidente do conselho. 

(Fia out~:os apartes.) , 
O SR.· Al\10NIO ·DE SiQUEIIl\.:- Este silencio, 

que me pesa profundamente n'alma~ quasi que 
dissipou aquella. esperança de que .eu, como toda 
a camara. nutri no começo da sessão _pass::da; 
até que, lendo o ullimo relatorio do nobre mi· 
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nistro da agricultura, fiquei hesitante, qu:tSi 
que sem saber o juizo a formar do· projectadG 
auxilio. 

Peço licença á cnri1ai·a para ler apenas al
gumas linhas do ultimo relataria da agricultura 
a este respeitar Diz ·o honrado ministro da a(l'ri-
cu ura e : 

• Neste intuito, g:ue é realmente muito vosso 
falia dos auxilias a lavoura o- n · -

rial t<3m diligenciado dar execução á lei n. 2687 
de 6 de Novembro .de 1.875, e não cessará de en-· 
vi dar para semelhante fim todos os s·eus desvelos, 
propondo-vos (peço a attenção da camara para o 

- que se segue) em tempo as alteracões que acaso 
(note a cama~a) se -mos~rarem IÍecessaria~ para 

0 SI;t. ANTONIO DE SIQUEIRA : - 0 governo tem 
diligenciado, diz_ o relataria, dar execução. á esta 

-·lei, e esta· diligencia não data de hontem; por 
consequencia a falta de execução da lei, apezar 
da diligencia, devia implicitamente apontar os 
defeitos della, porque os . motivos da não exe-
cução, apezar ~e ser tã~. diligenciada; sã_o justa-

0 Sn. ANTONIO DE SIQ1JEIUA:-Repito a phrase 
do -relator! o, não é phrase minha. . 

O Sn. SALDA.NlL\. ~L\.nrNno:- E' a mais plena 
confissão. 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA:- Sr. presidente, 
a crise da agricultura reclama com tanta urgen
cia um reh1edio energic.o, que a delonga enun
çiad!l ~este per iodo do relato rio quer dizer mort~ 

o 
Nestas condições o que resta fazer '! Não 

vejo outro recurso, cont'esso á camara, si não 
desagrilhoar as provincins, para que ellas, valen
do-se das proprias forças, procurem seus meios 
de salvacão.- "' · 

Estou "plenamente convencic!o de que esta si
tuação desesperada será finalmente a da minha 
província, porque com aquelles elementos de 
vida, com aquellas recordações gloriosas, com. 
aquella ·vitalidade pujante que todos lhe reconhe
cemos, com a qual ella se tem feito saliente nos 
fastos dest~- Imperio, não creio que se resig~e a 

mensos' que' não são seus actualmente~ porque o 
theso uro nacional os absorve. .· · ~ 

O Sn.. SÓA.RES Bn.ANnlo:-Apoiad~. -
O Sn. ANTO!~Io DE SrQUEIRA:- E prevendo este 

futuro, procuro promover ·um a c to legislativo 
sobre es:a ma teria, offerecendo á minha provincia 
um meio legal de salvar-se, porque, senhores,. 
como liberal convencido, nada mais temo do que o 

rcgimeri. da illegalidade (Apôiados). Por mais 
dolorosas que sejam as circumstancias, uma vez 
creadas por lei, prefiro submetter-me á ellas do 
que triumphar pelo arbítrio do poder, quer seja 
de um, quer. seja da multidão. Combaterei 
sem lre or ue e 
parta do alto á gólpes de dictadura, quer se le-· 
vante da planície arrebatando em seu torvelinho 
a paz e a tr.ãnquillidade publicas A oiados . 

n e 1zmen e estas uas espec1es e anarchia 
~em uma attracção mutua, quasi sempre se en-
contram no meio do caminho. . · · · 

Creio que esté meio que offereço á camara, para 
solução de um mal que é gravíssimo, será pro
fic~o. Cuidemos emquanto é tempo. Tenho con-

(.~fuito bem, m1Lito bem.) 
Vem á mesa, é lido e rémettido á commissão 

espec1a a segumte. 

INDÍCAÇÃO 

Indico que seja reduzido a projecto de lei o 
plano de divisão da materia contribuinte pelos 
poderes geral .e provincial, e que se acha exposto 
no relato rio da fazenda upresentado- ·á sessão 
legislativa precedente. . 

Paço da camara, em 22 de Julho de i879.-
n onw G e zquezra. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE}I DO DIA. 

Entra em discussão e é approvado o . parecer 
n. 20 A, de 1.879, vpprovando a eleição a que se 
procedeu em a igreja de Nc,ssa Senhora do Car
mo, e que seja unnullnda a eleiç<io de eleitores 
na parochia de Mogy-mirim, na província de 

.... • • rr 

Entra em i. a discussão o projecto n. i36 do 
1879, mandando contar tempo de serviço :~o ca
pitão-tenente Napoleão João Baptista Levei. E 
não havendo quem pedisse a palavra é encerrada. 
e approvàda, 0 passa á 2.a discussão. 

Entra em 2. a discuss1io, e é approvado sem de
bate, o projecto n. 203 de 1879, concedendo-ao 
tenente Joaquim Alves da Costa Mattos, a conser-

~ . • ~a 

mesma antiguidade que já gozava na arma de 
artilhari~. _ 

Entra em a.a discussão o projecto n. 2u de 
1879, sobre a limpe~a e irrigação da cidade. -"' : 

O Sr. Martinho Campos observa 
que -este contrato foi submettido ·á apreciação da 
camara na legislatura passada e teve o orador 
occasião de dar parecer contra, pelos motivos 
que passa á expôr. 

Nota desde já que a materia não é absoluta
mep.te da competencia .d? camara dos deputados, 

Reconhece que ao parla~1ento compete cur.ar 
da salubridade da capital do Imperio, entende, 
porém, que esse disvello não déve ir até ao ponto 
de estar o governo constante c permanentementa 
á usurpar as. attribuições da municipalidade. 

Poder-se-hi_a talvez tolerar es-a tabella, si ti
vesse o governo demonstrado por actos que sabia 
administrar melhor do que as camaras munici
paes, observa,;porém, que o qu~ ~e.~~ é que o ga· 
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verno o que sabe é gastar mais, sem fazer melhor 
o serviço. _ . · 
_. Entende que o governo deve snl)vencionar esse 
ser\'iço uma vez que a camara municipal ela cürtc 
não tem renda snfficiente e tanto mais qu;~ndo 
absorve cvrande arte da renda ue devia er-
tenccr á camara, êomo aco'Iitcce nas províncias: 
nisso não lla favõr algum feito ao muuicipio da 
curte, nem tão pouco esse auxilio que presta o 
goyerno ao mumc1p10 e razao para quu Ire 3- a -
ministração municipal uos municipes do Rio de 
Janeiro. 

Cumpre true de uma vez se eleve o paiz ao 
estado de governo ·uvre, livrando-o da tutella 
que sobre as municipalidades exerce o gaverno. 

~ .. ·,., • o 

_ provas de éorrupção que tenh:i dâdo a munici
palidade, o que t·!m obs~rvado é ·a sua acção 
a struida v t m tica en e el l ii · -
teria!. · 

Si a administração municipal é má, o ·culiJado · 
é o governo, porque é quem superintende e fis
calisa a municipalidade. . 

Além da questão de competencia, ha a do 
preço do contrato, que ·reputa excessivo e ex
orbitante, ainda quando o servieo fosse mais· 
hem feito do q.ue é. · - · 

Accresce ainda que a lei tem um caracter todo 

Si tivesse esperança na sua passagem talvez se 
animasse a propô r uma ·emenda afim de que fosse 

c7 · a " · · · 
municipai J)ara es5e servi co. 

E' o que lhe parece mâis consent::meo com a 
natureza e as convenienci11s do servir-o e muito 
mais eco no mico. • . __ . 

. O. Sr. Felici~ dog Santos diz que 
' tado por l\Iinas é que toma a palavra, porquanto 

os argumentos apresentados por S. Ex. já foram 
pelo orador respondidos na 2. a discussão desse 
parecer: ,- · 

O nobre deputado apresenta argumentos com os 
quaes está de perfeito nccônlo em these. nem 
nenhum liberal póde desconhecer qne a verda

. deira doutt'ina é a que S. Ex. npresentou nesta 
. materia (ap9iaJ.os): que este gorvi(;O é municipnl 

_ 1 o un os es u os o governo as 
attribuições da municipalidade da cõrtc. 
· M?s n~o é disto que se trata. Si se pudesse 
aqm legislar sobre esta materia em plena liilcr-

. (1ade; não se poderia afastar dos princípios invoca
dos pelo nobre deputado por Minas; mas a ques
tão é muito mais rêstricla, trata-se apenas de 
appTovar um contrato fit·mado pelo governo 
c~~petentemente autorizado-para isso com o in
diVIduo que faz actualmente este serviço. 

A commissão viu-se obrigada a escolher uma 
das pontas deste dilemma: O!!approvar o contrato 

o 

A rejeição do contrato importava o pagaÍne11to 
de uma sorp.ma avulta da ao actual emprezario. 

O nobre deputado saJ)e que o governo passado 
contr3;tou este sel'Yiço provisoriamente por uma 
quan~t~, compr!)mettendo-se a firmar contrato 
defimt1vo com o mesmo emprezario, ficando este 
contrato dependente apenas da approvacão do 
corpo legislativo. -

Foi'na fe deste contrato que ·o actual empre
zario encarregou-se. do- serviço que tinha sido 
abandonado, pelo primeiro contratante. 

O contrato firmado pelo . governo impõe a 
obrig<lQão de pagar a esse emprezario uma som
mà avultada no caso de re"el ão delle or arte 
do corpo legislativo. -

Ets aqui os termos em que a commissão achou · 
essa questão ;.e o nobre deputado comprehende 
que 01 com as an~e p a , s·0 , 

o parecer :lCtualmeute em discussão ; mesmo 
por uma outra rn:ão: é qu.e está persuadido 
qne este contrato não é conveniente aó serviço 
pnblico. Está ninda ele accôrdo com o nobre ,de
P?-tado nesta parte: não .s? o serv~ço é muni: 

viço publico. 
Qmmto ao custo deste serviço não póde .ava

liar não tem dados lara ·ui o-ar si o al o-arismo é 
ou não ex~essivo. 

0 SR. MARTINHO C.~MPOS diz que examinou todos 
os papeis e achou excessivo. 

O Sn. FELIC_ro nos SANTOS observa porém ao 
nobre deputado que o primeiro contratante do 
serviço o Sr. Richard, tendo-se obrigado a fazel-o 
por uma quantia menor, teve de abandonar o 

. serviço em pouco tempo,· reconhecendo ser im-
. e - om a uella uantia. 

O que . é certo é que actualmente o serriço 6 
muito mais bem feito~ mais ainda não é o que 
fora para desejar ; entretanto o actual etnpr.e-
zarto 1z nao po er aze -o me 1or em VJS a a 
pequena somma qnc recebe pelo contrato provi
sorio. 

Orn, sendo claro que o Sr. Gary tem direito a 
esse contrato definitivo, e que só assim elle po
derá fazer melhor o serviço, entende que a ca-

.. - .· 
que já está firmado. 

O nobre deputado estranhou, e com mais pro
cedcncia, que a commissão em ·vez de propôr á 
camara a approvaç;10 simples do contrato, tivesse 
conrerido uma autorização ao governo. 

Com elfeito, da argumentaçlío que vai apre
sentando parece que a conclusão do nobre de
Imtado é logica ; entretanto, como ainda nesta 

:"' :- . ..· .. 
~ o . 

nbs~lutos, mas sim fazer uma politica . de expe
dientes, por·. assim dizer, pareceu melhor á 
commissão esta fórma, porquanto autoriza-se o 
governo a fazer ,algumas modificações no con- -
trato dentro dos tetmos a que está ligado. 

Comtudo e~sas- modificações podem-se fazer 
talvez com graRde proveito do serviço publico c 
de accôrdo com o actual emprezario. 

O nobre deputado comprehende que a camara 
não póde entrar em accôrdos a este respeito com 
o concessionario. 

I 

sua opinião apresentando emendas ao contrato. 
0 SR. FELICIO _DOS SANTOS observa que a ca

mara autüriza ao ~overn,o afazer essas alterações. 
Si o governo· póae fazel-as é uma questão em 
que- não se póde entrar; a commissão não podia 
chamar o concessionario á sala das commissões .. _ 

O Su. M.illTINHO CAMPOS:- Mas chama o con-
tt~o. ;. 
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O SR. F...ELICIO DOS SA!~Tos :-... e chegar a 
accôrdo com elle sobre isto ou aquillo, e por
tanto preferiu dar uma autorização ao governo, 
que, como o nobre deputado vê~ é bastante res
tricta ; de modo algum concorreu a commissão 
para augmentàr o arbítrio do governo. 

• a o censurou que a 
commissão tivesse proposto que, no caso de re
nov~ção de. contrato por termip.ação d~ prazo 

igualdade de circumstancias; 
Aqui acha que o nobre deputado não tem 

razão. Para a execução conveniente de um ser
viço como a limpeza e irrigação de uma grande 
cidade, é necessario manter uma em preza com os 
apparelhos c pessoal necessarios. Ora desde ue 
o ·a c na emprezarro executa bem esse serviço, si 
no fim do tempo, abrindo-se concurrencia, nin
g-uem apresentar nntagens maiores do qu.e as 

ã á v qm a e que. e e 
seja preferido ? ' 

Não é versado· em praticas administrativas, 
mas crê que esta. clausula da igualdade-de cir
cumstancias não apparece pela primeira vez em 
negocias desta ordem, -e ella lhe parece de equi-
dade. · 

0 SR. MARTINHO CAMPOS :-Tem sempre dado 
como resultado afnstar a concurrencia. · 

prehende isto. 
O Sn. ~1ARTINHO CAi\IPGS : - Nino-nem tem 

segurança na sua proposta, porque sabe-se que 
em todo o caso ha um que tem o direito de pre
ferencia. 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS observa que isso de
pende da maneira por que o governo proceder 
na concm•rencia. Nós não podemos desde ·á 
suppor uma es ea a e na concurrenma. 

O SR. MARTINHO C.uiPos: --:-E' uma conse
qúencia da lei. 

0 Sn. FELICIO DOS SA .. i'l"TOS nota que, si O goyerno 
cxpuzer esse serviço á concurrencia, e se apre
sentar uma proposta mais fnvoravel do que a do 
emprezario,não sabe por que não ha de ser acr.ita. 

O Sn .. MAnTINHO CAJ.rPos :-0 emprezario ha de 
·• 

O SR. FELICIO DOS SANTOS responde que a com-· 
missão não póde cogitar deabesos futuros. O nobre 
deputado sabe que em geral,e.m todos os casos de 
concurrencia, por mais cautelas com que se cer
que o governo, a concurrenci.1 póde ser illusoria: 
O nobre deputado comprelJt-:nde que contra e 
nbuso, contra a fraude protegida por aquelles 
que são encarregados de tiscaiisar esses serviços, 
não ha leo-islaçiio pos~dvel. . 

Mas, volt<Jndo. rapidamente a um argumento 
que queria apresentar. A com missão propôz esta 
autorização_ tendo em vista entr~ __ _9utra~, por 

-suadida de que o serviço da irrigação p~blica, 
como é feito no Rio de Janeiro, é uma verdadeira 
cassuacla e é _mais prejudicial á saude publica do 
que util. . ' 

O Sn. MAR.TINHO C.uiPos :-~Ias manda-o con
tinuar. 

O SR. FELICrCl DOS SANTos diz qne a, commissão 
não podia modificar Q contrato s:upprimindo a 

• 

irrigação. Ora, a suppressão da irrigação ·publica 
importa uma diminuição considerav~el da despeza . 
feita eom este servi_ço. Pois hem, com o parecer 
da com missão fica o governo autorizado a .entrar 
em accôrdo com o nctual emprezario neste sen
tido. 

o Sn.. :r!V..nTINHo CAZúPOs:-0 melhor era remet
ter-se o negocio á camara municipal, que é a 
mais con:i etente. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS observa que já disse ao 
nobre deputado que está de accõrdo neste ponto:, e 
entende que a approvação deste contrato não pre
judica de _modo algum o desenvolvimento do 
serviço á municipalidade em quaiquer tempo. 

Supponha ·o fl.obre. de utado _ ue se I em-
rassem e cumprir esse dever do partido -

liberal e de centraliznr essas attribuições muni
cipaés, de fazer reverter para a: ca mara- muni-
. • . mpe e, o con ra o nao 

fica poi· isto prejudicado,_ pó de a camara fisca
)izal-o em v~z do governo. Já vê o nobre depu
tado que o p"arecer tambem não prejudica es;;es 
principios·liberaes invocados por S. Ex. 

A discussão fica adiada pela hora.· 

SEGUNDA P,.illTE DA ORDE~I DO DIA. -

O Sr •. José Boniracio diz que as 
~ • • 't 

commendam.-se pela occasião em que apparecem, 
pela ligação politica que têm com outras ma-
terias e pe.la sua propria natureza. . . . 

Pel::t occasião em que ::tppnrecem, porque as 
emenda_s, tendendo a· regularizar o modo de dis
cutir o or('amento, ju?tamentc suro-em entrn o 
cre r o o mmrs erro ·a ao-rtcu tura, cre ito que 
nãe é credito, approvnndo despezas feitas, não 
autorizadas por lei, sem exame do estado do 
the:.;ouro c até excedendo os proprios contratos 
assi~nados pelo g-overno, c essa pequena concos
cessão de \:1: OOOS, pedida ao corpo legislativo, 
unica prova de consideracão que conseguiu oJJter 
do o-ovcrno. . 

Et:; ainda notnvel a occasi5o em que,surge esta 
is ;:·1 r • · • 

á prorogntiva do orçalllento em uma ~essão de ' 
oito moze:-, no meio de uma camara toda libcrnl. 
e quasi toda apoi;mdo o governo, sem lnrgas dis
cussõei:, pelo lllenos provocada:> pela opposição, e 
quando os ministros encerràram as discussões 
quando muito bem quizeram; _c de outro_ lado 
apontn no horisonte o emprestuno em ouro de 
50,000:0006, famoso por mais de uma razão, com 
o~ 4- :1;2 °/,. de juro, mcnoso juro dos juros que 
forem pagos trimensalmente; com a emissão a 
96 °/o menos a quantia em que possam importar 
os encnrgos de amortização e pag-amento de .i uros:, 

ue. óde ri ·- ,. - · 
ropa; cem o recebimentoem moeda oorrente ou 
em bilhetes do thesouro, mas redescontados nos 
termos do contrato_ e das instrucções; com: a gn
r<Jntia tacita de fiaderes, assegurando o credito 
d-o Estado, a serem exactas as deélarações:da im
prensa ; com dons generos de subscriptorcs, o 
publico e os que fo1·nm contemplndos no em..
prestimo, c que constituem. subscriptores privi
legiados, ao lado deontros que o não são ; e final-
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mente com privilegias conferidos sem lei, por 
meio de decreto, estando aberto o corpo legis-
lativo. . ' 

Diante de taes factos, diz o orador, a camara 
comprehende qúe, politicamente, o valor das 

· · · - a m t ia 
pede que a comparemos ás circumstancias que 
ladêam o facto; , 

Sem duvida alrruma as emendas do senado são 
Importantes, mas as emendas o sena o per
tencem tambem hoje eSllecialmente a.o governo, 
porque o Sr: ministro da fazenda, que ·autoriza 
creditas que não são creditas ; que faz pagamentos 
sem ,lei ; que assenta os seus emprestimos em 
Ol}ro,·d~ tal modo .que não r~clama,_ ~orno mi-

peza. Os individuas, as· communas, os departa
mentos pouco importam -se com o presente e o 
futuro. Quem para levantar uma empreza con
sidera o seu proiJrio credito? Levantam -se es· 
tradas luxuosaR, abm;a-se do credito, nbusa-se do 
im o to cherr - · ·- · 
preciso forçosamente pagar estes dispendios. 

As despezas do governo servem de origem ao 
lançamento' do im osto. . 

• s a o e uma commum a e. Para ega rsar 
o jmposto preciso comprehender a legalidade 
da despeza (Apoiados). · 

Seja qual fôr o ponto de vista em que consi
deremos a receita e a despeza, ou partamos da 
receita para _determinar. a d~speza? ou d~ despeza 

· lhe impõem as leis de fazenda contra pagamentos uma e outra existe relação immediata que não se 
de tal natureza.; o Sr. mini~tro da t~azenda· é pó de rt~m~e~. . . - ·a . 

larisar o modo da discussão do orçamento. 
· A m:ateria em· si é importante. E' importante 
sob o ponto de vista financeiro; é importante sob 
o ponto de vista constitucional. E' importante 
sob o ponto de vista constitucional, porque en
·volve qualificadas attribuições dos poderes poli· 
ticos; é importante sob o ponto de vista finan
ceiro, porque tende a economisar o tempo, pro
porcio.nando as discussões á importancia da 

Mas si resumimos as disposições das emendas, 
n~o colhem ellas nem o pr~m~i~o fim, porq~e 

nem o segundo, porque não ·economisam _o 
tempo. . . 

Resumem-se as disposições das emendas do se
guinte modo :separação do orçamentõ em tantos 

·projectos quantas süo as pastas ministeriaes ; se
paração da desp!O!za eda receita e das disposições 
geraes; emora e ca a }H'OJeC o em ca a uma 
das camaras até que passe o todo, para depois 
constituírem um unico projecto, adiamento da 
receita e da despeza com as· disposi~ões geraes, 
assim como adiamento da receita, constituindo 
cada uma destas partes decretos distinctos. 

Ora, a receita e a despeza não · pódem deixar 
de ser consideradas comô materias dependentes. 
A constituição do Imperio~ conferindo aos legis-. . .. • '\ . 
a despeza publica, comprehendeu o alcance 
desta attribuição, alcance tamanho, que nos pai
zes livres é até considerado, como na Inglaterra, 

. remedio extremo para cohibir mesmo os abusos 
do proprio rei. Não é, portanto, uma divisão ar· 

. bitraria; e qualquer que seja o modo por que se 
considere a despeza, não póde ser separada da 
receita. · 

~ A' primeira vista, dizia Léon Taucher, tra
tando do orçamento da França do·:l850, a logica 
parece aconselhar que se determinasse o imposto 
pela .despeza, applican?o-.s~ ás regras da f?rtun~ 

administração dafortunaprivaaa; porém, consi
derações de ordem esp~cial, que em muitos casos. 
se prendem ao estado da sociedade, explicam o· 
outro ponto de vista. » 

Estas palavras applicam-se, com toda a_ razão, 
ao nosso estado actm1l. Nós vivemos em um se-· 
culo de prodigalidade. 

_ . 'Ninguem calcula as suas despezas pelas suas 
rendas · elo contr io I · la a ·' d ela QCS· 

ma attribuiçiio-direito de fixar a despeza, de cal
cular a receita,-não é arbHrio, ramifica-se por 
toda a constituição do Impcrio, e encontra -se 
mais larga applicação nas leis secunda l'ias. E' 
assim que o art. 72 ·da Constituiç·ão .cen tralisa 
todos os orçamentos no mimsterio da fazenda e 
comprchende a fórma mdivisivel dos mesmos 
nestas duas palavras-balanço geral e orcamento 
·geraL Como si não fõra bastante, ainda"lla ou-

"' .. · . - . . 

está consignado no art. i53 e seguintes da con -
stituição; não é, portanto, um methodo pura
mente arbitrario. Este methodo concilia-se por
ventura com as emendas que se discutem? 

Separadas diversas propostas ou fraccionados 
os orçamentos, póde-se concili!l.r a divisão do 
o o, que a constttmçao cons1 era m tvrsivc . 

Em face do art. 77. da constituição do Jmperio, 
como se concilia o adiamento de cada parte deste 
todo, á espera de que passe o' putro pl'ojecto, si 
realmente se trata de um projccto ? Como se 
concilia o direito neste caso,~ admittida a separa<
ção da sancção ou· não ~ancção ? Como se concilia 
o projecto com esta demora, quando o exame das 
cauwros é di~tincto pela propria conslituiç_ãq 

projecto, como se comprehende que niio tenha 
depois a sancc:;ão ; como se comprehende a dis
cussão separada ? 

Entende o orador que esta separação, este me
thodo não póde ser aceito, com tanto maior razão 
quanto, na hypothese de fusão, não sabe qual 
seria o alcance das medidas ·aceitas. Não com
prehende como seria possível a reducção da des-
peza sem a ultima discussüo. · 

Sob o ·ponto de vista financeirÓ, a emenda do' 
senado teve em visrh propórcionar ao legislador 
Yitnlicio a possibilidade de discutir o orçamento 
ao mes o e po que e • rscu 1 o na camara. 
discussão simultanea parece-lhe o fim ·.do pro-. 
jecto; mas esta discussão simultanea,si economisa 
o tempo por um lado, alonga-o por outro lado ; 
porque, si a discussão fôr longa quanto ao pri
meiro projecto, o que resta para discutir· nos 
ultimas, n<1quelles em que o numero da discus
são é maior? Ha, porém, n.o projecto um defeito 
maior, é que se pretende corrigir defeitos sem 
orriO'ir as causas 11 ~oiados . · 
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demora na discussão do orçi:lmenfo não é a dis
cus:;ão tal qual se tem dado. O mo ti 'I' O, ou antes 
os m~tivos são outros; e o orador os cl11ssifica do 
segumte modo : a demora· na apresentação das 
propostas e relato rios do governo ; a falta· de·· 
cdu~ação cons~itucional, a falta de disciplin·a dos 

Pergunta em que~a emenda do senado allern 
qualqu~r ~essas ctm.sas? (:J..poiados). llecorrep.do 

que de-1826 a 18í3 ou 18M,, salva a< dlctadu~·; 
financeirn1 · não ti vemos prorogn(;iio de orça
menta; v e-se que de 1.86:4 a :l8lJ,5, de iSfL5 a Hli6 
o de 1846 a :1858 nüo houve pro rogação alguma; 
mas que de :1858 até hoje temos vivido sob o re
gimcn dns prorogativas, roverno nem n·overnar. 

a VICIO, mas IDlO e a ISCUSSÍÍO. De uma Cà
lllf.!ra~ que não fiscali~a e de un~ goyemo que 
pode tudo, o que se pode esperar? (Apoiados). . 

- a c,-
mara sai)e. 

Orn, as camaras que tem de discutir o orça
mento sem as commissões convenientemente or
ganizadas, sem os· dados que o thesouro deve 
fornecer, sem esclarecimentos de qualquer natu
reza, o que pódem fazer? Perder o tempo ou em 
discussões que não vão além dos meios, ou em 
pedirem informações que as mais das vezes são 
negadas pelo pro llrio croverno. 

s as cmen as rn nem, porventura; so ;re o 
estado da lei do orçnmento? . 

A educ<~ção constitucional, essa obtem-se pelo 
, , u · ·i . ra o , 

·pela chella dos partidos dada itquelles a quem 
competn pela moralidade_na propria adminis-
tração (Apoiados). . 

A ._disciplina? Que disciplina poderemos ter em
quanto niio tiYermos eleições livres; e o governo 
não l • I · .- - 9 

Portanto, Sr. presidente, as emendas .do senado 
não servirão sinão para augmentar o já grosso 
v~lumc dasJeis desta natureza. 

Não é uma censura quo fnz ao governo act.ual, 
é a verdade cscrip!a nas cifras dos orçamentos 
das despezas. . 

l)ergQ-nta a qualquer homem 150liLico sem 
paixão, de que serviu a lei de 1.850 firmando 
dis losieões relativas aes creditas su llemen-
tares. 

De que serviram as disposi~~ões da lei de 1.860 ? 
De que serv:iram- as restricções da lei de :186:2 ? 
De que serviram as rcstricções·.ainda da lei de 
i8i3 ? De que senriu a <1bolição do transporte de 
verbas? De que serviu, finalmente; essa lei de 
1.877, que, procurando consolidar a legislação 
inteira, <~inda exigiu como condição especial, 
para cohibir os abusos do poder· m~:ecutivo, que 
não ~se gastasse nem mesmo em refcrencia " cre
ditos supplemcntares nada sem que se_ verificas
se o estado dus verbas e o do thesouro ? 

tado {ue~mo c nesta camara, guardando-se as dis
posições da lei? 

Não prMcnde prolongar este debàte ; quiz ape
nas lavrar o seu protesto. Vota contra. as emendas 
do senado. ·· 

Preza o governo representativo, como entende; 
mas de <tpparencias, de enganos, de illusões est{t 
cansado. 

I. • .., { 

nwis ou_ menos estas palavras: de empréstimos 
como o que se fez a :15 de Setembro de i868 não 
cogita o governo; ern um impossível: bastária 
notar que, si os 27 mil contos e tanto fossem 
amortizados nestes dez annos; teriam produzido 
mais de 50 mil contos. -

Pois hem, o Sr. presidente do conselho é aii-tda 
o Sr. presictente do conselho de ministros. O 
nobre· ministro da guerra .é ainda o nobre mi

. ~ o a gn rra que ass1gnou es a · ec araça . 
O Sr. ministro da justiça, esse. não lhe espan
tari:1, é ainda o mesmo que assignou o mani
fest0 republicano, o manifesto do papel-moeda. 

Pois bem, s~o t1·es os ministros, mudaram-se 
tres; aquiJlo de que nem ao menos tinha cogi
tado o governo, cogitou agora e em peiores 
condições. 

Diante de taes facto~, só lhe res-ta dar os 
Jarabens ao seu aiz es Jerando .melhores 
dias. 

_ O ~·--· ~~ore.ira de Barros (ministto 

tado, com todo o brilhantismo de seu talento, 
não tivesse trazido ao· deb::t te r:~zões novas e ainda 
não combatidas V<mt<tjosamente no se na do, julga 
do seu' de.ver levantar-se para J)rotestar contra 
as ultimas palavras de S. Ex.. · 
· O em n·estimo contra o ual o nobre de-
putado acaba de se pronunciar, está apenas 
lançado. E' muito tarde para evitat· o acto, 
porque está _praticado, e é muito cedo para 
julgai-o, porque apenas começa a sna execuçã_o: 
a unica consequencia de qualque-r discussão 
seria em prejuízo elo seu successo, com o que sa 
prejudicaria mais o 1Jaiz do que o goYerno. Não-' 
faltará occ:1sião parn o nobre duputado chamar· 
oppor~nnumcnt~ o governo :.t ('On~as. 

i • O' .... ' 

cularmen'te da combinação do nobre ministro da 
fazenda. . 

Acredita que não ·faremos com. isso siníio 
·imitar o que em outros paizes se pratica, ém 
identicas circumstancias; sendo que nelles nem: 
os mais mnleYolos opposicionistas discutem· taes. 
assumptos no ponto em que nos achamos. · · 

O or<tdor não póde ·ir além, e appella para. . o 
pati~iotismo da cnmara c do nobre deputa-do para 
que o acompanhem neste procedimento. 

Não póde acompanhar também S. Ex. nas cou
sideraçõ~s que f;E:.'l s~fJre um credito p~dido ~pelo 

.... _, o - . , - -' ( - ,' 
discussão, limita-se po1· isso a tratar das emen
das do sennclo que foram depois consideradas 

·pelo nobre deputado. . 
De du:-~s ordens são <~s'objecções de S. Ex. 

umas referentes ã constitncionlidade, e outras 
á utilidade do projecto. 

A'cerca das primeiras disse que rião podiamos 
separar a proposta da · receita e despe.za, . nem 
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modificar a marcha prescripta pela constituição 
pam a discussão e voraeão do oreamento. 

1\esponderá a S. Ex: qne nen1 o art. :1.72 da 
constituição, nem. as leis de 1.5 de Dezembro de 
i830 e ::1:1. de Outubro de !835, que regulamen
taram a uella · disoosi ão são modificadas 1or 
este Jlr~jec~o. A~ suas prescripções continuam 
em seu mterro vrgôr. 

1'9dos os ministros continuam na obrigação de 
c vrar ao a azen a s 1 s çarr e , e e e a 
de apresentar á. camara, até ao dia 8 de Maio, a 
proposta para a fixa({ão da dcspeza e orcamento 
da receita do Imperio. 

Passando a trai ar da marclln das discussões do 
orçmnento e sua votação, observa que,. ni'fo im-

~ . .. ~ - . . \ . . .. 
~õe:; rlos poderes politicos,, pôde, si algnm anta
gonismo ex.iste, ser modifkado por uma lei or
dinarkl como a wesente em vi~ La do art. 1.73 da 
constituição. . 

E ninguem diria, prosegue o orador, que as 
attribuições dos poderes publicas: nem o seu 
limite fiquem ~Iterados com a alteração do modo 
de ex:ercitnr uma das suas atlribuil:ües. Pelo con · 

. trario, 11cam em seu inteiro vigor, sinão mais 
fortalecldus, mas são ·apenas exercitadas por um 
processo diiTerente. - · 

Parece ter respondido ás olJjecções referentes : . . . • • ~ . - -

Não poderia estranhar o nobre ,deputado que, 
em uma camara nova. não se entrasse em um 

, üehate tcclmico, qumido M pnrlumento concor
rem pessoas pela primeira vez; o orador en
tende que muitas Yezes são os mais provectos 
:Jquelles que nos dão o exemplo de, a- proposito 
de uma materia de discussão de natureza re
s~rictil, _discutir todos os assumptos (Apoiaclos). 
Ja se v e que aquelles que para aqui vêm pela 

pr!meira vez, como o orador, e que pracuram 
edificar-se nos bons exemplos, ou no procedi
mento daquelles 'que têm ganho nome no parla
mento, teria.m a s~guir t~s suas pégadas, de to
mar um mao cammho. 

. bom caminho. 
O S~:. Mr~rsr11o DE Esrn.\r-;aEIROS 

... f. (. ... 

conveni~nte,~ pnra que ~quelle ramo do-parla
mento nao apresente todos os annos a mesma 
queixa de não ter tempo para examinar o orca
mento com todo o cuidado, como tem direiio, 
porque elle lhe é entreguemuilo tarde. Isto pa
rece evidente.-

As despezas dos diversos ministerios si não são, 
deveriam ser até certo p_gnto n~as, porqt~:e, como 
sustentou o nobre deputado o como têm sus-
eu a o ou ros; os serviços nao po em, nao evem 

ser :llterados na lei do orçamento; por· eonse
quencia, o. parlamento a este respeito apenas 
exercita uma :l.ttribuigão constitucion:l.l; a de dar
ou negar meios para proscg:uir em taes serviços. 

Isto não demanda longu discussão, mas I>er
mitte, ao menos, que nos assumptos importantes 
occupe-se hôa parte do tempo, e que o senado 
espere pelas muterlus mais importantes, que de 
ordinario e referem á r 'ceita dis )OS i õ s o-e: 
raes já desoccupado dos outros assumptos. 

Quanto ao facto, que o nobre deputado ns
signalou, ·de precisar-se muitas vezes em 3. a 

rscussao mo 1 cae uma resó uçao oma a em 
2_ ", prova do ma.is. Já disse aqui e torna a re
petir: o orçamento á uri1a previsão. Si essa con:
siderat]ão procedesse, não se poderia votar o or
çamento,. porque este começa a -'dgorar um anno 

_-depois de vot_aclo ; ~ ninguem contestará 'que, 

para isso, 

:-Apoiado: l' orça
e o balanço ha :le ser 
) . V. Ex. concorreu 

O Sn. EsrnAl\'GEIROS :-Não com-
prellendo todo o alcance do que V. ~Ex. acaba de 
dizer. . _ · · ' 

' solvem com o tempo e cor.n a educação politica. 
O nobre deputado já e disse, .e o orador não póde 
accrescentar, absolutamente nada;·ao seu bri-
lh:mte discurso. · · · · 

Trata-se de dar uma nova direcção a esses tra
lmlhos. Não se pretendeu dizer a ultima palavra 
a semelhante respeito ; iniciou-.sc apenas um -
melhoramento de incontcstavel vantagem, porque 
se permitte de um lado, como já disse .. melhor e 
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mais e 1 o exame so re as diversas de~pezas, 
por .outro permiLte qu-e o senndo occupe-se do 
orçamento ao mesmo tempo que a camara. 

Resumindo, dirá que, si ~arece haver .. algum 
antagonismo entre as disposieões.do projecto e as 
disposições constitucionaes, éstas não podem ser 
' ~ 

venientes. 

O Sr. José BoniCacio não voltaria 
ao· debate, si não fosse o appello feito· pelo nobre 
ministro ao seu patriotismo, e si tambem não 
lhe fizesse o· obsequio de comparar o seu proce
dimento ao do adversario o mais malevolo. 

0 SU.l\UN!STRO DE ESTRANGEIRQS :---:Desculpe· 
me o nobre deputado, mas não disse isto. 

0 SR. JOSÉ BONIFACIO não se enfada. 
0 SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-1\Ins V. EX. . . . 

lhante côusa. 
O SR. JosÉ BoNiFAêro quer conceder 

tenha o direito de o dizer. 
0 Sn. liiNISTRO DE ESTRANGEIROS:-Mas não· 

digo. 
n. osÉ BoNIF.~cJO diz que o qu·e pensa é que 

nesta ma teria S. Ex.. tem o direito de reputar 
assim o seu procedimento. 

0 SR. 1.IINISTRO DE ESTR.~';"GEIUOS:-Não. julgo 
das intenções de ning-uem; · 

0 SR JOSÉ BONU'ACIO diz que O deputado não 
faz o que o ministro pede (apoiad9s), faz o que 
deve; a questão, portanto, é. saber si as reflexões 
feitas elo= re resentant . l a ro -
sito do emprestimo não censurnndo, mas pro~ 
curando uma ligação entre os factos_, são uma 
verdade. Si a censura feita pelo deputado da 
província ·de S. Paulo é inopportuna, então in-
opportmia é a do e instruc-

. ções do governo actos 
perten-cem á analyse 

Em que paiz do mundo 
que o-ministro pratica não 

- sura? Quando é que uma gran 
em nome do. governo do ·paiz 
pela censura publica? (Apoiados). 

~ l - ~ 

(.Apoiados). 
Si o emprestimo do nobre ministro é uma boa 

operação, o melh.or S!)rvi~o que lhe .Póde fazer é 
vii" j)erante o parlamento Ilroporcwnar-lhe os 
meios de dizel-o: 

Comprehende que o nobre mini~tro ~a fazenda 
e seus collegas não quizessem d1scutu· as con
dições do emprestimo que estava por fazer, mas 

A. 36.--TOMO III.. . 

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROs: -Diremos em 
tempo. 

O SR. JosÉ BoNIFAcro pergunta si neste paiz de 
publicidade. tinha o governo o direito de fazer 
isto? ~riste opinião faz o nobre ministro do 

Não c~mprehende polilica em finanÇas, nas 
quaes diz o que entende, e julga que ·o maior 
::;. . . . . . 
este paiz é fiscalizar a renda publica ( iUultos 

. apoiados ) . . . 
0 SR. MINISTRO DE ESTR.~NGEIROS :-?tfas nin

guem contesta. 
Ü SR. JOSÉ BONIFACIO diz que O nobre ministro; 

portanto, não póde ver uma censura malevola, 
uma censura mal cabida nas palavras que o 
orador proferiu incidentemente, e por isso tam· b - . .. . 

do ministerio da agricultura:. · 
O orador diz que não analysou esse credito · si 

o fizesse tinha então discussão ara· •· 
1·tsar, as : desde a ili uminação publica até ao 

CO!J.trato de esgoto, desde o contrato de esgoto 
ate ao contrato do gaz, e desde o contrato do 
gaz até essa canalisação · . do rio Bnnana PMre 
(hila1·idade), no qual o governo excedeu o pro-· 
:P:.rJo preço do contrato. 

.~ r- . • - . 
• . o • t u 

o credito sob o ponto-de vista legal ; e esta mesma 
censura não era feita ao ·governo actual, era 
feita a todqs:;g_s~governos,-e, si lhe permittirem 
a franquezã, a todas as camaras . 

. O nobre ministro disse que o senado podia 
discutir separadamente; mas S. Ex. c0ntinua a 
encarnr a discussão sob um ponto de vista : 
em quanto a camara discute, por exemplo, a pasta 
do imperio, o senado póde discutir a l)(lsta da 
1 ariu a; mas nao sa e SI a camara ttver ·em 
3.a discussão de apresentar emendas, co1110 ha 
de fazer tantas emendas que augmentem a re-

·ceitaeomo a daspeza. . · · -
· Figure-se que uma emenda qualquer no se
nado offer.ecida a um- destes projectos provoca a 
fp.são; qual é o effeito desta medida? Declara for~ 
malmente que não comprehende. · 

Não disse, como o nobre ministro lhe attribuiu, 
que a culpa principal era da camara, que gastava 
o tempo discutindo o que· não devia .discutir. 
Conside1'n este facto como consequencia de outros. 
Responsabilisem em pt:imeiro Jogar o governo, 
que nao apresen a orçamen os e . a anços em 
regra, que apresenta creditas que não inslrue, 
que não justifica as despezas, .finalmente. que. 
não fornece dado algum (Apoiados}. ·· . · , 

Não lhe :pareceram procedentes os argumentos 
do nobre ministro sobre a materia contitucional. 

O orador disse que a constituição do Imperio 
tinha em vista a unidade dos orçamentos e que 
~ projecto até certo ponto atacava directamentç 
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. NiioteYe em vista demor<tr de qualquer modo 
esta discussão; o que quiz roi não deixar passar 
e t a s n 
demonstrar a S. Ex. que se não se modificarem 
os nossos ha!Jitos, ni'io havemos do ficar sem orça
mento, hayemos de ficar sem orçamentos. 

O s .... 1\lrartiuho Crunpos pede <10 
Sr. 1)r~si~ente lh~ permil~a, que rogue ao no-

.. .. . .. . . 
o t ~ 

nllyir\u ao orador quando di:;corrP.r fóra da ma
t~riu que S. Ex. entepdc ser. obje~to do debate, 
v1sto que S. Ex. esta em d1sposiç-ües de ttmta 
severidade, não deseja incorrer no seu de$ar.-rado. 
S. Ex. censuroü principalmente os mais anti
gos que duo milos exemplos e discorrem sobre 
objec!o ~ue niio fórma o assumpto do debat~ 
que 8. Ex. pensa. . , , 

O orador diz que não é grande, nua é ministro, 
. uo n ssc poc er e m e tgcnc1a para com· 
prehcnder o verdadeiro alcance; o verdadeiro 
caminho para as discussões. 

0 SR. 1\UNiSTRO DE ES'l:RANGEIRÓS dá Um aparte. 
O Sn. 1\L-\.nTINBo CAMJ?os pediria a S. Ex. ainda 

qu~ se recordasse de que o projecto em discussão 
vem emendado pelo senado, e não é desta legis
latura, nada tem com o -seu ministerio : o pro
jecto é do Sr. senador Junqueira, e )lensa o 
orador que elle é do anno de f87 f ou 187.2. 

;Disse o nobre ministro que a emenda do Sr. 
nn.ni~t~o da fazenda. _pouco differe do projecto 

SujJponha~s~ que é assim. S!rva isto, para que 
o nobre mm1stro de estrongc1ros se não julgue 
ressoalmente interessado no debate e dê aos de
putados alguma liberdade. 

0 SR. 1\UNISTRO DE ESTR • .U,GEIROS dá ~m 
aparte. 

O Sn: liARTINno CAl\IPos se julgaria dêsobri
gado de tomar parte neste debate depois dos 

do seu noJ>re amigo, 

O Sn. ~V .. nTiNüo CAMPOs pede desculpa, pois 
nuo estão reunidos ecoliomistas. Os economis.tas 
podem .sustentar os princípios ele economia po
litiéa que quizerem ; mas a camara ntio ê uma 
academia de sdencias economicos; está-se em 
umn cam:J.ra legislativa ; e nessa constituição, 
velllq coêligo, que não admiru que um ministro 
novo-não conheta bem, porque -de muitos annos 
nã > 'dio·o ue ell s leiam não i co i(l'o do 
bom tom pelo qual elles se regulem ; nessa 
consiilnil}ão o nobre mini:-tro acharú que o orça, 
mento não é uma previsão, mas. uma lei, uma 
o ngaçao pos1 1va })ara o governo e para o pa1z. 
nobre mini:5tro equivocou-se; previsão é a 
rommla pela qnnl se decreta o orçamento. A' 
iniciativa da cMll<.lra dos cleputadospertence fixar 
annualmente a receita e a despeza do Estado. 

0 SR~ l\IINIS_Tl\0 DE ESTIU.NGEIUOS:-Não _pódc 
xar sem prev1sao. 
o Sn. 1\IARTir-.'110 CA?.IPos diz que previsão é a. 

formula vara cnleular a receita.· e a despeza; 
orçamento é a fixat:ão da receita e da despeza, 
não é preYisão. Não fnz questão de palavras ; 
defende uma prcrogativa da· camara; recorda 
um preceito constitucionalaoministro, que des
graçadamente encontra no nosso paiz a pratica 
governnmental mn yirtuue da qual o orçamento 

• '. • :-- • • ,· • ' 'I o . 

relatorio do ministro da agricultura não só con-
1irmam bem a theoria de que o orçamento é uma 
simples previsão,comó justificam os seus crimes, 
os seus abusos de poder, o excesso de despezn, 
increpando a c:1mara porqu~ n,ão votou tudo 
quau to lhe. pediu. · · · 

Ora, a censura lantada ao parlamentopelo -mi
nistro dn agriculturn, que elevou a despeza ·do 
seu ministerio, de :1.8 a (10.000:000$000, quedes
conhcct>u o seu dever de pàrm: com a despeza 
onde parava a faculdade adminisu·ntiva e accnsa 
~ camara de I!.fío decretur ~udo qun~lto ~~le P.cdíu. 

parlamento e n5'o do governo. 
E' verdade que os liberaes, o nob1·e ministro da 

fazenda em excellcntes pamphletos, em bellos 
artigos no jornal a Reforma, o Sr. Tito Franco 
em um livro precioso~ consumiram gr:mde es
paço de tempo, grande esfo1;ço de talento na 
opposição, censurando os conservadores por pra
ticarem esta theoria. Deu-se a demonstração de 
toda é!. despezu autorizada pelo coriJO legislativo 
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c da despeza illegal feit~ pelos ministerios con
servadores, desde a maioridade até hoje. E' uma 
somma fabulosa ; mas o nobre ministro póde 
ficar tranquillo que o seu ministerio não ha de 
ficar abaixo· élos outros. Pede . pois licença a 
S. E~. para .rectificar este p~nto, COJ!l respeito á 

yisão. 
yai entrar. na apreciação das emendas, que 

Na discnssão do senado .dous pontos parece
ram ao orador evidentemente demonstrados pelo 
Sr. Barão de Cotegipe, que discutill' proficiente
mente a materia. A inconstitucionalidade do pro
jecto lhe parece que o nobre senador pôz fóra de 
duvida; e depois da argumentação do honrado 

e pu a o por . au o, o r. mims ro e s ran
geiros, só por equivoco, podia sustentar que não 
ha inconstitu~ion_a~dade e que não é _a!fectada 

conhecidos pela constítuiçi1o, pela reforma que 
vai-se fazer na discussão do' orçamento. E' por 
isso que, com muitn sagacidade, o nobre minis- . 
tro, tratando do projecto, se referiu á lei de i83õ 
e não qniz referir-se á fonte v0rdadeira:. que é o 
art. :1.72 da constituição. A lei de :1835 é insig-ni- · 
ficantc nesta parte; determina que até ·o dia 8 
de Maio. seja presente á camara o orçamento e 
mais nada. _A c·onstituição ê que fixa a desi~na-
çao os po eres po itlcos, que em e m .ervir na 

..-organização do orçamento. O nobre ministro,· 
mesmo para bem. da :;ua_ nr_g~mentaç~o, teve_ a~é 

que ella não tem e que o orador passa a ler. · 
Este artigo, como o nobre ministro ~abe, com

pleta-se com o.artigo da constituição que dá ao 
. corpo legislativo a prerogativa de'-fixar .annual

mente a receita c a despeza do Estado e a camara 
· · · · >orém deve dizer 

.o nobre ministro, que não ~e ~squeça_ 8 .. ~x. 
de que, o que diz respmto as atLnbu1çues 
dos poderes politicos está tambem nos .arts. 55 
a 60 da constituição, que se referem _á 
apresentação, exame, discussão e reducção a pro
jectos de lei das propostus do poder exe~utJvo. 
S. Ex. ha,de convir que todos estes art1gos se 
referem ao exercício de attribuições de poderes 
poliLicos, 4o p9der executivo por um lado e do 

, A apres~ntação do orçamento é,pois,uma a!tri
buição de um poder político, o poder executivo;· 
e o projecto em discussão e as emendas do senado 
alteram tudo isto. c . ' . . • 

Qra, tem-se tanto escrupulo com uma consti
tuição já velha e em desuso em outros assumptos, 
e porque não se tem nestà materia ? Declara que 
achou irrespondivel a argumentação do Sr. Barão 
de Cotegipe quanto á inconstitucionalidade do 
projecto. 

0 SR. 1\liNISTRO DE ESTRANGEIROS:- 0 nóbre· 
ministro da· fazenda respondeu cabalmente. 

O Sn. MARTINHO CAMPOS contesta. 1 ao tem m~ 
. tercsse em _engrandecer o tulento do Sr. Barão 
de Cotegipe, e amesquinhar·· o talento do 
Sr. ministro da fazenda. . . 

E' attribuição do po~er _e~ecutiVO a orgamz~
ção do orçamento; attnbmçao dada pela co_nst~
tuição, litteralmente n~lla consagrada, attribUl
ção que é fundamentalmente alterada pelo pro-

- jecto. 

Como, pois, não é constitucional ? 
Quanto á _proposta, exame e delilJet·acão das 

propostas do poder execútivo, nãosoffre qu"es-
tão, o projecto altera os artigos da constituição; 
mas declara o orador que já não se sente disto. 

Houv;, tempo em que pe_us~u.! com~ o se~ádor 

as gerações vindouras á lei decretada em 1824. 
Não tinha direito; é uma usurpação perante o 
art. :1.2 da constituição, que diz que todos os 
poderes emanam da nação ; todos os _outros são· 
leis para os contemporaneos, mas que os vindou-
ros podem _alterar. . 
· no r i i ang i os 1 era e 
S. Paulo,. e um dos libcrnes mais udiantados da 
moderna gera('ão, dará um bom exemplo quei-

• a· -. o •-

. "' mara va alterando O· que entender que deve al-
terar. . 

O nobre ministro é conseqUente nisto, porque 
pertence á fracção mais adiantada do partido li
beral. 

O Sn. 1.loREm.~ DE B.~nnos (rninistro de estran-
gei-ro~) : - Não, senhor. , · 

O Sn. M.:\RTINJ:IO CAliiPOS diz que pensou que . . .. - .. 

O Sn .- 1rionEIItA. -DE BAnnos. ( rninist~~-de· estran
geiros):- Fui sempre moderado. 

O Sn. liARTINHO CAMPGS não sabe es exaltados 
de lá como serão. . 

Mas o nobre ministro de fórma algarna de
monstrou que o novo projecto, que a nova lei 
que se pede para reg-ularizar o orçamento, fará 
adiantar o serviço de qunlquer fórma. 

ho.nrado miuist;o que,·emi)ora·s. Ex; susten
tasse outro dia, que o orçamento de um Estado 
não está sujetto ás mesmas regras que o orça
mento de um individuo, bem como o nobre re
lator da cornmissiio de fnzenda, o governo im
perial está, ha muitos annos~ reconhecendo, por 
experiencia propria, que as regrns que regulam 
o orçamento de um individuo, regulam o orÇa
mento de um Estado. 

As difficuldades, os apuros financeiros em qne 
o,governo se tem visto, dão prova disto. O nobre 
ministro viu a principal folha desta côrte sus
tentar oultimo emprestimo aberto, porque dizia: 
o ministro não tfnha outro recurso de que lançar 
mão. São as conseqnencias deste principip-de 
que os orçamentos do governo não se rel?em' 
pelas mesmas regras do orçamento dos partiCU· 
l(lres. · 

As faculdades contribuiLivas de um paiz qual
quer, são tão limitadas como as dos individuas. 
Não basta que a despezà ~eja util, é indispensavel 

pecuniarios para custeal-os.-
Diz que-s. Ex. não póâe. negar que seriu de 

?:rande vantagem cortar os sertões do nosso 11~.iz, 
de norte a sul, com redes de estradas de fe1-ro~ 
Por que nãa emprehende ? Por que não tem 
recursos, e seria uma loucura. 

o orçamento do Estado está sujeito ás me.3mas 
regras~ 
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0 SR. :MOREffiA DE BARROS (ministro àe estran-
geiros) dá umaparte. -
. 0 SR. MARTI:!'niO CAMPOS diz que O nobre minis
tro acha di:fferen~.a na proporção; que o orça-· 
menta dó Estado é feito em grande escala e o do 
individuo é minimo A artes _ 

Não concorda. Onde está fixada a receita do 
commêrciante ou do industrial'! Ella é illimita
da ; depende do resultado de· srias operações de 
m us nn e commercw. ~ as nao é cs e o pon o 
que interessa á camara, o que a interessa é saber 
o que vai-se ganhar. 

Até aqui discutia-se uma unica lei do orça
mento. Diz o nobre ministro: Vamos ganhar, 
~não allegou outra vantagem em contraposiçã~ 

vamos ganhar, que se poderá occupar simulta
neamente o senado das fracçõcs do orçamento 

cam ra I h e fõr enviando. Isto ue arece 
grande Tantagem ao nobre ministro, não é 'Van-
tagem. · 

As propostas são apresentadas, primeiramente 
á camara, que envia-as ao senado depois de ter 
tomado conhecimento dellas. A camara envia 
taes propostas com ou sem emendas; envia a 
proposta original e as emendas ou additivos, 
que entendeu podiam ser approvados e subir á 

· sancção. O senado trata ~e conheçer das sete 

.. _-.· 

o.sen~do,examinando, por exemplo, oministerio 
da JUstrça, vota uma certa despeza contando com 
a proposta que pede para os ministerios da guer
ra, da. marinha, da agricultura, suppon'ha-se 
(1,0 ou 50.000:000$; mas a camarã dos Srs. de
putados que examina particularmente cada um 

conforme enlender; ·q~al é a base do j.uizo -do 
senndo no exame que faz das fracções do orça-, .... . . ' .. 

não .tem absolutamente fundamento al
gum. 

Toda a razão tinha o nobre duputado por 
S. Paulo quando impugnava o projecto, e o 
orador declarn que para si as emendas do pro
. ecto apresentam mais differenr.a do ue o nobre 

ra • · a 
disposições de lei, existentes de~de a~tes de iS62, 
que declaram que os creditas especiaes devém 
ser acompanhados de certas formalidades 

Portanto esta emenda é redundante. 
, ~i? relação ao art .. ?!:. o por exemplo, o nobre 
numstro ba de dar hcença ao orador para dizer 
que revoga um artigo da constituição. 

Qualquer das camaras, recebendo um project11 
da outra ue o altere devolve-o á camara ue o 

orçamento, mas parehlmente_ reme~ teu, !3 si o não altera remette-o á sancção, 
Pergunta ~o nobre ministro si é possível orga- mas e obrrgada a remettel-o á sancção: esta é a• 

· da nossa constituição, tomando uma das ca- . s emen as e r~ acçao em sr o a mr i s·, 
maras conhecimento parcial das. propostas'! O e e um abuso, medtante consulta por officio das 
nobre ministro sabe que as urgencias do ser~ mesas das duas casas do parlamento. , 

- • rrP. m e - n s termos formula da constituição, tal· qual o recebeu. 

viço publico são muitas e regulam-se pelos. Pelo projecto uma das calllJlras recebe da 
ramos variadíssimos do mesmo serviçp, para os outra sete projectos relativos á despeza; vai ~os 
quaes são limitados os nossos. recursos, ainda ~Iterando á sua vontade e remette-os alterados 

an . · - ; ~ · 
cias financeiras. O juizo do parlamento soube acham, e fórma um projecto. novo, que não é o. 
dotar com mais ou menos liberalidade certos que nenhuma das duas camaras tinha enviado 
serviços, ou supprimil-es mesmo; este juizo uma á outra: é umprojecto novo que surge para 
não póde ser motivudo sinão pela comparação ser rcmettido á sancçã.o. 
em relação aos mesmos serviços. A camara dos Srs. deputados já tem sido vi-

. CGmo póde-se tomar em consideracão as des- ctima de usurpações destas do senado; o nobre 
pezas do ministcrio da marinha e justiça'! ministro sabe que o senado tem separado addi-

0 nobre ministro tem um exemplo recente. tivos a project9s nossos, e annos depois, quando 
Durante a rruerra do Para{l'ua r. coin muita lhe tem parecrdo, faz desses additivos projectos 

razão sacrífic:;ram-sl; todos os serviços civis, · · _,ã • 
deu-se preferencia aos seriços indispensavcis da Perg~nta ao nobre ministro: qual é a garantia 
guerra. , que da á, camara desta alteracão de projectos? 

Pergunta a S. Ex. em que dados se apoiará o Que garantias tem uma camãra pnra com a 
governo si nfio conher,er as propostas todas? outra? Não compreb,ende quaes são os meios de 

Diz que tér-se-hão as propostas,embora o exnme que os nobres .ministros queiram Ian~,nr mão, 
dellas seja isolado; as commissões de orçamento porque os nobres ministros quando sãoininistros 
podem examinal-ns mas o senado não as tom, conhecem. trinta mil remedios contra o senado, 
o senado ha de recebei-as á proporção que a ca- con hecet\1 o procedimento dCI Duque de Saldanha, 
mara dos Srs. deputados as for remettendo. conhecem a nomeação U.e senadores por decreto, 

O Sn. ~nNISTno DE "ESTRANGEIRos : _ Devem mas nenhum ha de ter a imprudencia üe usar 
estar no relataria do Sr. ministro da fnenda. delles; o que, porém, é verdade é que amea({am 

touos os dias o senado com trinta mil ex edien-. 
tes, mas pelo que Loca á camara dos Srs. epu
tad9s, pergunta ainda uma vez: quaes são os 
me~os que se tem de fazer respeitar esta prem-
gatrva? : _ 

A constituição autoriza a .camara a alterar, a 
emendar como quizer as propostas do. poder exe
cutivo, enviando-as com emendas ou sem ellas 
ao senado, que as pó de 3lterar, voltando nesse 
caso ao juizo da camara; mas nenhuma das ca-
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maras po e pela constituicão 'fundir diversos 
.projectos que lhes tem s'ido remettidos para 
formar um projecto unico . . 

(Ha um aparte.) · 

Esta faculdade nenhuma lei ordinaria póde dar 
á camara · nutras são as fg · · · 
nossa constituição; formulas substanciaes, que 
se re'ferem ao exercic:o de attribuicões muito 
im ort:mtes das duas camara . · 

as~ emfim, perguntou o nobre deputado por 
S. Paulo, e o orador não pôde coihprehenaer ; o 
nobre ministro com todo o seu talento e com o 
esforço que fez não lhe mostl'a qual. a ·vantagem 
do projccto. · 

Observa que o ho'f!.rado ministro .disse : o se-
' 

se1:1s debates. . 

andará mais depressa, irá. ter.em vez do duas 
discussões oito, sete dos sete ministerios e um:~ 
relativa á fazenda. Ter-se-ha oito discussões, e 
como cada um destes projectos terá aqui duas 
discussões, são :1.6 discussões ; no senado cada 
um <lelles tem-tres discussões, porque lá cão ha 
dispensa da primeir<' discussão ; terá '24: discus
sões no senado e :1.6 na camara dos Srs. deputa
.dos. O que espera o nobre ministro_ganhar ? O 
senade nã6 tem a r · , · • -

tempo . que ·a camara dos Srs·. deputados, e ha 
mais tempo· para exames, o senado gastará mais 
tempo no ex.ame, o proje -

• O nobre ministro não póde contar com um 
- - --- ---'--s;)te;J.jn""a' d.o-coo-t: · · - · , 

demorar as discussões, dos novos meios quo lhe 
vão offerecer, já-os tem de sobra . no seu regi
mento. 

Assim pois, não vendo utilidade alguma nas 
emendas, como não vê no projccto, ha de votar 
contraas emendas, o que im orta tambem re-

se transforma,- e, por consequencia, transfor
mam-se com elle os meios usados de discussão. 

Si não fosse contrario ao artigo da constituição 
qlle estabele~ a iniciativa da camara em materia 
de impostos, proporia que a discussã0 da lei de 
orçamento fosse simultanea desde o seu princi~ 

· . · r ~ o m os o mesmo proJeC o po e . 
ser discutido nas duas camaras simultaneamente 
e convertido em lei, si ambas o approvam. 

';" .. , 

]eiçao o prOJec o. çamento. 

o Sr . .Joaquim Nabueo observa que Parece-lhe tambem que a discussão po!itica não 
na :1.." sessão em qne se discutiu as emendas é bem inclui da no orçamento, sendo melhor ad
havia proposto um adiamento, afim de que fosse mittir-se o systema dos Estados- Unidos. 
ouvida sobre e!lns a commissão de orçamento. A commissão de orçamento entre nós não tem 
A cmnara, porém, assim não julgou neccssario, a menor impot·tancia, limitando-se o seu trabalho 
talvez porque ouviu o honrado relator daquella a protocolisar as conferencias que tem com os 
commissão, declarando estar de accordo com o ministros. Seria melhor ter-se uma commissão 

_____ _ -.~lJwo~u.~.m-~~~~aee~~-r-etlflelltà-ru~~Ull1~~u-e~·taul,-subdividida e 
Foi então o seu proposito deixar oc_casi5o ao seu commissões quantos os ministerios, commissão 
honrado amigo, deputado por Minas, par3 com~ que seria o orgão da camara. Perante esta com
bater o projecto, por1luanto pessoalmente é favo- missão dariam os ministros as explicaÇões que 
ravel ao substitutivo do senado. O substitutivo delles fossem exigidas, e perante ella poderiam··· 
não é bom, m:1' parece. melhor do que 0 modo tambem discutir os·deputados. · · 
11elo .qual é encerrada a discussão do orçamento. O ministro da fazenda -faria a expGsição does-

Pelo modo por que. são dirigidas as discussões, tado da fazenda publica, e sobre a receita; mais 
augmentar-lhes o numero deve ser util aos de.;. ou menos approximada, se organizaria o orça
putados, porque não têm elles actualmente meio men~o da despeza. Com effeito, a déspeza ha de 
de enunciar as suas idéas e defendel~as. o re- ser sempre limitada aos recursos financeiros do 
gimento designa os sabbados para a apresenta- paiz, á força tributavel da naçãe. _ 
ção de projectes, mas, ~orno nesse ·dia raras vezes Admiüe-se entre nós o tributo como renda·· 
, . . . , . , r a JUS IÇa e a eqm-

tal-os ha de recorrer á maioria para obter ur- . ·dade, e antes aggravando-se os impostos, por
gencia em outro qualq}ler dia. Assim, é o de- que o unico cuidado de um ministro da fazenda 
putado obrigado a aproveitar-se de todas as oc- é converter a divida fluctuante em di vida fun .. 
casiões de discussão. · · dada. Mas o perigo é imminente si se prosegue 

Quanto á arguição de incónstituciQnalidade, no systema de pagar-se uma divida com outra 
entende que a camara não se deve restringir ás divida. . . . . 
formulas. inconstitucionaes pensadas em :1.824. O E' .por isso que prefere a diséussão préTia dos 
parlamento é um organismo que naturalmente orçamentos perante uma numerosa eommissão, 
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que reduzirá :~s despezas- ás -proporções dare
ceita possível. 

Antes de concluir, diz ao honrado ministro de 
estrangeiros que S. Ex. n1io inter~retou bem as 
observações • que fez o . nobre deputado por 
S. Paulo ácerca do ernpr~stimo annunciado_. Já 

de opposição . 
. Tant~- quant~ s; póde julgar de uma. oeeraç:i~ 

muito bem combÍn~~do. ~Deve, 1iorém, dizer que 
o credito do paiz, manifestando-se com grande 
força, póde produzir illusões da parte do gover
no, e tentai-o muitas vezes a recorrer a uma fonte 
que deu tãos bons resultados. 

' Si o nobre ministro da fazenda está firme-
mente eCI 1 o a segmr a po Ittc~ e um esta
dista, que é hoje ministro da fazenda no·s Estados 
Unidos,_ si teve em vJsta o immenso phe1:1omeno 

(.- o,;; (. ; (. 

o do resgate do papel-moeda pelo credito na~ 
cional, o felicita como o regenerador das nossas 
financ<1S.· · 
- ~Itts, acresccenta, ha um homem que não podia 
~ar o seu assentin}ento ao plano desse empres
timo. E' ? §r. presidente do conselho, s1gnatario 
da expos1çao que precedeu o decreto da emissão 
de 60. OOO:OOOS d_e papel-moeda, que;sein um 
solemne desment1do aos seus actos. não odia 
acertar esse emprestimo_. 

·As observações ap!eseutn~as pelo. nobre depu-
tado or S. Paulo nao odem re·udicar ·t 
o·emprestimo. 
ConcluiJ?dO, espei·a que estú medida seja-apenas 

o prenunc1o de outras, que, alte:mdo o cambio 
façn.m com. !F~ e a taxt~ de 41/2 Ofo seja verdadeira. 
Essa t~xa Ja e uma esperança de melhor futuro. 

numero pura YOtnr-se, fica Cll~en:ada a di~CUSSãO. 
O Sn. PRESIDEXTE dá para ordem do dia: 

1. a pa,-te (até 2 horas clct tarde.) 

Votaç:ío dos pareceres reconhecendo deputados 
pelas provincias de Minas e S. Paulo. < 

- ' . 
· 3. a_ dita ~o projecto n. 1.26, sobre a pretencão 
de Joao Jose F<Jgundes de Rezende e Silva. • 

2.a dita do projeclo n. 228, relativo ao credito 
,,para pngam.en_to de empregndos da repartição 
hydl'ographica. · 

2.a. di~cussão do proje:cto n. 243, rolativo ~ 
commumdade evangelica de S. Leopoldo. · 

Contin.uaç~o ~a ~.a discu~sã? ·so~re o projecto 
n. 2H, relatrvo a hmpe.za e 1rnguç<10 d11 cidade. 

:1_.a disr.uss_ão do p:ojecto n. 193, sobre privi-
le<rJO concedido-· ' · "· , ". 
e~plopçõ~s de productos naturaes no valle do.-: 
Rw Xmgu. 

S
. 3." .dita. do de n. 87 A, sobre limites entre 
anta Catbarina e Paraná. 
O ,resto. das materias designadas para a f. a 

_ p~r~,J do dta 22, votm~do-se em seg-uida,ás elei-
çoe .. d~ S. Paulo e llimas as emendas do senado 
ao ptOJCCton. 229. · ·· • 

· :ta pa1·te (ás 2 horas da tarde)~ 

Continuação da 2.a discussão ·ao projecto da· 
lei _de forças de mar. • 

idem do projecto . n. 24:4:, abrindo credito :.10 
ministerio da -t~gricultura. · 

Levanta-se a sessão•ás 4 horas aa tarde, 

Aeta do .dia ~3 de Julho de 18'l9. 

PI\ESIDENCÚ. DO SR. VISCONDE DE PRADOS. 

' . . , o ' 
Souza Carvalho, Bezerra de J\Ienezes, Costa 
f\Zevedo, João Brigido,. Aragão e li'Iello, 1\ianoel 
Carlos, lldefonso de Araujo, Joaquim Serra, 
Bnrão da Estancin~ Souza Lima, Almeida Couto, 
Barão de Villa Bella, Joaquim Tavares, Andrl).de 
Pinto, Frederico Rego, Seraphico, Mor~ira Bran
d~o, Saldanba, 1\Iarinho, Frederico de Almeida, 
Souza Andrade, José Bnsson, Corrêa Rabell@. 
Saulo e Theodoreto Souto. . 

Compürecerarn depois da chamada os St·s. For-· 
reirn de Moura, Barros Pimentel, Macedo; José 
Caet:mo Fnbio Reis Ole(Tario Rodol lho Dant~s 
Zama, Theodomil'o, Ribeiro de MenezHs, Ignacio 
Martins, Sergio deCastro, BarãoHomemdeMello, 
Fr:mco de-Sú, Costa Ribeiro, LuizFelrpp-e;Azam
buja l\Ie1relles, José Boni facio,< Soares Brandão. 
Fidelis Botelho, Mello e Alvinf; ·Monte, Bàptista 
Pereira e Sil \'eira de Souza. 

a taram com partipaçao os rs. mei a ar
boz::~, Augusto França, 1\,ureliano 1\'Iag-alhãcs, 
.Amcrico, Beltrão, Danin, Esperidião, Franklin 
Doria, Franco de Almeida, Flores, ·Lima Duarte, 
Galdino, Horta de Araujo, José 1\Iarianno, Jero
nymo Sodré, Lafuyelte, Mnrianno da Silva, Ma
lhciros, Paúla · Pessôa, Pedro Luiz e Theophilo 
Ottoni ; e sem ella os Srs·. Affonso Pecna, Anto
nio Curlos, Buarque de Macedo, Belfort Duarte, 

.. .. . r • . .':"" (l' .. 

Affonso, Candido de Oliveira, Carrão, Couto Ma
·galhiies, Dian::~, Espindola, Epaminondas de 
l\1e1lo, Freitns, Freitas Coutinho, Frtmça Carva
lho, Felicio dos-Santos, Fernando Osorio, Floren
cio de Abreu, Joaquim Breves, Joaquim Nabuco, 
Leoncio de CaTValbo, Liberato,Barroso; Lourenço 
de Albuquerque, Martinho Campos, Mello Franco, 
:Manoel Eustnqnio, Marcolino l'Ioura, :uanoel de 
Mag-alhães, · Manoel Pedro, Martim Franciséo, 
Pr·ado J>imentel, Prisco Paraiso, Ruy Barboza, 
Rodrig-ues Junior, Sinv:tl, Silveira Martins e Se-
g-ismundo. . · 

.: meiO· ta. o r. pres1 en e ec ara mio aver 
sessão por falta de numero. · · · 
? Sr. L o sEcRET~nro dá conta do seguinte 

EXPEDIEJ:-."rE. 

Officios: 
Do ministerio da marinha de 21 de Julho 

corrente, devolvendo ~companhado de có ias 
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das consultas do conselho de estàdo e conselho 
naval o requerimento em que o :1. 0 tenente 
dn urmadu Aprigio dos Santos Rocha pede ser 
collocado no numero que se seguit· ao do L o te
nente Francisco 1\fanoel Ribeiro. -A quem fez 
a requisição. 

o sccretarw do senado e 22 de Julho corrente 
rumettendo a proposiçuo que autoriza o governo 
a ID!J.n.dar .que B~nto Xavier Paes de Barros seja 

. . . . . ' 
do medicina da côrte, á qual proposição o senado 
não pôde dar o seu consen~imcnt.o.-:-Inteirada. 

O Sn. PRESIDENTE dá a seguinte ordem do dia· 
para o dia 211 de Julho : . 

A mesma dada ara o dia 23 tanto na 
como na segun a parte .. 

Sessão em_24 de Jull!o de f8')'D. 

PRESIDENCI.\. DO SR. VI~CONDE DE PRADOS •. · 

A's H horas da rnanh~, feita a. chn.mnda, 
acham-se presentes os Srs. Viseo:ricle de Prados, 
CeS<lrio A! vim, Alves de .Araujo, Bar~ o da Es
tancia, Gavião 1:(;i~oto, Meira ~e Vasc~ncellos, 

ruiso, ~h~rcolÍno 'úoura, lldé!onso' de Araujo~ 
Ferreira de Moura, José Caet:mo, Rourig-ues J u
nior, Mello e Alvim, Tavares Belrort, SalU:mha 
Marinho, Manod Carlos, Fabio Reis, :Marianno da 

. Silva, Burüo de Villa Bella, Almeida Barboza, 
Frederico de- Almeida, Bnrão Hornem de lVIello, 
João Brigido, José Basson, Sinvul, Buurque de 
Macedo, Ep:uninondus de Mello, ?~Ionte, Lou-
renço de Albuquerque, Souza Carvulho, Joa uim 
erra, 1 etro c 1enezes, t er:1Lo Bnrrozo, 

Esperidião, Costa Ribeiro, M:ucedo~ Affonso Penna 
e Souto.· 

Compareceram depois da· ·chamnd3 os Srs. · 
Antonio de Siqueiru, Oleg·ario, Bnptista Pereira,. 
Pompeu, Theodomiro, Silveira de Souz3, Aragão 
e Mello, IIygino -silva, Seraphico, Segismundo, 
l\'Icrcira Brandão, Aureliano de Magalhães, Franco 
de Sá,_ Souza Andrade, Freitas, Luiz· Felippe, 
Americo, Dnnin, Costa Azevedo, Joaquim Ta
vares, Fidclis Botelho, Camargo, klmeida Couto, 
Malheiros,- Corrêa Rabcllo e Espindola. 

~-··· ... -. -·---< sa os 
Srs. Aug·usto França, Bulcão, Sergio de Castro, 
Silveira· Martins, · Theodoreto Souto, Barros Pi
mentel; Florencio de Abl'eu, Belfort . Duarte, 
Manoel Eustaquio, Soares· Drundão, .lTartinho 
Campo~. Frederico Rego, Sl'luza Lima. Frimklin 
Dorü1, Manoel de Mag-alh~es, Ignttcio Martins, 
Bezerra de Menezes, 1\Ianocl ·Pcd<o, Jeronymo 
Sodré, Fdicio dos Santos, Fernando Osorio; Ro-

dolpho Dtmtas, Joaquim Nabuco, França Car
valho, Galdino das Neves;Freitus Coutinho, Can
dido de Oliveiril, Azambuja ~~ieirelles, José Bo- . 
nifacio e Bezerra Cavalcanti. . · -

Faltaram com participação os Srs. Belfrão, 
Dia~ma Franco de Almeida Flôres·: H rta d 

raujo, José Marianno, Lafayette, Lima Duarte, 
Paula Pessôa, Pedro Luiz e TheophiloOttoni t e 
sem ella os Srs. Andrade Pinto, A:iitoiiTo Carlos, 

, s , arrao, ou o ag-a 1aes, oaqmm 
Breves, Leoncio de Carvalho. Martim :t:rancisco, 
Prado Pimentel, Ru·y Barboza e Zama. 

A's 11 3;11 abre-se a sessão. 
São lidas e approvad_as. as actas antecedentes. 

EXPEDIENTE. 

'..t . . t. 

transferencia para a _árma de· infantaria. 
A'.commissão de marinha o g-uena. 
Do presidente da província da Dahia, dê 16 de 

Julho de 1879, remettendo as uctas dos co!Iegios 
eleitoraes da capit:ll, l\'Ialla de S. João, Villa de· 
S. Frandsco Sant'An •t ~t' ··nn· ,,.· 
Itapnricu, Feira de Sn!lL'Anna, Taper:t, Santo 
Amaro, Nazareth, Alngoinhas e Rio de Contas, · 
sobre a eleiçüo n que se procedeu para preencher 
a vnga deixada. pelo deputado Dr. Francisco 
1\Iaria Sodl'~ Pereim, nomeado ministro uo impe-
rio.-A' commisstío de poderes. . . 

Do presidente da provinci:.\ do Minas Geraes 
de 18 de Julho corrente, remettendo a authentica 
da eleiç~~ de eleitores ger:1os ~a parochia de 

• _. - b . o o ~ 

feita em i6 de 1\farco.- A'. comrniss::io de po~ 
deres: • · · 

Requerimentos: d3 camara municipal d3 Villa:, 
de !:'asso-Fundo, na. provinci3 do H.io. Grande do ' 
Sul, pedindo que scju' reformado o art. 95 § ·3. o 
da constituição do Imperio.- A' commissão de 
p·oderes. · · 

Da cnmara municipal de Principc Imperial, da 
província de Piauhy, e dos habitantes do CarJ
theus, peàindo a desunuexação do sertão de Cara-. 
theus, da mesma provinci3, e 3 su11 nnnexação no ~ 
Ceará.--,-A' commissão de estatística. 

PROJECTO. 

1879-N. 258. 

A' commissão de pensões e ordenados foi pre
sente o requerimento de Antonio Golçalves Pira
giba, auxiliar da .bibliotheca nacionªl, pedindo 
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um anuo de licença com o respectivo ordenâdo, 
para tratar de sua saude onde lhe convier. 

O supplieante prova :com dous attestados me
dicas soffrer de pneun10nias parciaes no -pulmão 
direito , chegando algumas dellas ao estado de 
su ura ão, e recisar ara seu com leto resta-
belecimento P. mu ança de· cima. 

A' vista, pois, do exposto é a cbmmissão de 
parecer que por esta cama·ra seja adaptado o 
seg · ·e : 

A assembléa geral resolve: 
Art. L o E' o governo autorizado a conceder 

ao au..""tiliar da bibliotheca nacional, Antonio Gon
çalve~ Piragiba, um anuo de licença par~ tratar 
de sua saude onde lhe convier com o res ectiv.:o 
ordenado. 
, Art. ~-o Ficam revogadas ns disposições em 

contrario. 

·O SR. PRESIDJ?NTE :-Estes pareceres não tên1 
discussão. · . 

0 SR, TAVARES BELFORT :-V. Ex. se dignará 
informar-me por que não tem discussão opa- · 
recer, que acaba de ser lido. 

- o-· 
inquerito funccionam emquanto-a camara não 
se ·acha constitui da e que os pareceres . de taes 
commissões não têm discussão uan:do concluem 
pelo reconhecimento do deputado, que tem dt
ploma, pela razão de que ~ disc~ssão a respeito; 
a qual é desenvolvida e motivada, tem logar 
perante as referidas commissões ; desde porém 
que a camara se ach:a constituid~ os parecerei 

.da commissão de poderes; segundo o mesmo regi-.. . . . ' 
'· b . 

os pareceres das commissões permanentes da 
casa; logo têm discussão. 

Sala das commissões em·23 de Julho de 1879. 
~Almeida Couto.-1. Seraphico. art. !5,. parag-rapl!O unico, do regimento e verá 

que elle deu ás cornmissões de poderes todas as 
o Sr. Meira de Vasconcellos (pela attribuições das com missões de inquerito. · 

ordem):- Pedi a palaV!'a, Sr. presidente, pnra O Sn. TAVARES BELFORT :-A discussão agora, 
fazer. uma reclamação sobre o destino que tev-e além de propria, é indis.pensavel, já_ porque não 

. um projecLo <JLlresentado á camara, na sessão pas- se offerece outra occasião de havei-a, já porque 
sada, pela commissão de marinha e guerra.. mesmo em certos casos os pareceres das com-

- A illustre commissão de marinha ·e guerra missões de inquerito. só são discutidos depois 
• 1 ~ da camara constituída. 

conselhos de guerra os servicos de escriptasejam 
feitos por um official inferior, privando nssim 

!': • a it · re es ntando 

. pedi aos membros da commtssao crue offere
cessem um additivo no projecto de fixação de 
forças. O illustre relatO!' disse-me-que tinha es
crü.pulos de apresenta r esse additivo, mas que o 
adoptaYa como projecto, e realmente elle e seus 
companheiros '> offerecer:nn na sessãg passada .. 

.v. Ex.., creio que por equivoco, remetteu o 
projecto apresentado á mesma commissão para 

. .. . ~ ' . ' .. 
·clamar. Parece-me que, tendo sido o projecto of
ferecido pela commissão e estando assignado por 
-todos os seus membros, é desnecessario e inutil 
que lhe seja remettido para dar parecer, visto 
como. o parec.er já está manifestado pelas assigrla· 
turas e offerecimento do projecto :já é conhecida 
a opiniiio, o juizo da comJ:nissão. 

Eu peço, pois, ,a V. Ex. que, reconsiderando 
o destino que. deu a esse projecto, mande-o im
primir para entrar na ordem dos trabalhos, in
dependente da audiencia da commissão, que me 
p~rece desnecessaria e inutil. 

O SR. PREsiDENTE:- Vou -verificar si houve 
engano e darei as providenci:is que o cnso exigir. 

· São lidos os pareceres ns. 20 B e :1.2 B de i879 
· sobre as eleições de S. Paulo e }Iinas Geraes, 

reconhecendo deputados os Srs. Drs. Antonio 
Moreira de Barres e Antonio Alves de .Abreu 
e Silva. 

0 SR. TAVARES BELFORT :-Peço a palavra. 

O SR. PnESIDENTE : -O regimento mandn que 
quanto ao processo seguido nas commissões se 
sio-a a do trina arts 7." 8.0 e 9;0 da reforma 
do regimento. 

0 SR. 1'..1. VARES BELFORT :·- P·or .conseq)l~ncia 
V. Ex. n5o admitte discussão sobí·e o parecer d;l 
com missão de poderes relativo ao reconhecimento 
da elei!:ão do deputado por S. Paulo, vai sub
mimei-o desde já á votação ... -

O Sn. PRESIDENTE:- Sim, senhor. .!gora si o 
nobre deputado pede a palnvra pela ordem ... 
. 0 Sn. TAVARES BELFORT:- Não, senhor; queria 
discutir o parecer e sobretudo a su:.t inoppor
tuna . apresentn.ç5o; mostrar que elle é illegal, 
até mesmo immoral, pois que :~inda não houve ~ 
~purarão, acto ·essencial no processo eleitoral, 
nem mesmo siquer, segundo me consta, se acham 
na secreta t"ia as autllenticas dos ro rios eol-
legios eleitoraes a que se refere o parecer. 

O Sn. PREsiDENTE:- Eu disto não posso saber. 
O SR .. TAv;\RES · BEtFORT:...:.. Uma precipitação, 

como a de que se trata e relativámente á eleição 
de um ministro de Estado, é digna de toda a cen-
sura ·o ·c"'· 

Fiêa lavrado entretanto o meu protesto, quer 
contra o que se -vai praticar, quee contra o ve
xame,· que. agora me fazem, não consentindo 
~ue eu discuta o parecer em questão. 

0 S~. PRESI~El\"TE decl~ra deputado~ OS Srs. ~rs. 

Abreu e Silva, os quacs achando-se na sala im
mediata são introduzidos no saliio com as forma
lidades do estylo, prestam juramento . e tomam 
assento. 

Entram ém discussão e- são approvad~s sem da· 
-bate as emendas do senado sob n. 2~9 á propo
sição de i5 de Maio de !873 determinando que a 
proposta· de orçamento continuará a ser apres~n. 
tada pelo ministro da fazenda. 
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:t•. :A1•agão e· Mello (peln ordem) 
requer que seja discutido em primeiro Jog-ar o 
projecto, que :mtoriztt o governo a- conceder li
cença ao padre Francisco João de Azevedo. 

Consultada :1 camara, deCide pela affirmativa. 
Entra ·e u ; <: • 9 " 

:1.879, autOJ'izando o governo a conceder· ao pâdr~ 
Francisco João de Azevedo U:m ::mno de licença·. 

EMEi\"'DAS 

· Offereço, como emenda ao · projecto- n. 2W de 
:1.879, o seguinte projecto n. 256. · 

~ < s m ea gera reso ve·: 
Art. :f. o. E' o g-overno autorizado a conceder 

ao contador da estrada de ferro D. P dr r 
ntomo. ose Trench·, um anuo de licença, com 

o respectivo ord-enado, para tratar de sua sauc1c 
onde lhe convier .. 

Art. 2°. Ficam revogadas as disposições em 
contrario.-0. H. de Aqúino Castro. 

Emr:ncla. ao projecto n. 2!10~ de :18_79. 

- Jo·ual favor ao official à e descarga da· alfandcga 
~ • . • n T.~ .. • 

mento Feitos·a.-J. Seraphico. 
• Igual favor se conceda ao . . . . '"' ~ 

'... . ' .. lo' l•, 
· com o respectivo ordenado, para tratar de sua 

saucle onde lhe convier ». 

Sala ·das sessões em 2~ de Julho de :1879.-
J. C(tetano. , 

Nüo havendú quem pedisse a palavr:~, é encer-
· • -., :, · as 

emcnc1us, são ap1Jrovados para irem á commiss:ío 
S. e rc~lnc~5o. · 

O §r. §al<lanha »larinb.o ( pela 
ordem) rt!quer que, depois de YOtàtlo o project0 
sobre que já fo} appr9vtHl:l uma yrcfcrenei~, con
tinue a 3.a d1scussao do projec~o relal!YO ao 
registro civil. ~" 

t da a am rn 

,PRBIEIUA PARTE D.\. ORDEl\f DO DIA. 

Entra em 3.u discussão o projecto relativo ao 
registro civil. · 

O §.!6
o §erapbiico:- A leitura, ainda 

que abreviadtl,. que fiz _do proj~cto em dis_cus~ão 
SUcr"·eriu-me diVersaS ID1pl'CSSOCS que IDUltO lll· 
flue~ no voto que tenho d_e proferir sobre o res-
pectivo assumpto. -.· . . · 

A camara me permJttua que eu exponha as 
i ... . .~ • ·• - .. -. ' õ - .. 4- i' 
lev:.u· a convicção ao seu animo, ·mas sim pela 
necessidadtJ que sinto de jllstificnr o meu proce
dimento. 

O nrojecto tem por. fim approvar o regula
meJito de-25 de Abril de :l.87q,, regulamento que 
consta de 78 artigos fórtt os par~graphõs. 

O Sn .. B~\l'TISTA PEREinA.:- A ãpiJrova~ão é 
súmente na parte pmwl. 

A.-37.-TOMO III •. 

O Sn. SERAP:inco :-Mais adiante responderei 
ao nobre deputado. . 

Vê-se, pois, que o regulamento faz pnrte in
tegrante do projecto ·ao q-ual por isso devia es~ar · 
:mncxado. Parecia-me mais regular. que, para. 
inteiro conhecimento da camara, fosse a resen-

ss regu amen o, por_quc. nem todos o 
possuem. 

0 Sn. BAPTISTA PETIEIRA:-Estú na colleccão 
e CJS. -

O Sn. SÊRAPmco:-Esttí,- mas nem todos-têm a 
collecção de leis, e nós, que somos deputudos d~s 

·províncias, não havia mos de trazer comnoseo .td 
collecrão, que consta de um grande numero do 
grossos volumes. 

Ul\r Sn. Dzr>UTADo:-Ha na casa. 
O Sn. SEnAPmco:-1\fas niio havemos de nban-

àona · ~ · · 
mo$ á secretaria estudm· un; regulan{ento que 
se compõe de tantos :1rtigos e paragraphos'. Já 
se vê, .portanto; qne era de grmde vantngem 
p:i.ra o esclarecime-nto da cnmara c facilidade de 
seu estudo, que se imprimisse o pnrecer com o 
regulnmento, c ambos fossem distribuídos pelos 
deputados. · 
· En ainda n:lo vi, Sr. presidente, materia tão 

in1portm1Le nesta cnsa ter mY. cur:;o tão rapido e ,, .. . .. ... 

providencia. 
O Sn. SEnAPmco :-Mas n::ío para tanta sofl'rc

guillão. 
Approvado sem debate na 2.n cliscus~iio, com 

sorp1·cza dos que prdendiam discutir a mnteriu 
c niio tinhnm vindo preparados, po1· aguardarem. 
a 2 .n discuss-Jo em outro dia, mediante o prazo 
estabelecido em nosso regimento, requereu-se 
r!inda incontinenti dispensa do seo-undo inter-

wio, para que o proJer o entrasse no . ia se-· 
g-uinte·na ordem d.os trab:1lhos, e ainda mais,que 
fosse colloc::tdo em prii'neiro Jogar I E por certo' -
o projecto teria passado em 3.a discussão no dia 
seguinte, si o nobre deputado por Minas não 
tivesse, por nssim dizer, afiixado um cravo no 
eixo desta roda tão aceleràda (Apartes). Poder
se-hia applicar ao caso o verso latino: 

01:yor et jaculo et ventos cequante sagitta. 
o·sn. SALD.\NHA I.~A.mNHo:-Ha quatro mezes 

que cstú na casa o projecto. 
O.Sn. SEru.Pmco:-Entrando na materia devo· 

1zer que nao posso prestar o meu apoio ao regu-. 
.lamento,-e por consequencia ilo proj_ecto, porque 
julgo este regulamento inefficaz, não confio nos 
seus resultados. c _o eonsidero inexequivcl na 
maior parte do Brazil, e direi at(que será letra 
morta na nossa legislação,como tem sido até_ hoje 
(Nii.o apoiados e ?·eclamaçõr;s). _. 

Talvez ze tenha executado nas cidades.nas villtls 
eu os grancles .centros de população;,más não teia . . 
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tido execução no interior,_ no alto_ seriãg e l~as I feHnmeate os 4ns ~o. c~samento civil_(não ap?ia
provincias e Iog:1_res ~~nde .a 11opul~u;ao _est_::~ m~Hto d?s), porque da Jegttmudude e os devtdos efieitos 
disseminada e suo d11lice1s . as_ cominUnlca~ocs.~ clV.l·~-~o.e~s~~lento d:~ p~~soas que prof.ess_a:·em 

o Sn. B.\.l'TISTA Pmmnu.:- Por falta de St\UC- rellol<:o uriTetente da do Est~do (ha 1tnWpalte), e 
(>ão r)enal · . cxpedm ·se para sua cxecuc:ao o regulamento de 
>t • _ • - . • 17 de Abril de i863. - ·. 

r._ ~n C:,,n_.n~n"n. ~·>n "- n''"" "•im~ '" . v Crl:UC-SC fiUC, aepOIS que 0 J:Srazil dei-

zer o recen_sea_mento e organ1zar esse re~rstro. outrns n:-~ções que adaptam cl'cnças religiosas 
Fez-se efiecttvam~~te o_regulamento n. _J98 de diversas da do E::stado, comprellende-~c, digo, a 

:l~ de Junho de iS<>l, mas os nobres deputad~s necessidade de uma lei ·que regulasse os casa
hao ~e estar Iembr[1do~ do que a~on_tecen quanao mcn.tos de tacs colonos e de seus descendentes~ 
se qUlz pol-o e1~1 e~ecuçao. A_provr~cw dePernam- que sendo brazileiros, não deviam ficar privados 
buco e suns hmltroplles msurgtr::un-se (Apm·- ue conslituir familia le"'itimas_e__am nMiP.:in rlP.>:-

Mtiva_ que o. g.overno tem fetto parn_ estahele~_er xou de ser colonia de Portngal, cuja popnlnção 
o regtstro CIVIl. Começou a trntar _d1s~0 em iSoO. era e é catholic1l, depois de Ler promovido e eha
Nesse auno o e-overno teve t.?-toriz;w<1o n:n:a fa- dei para e _seu _sejo colonos f)IOw-..v•~·v ae 

--------1.te~~~1lm_bmo houve qtUl::.i ni!l,tiC~_ulU\(~'u, 1guul nos outros brazileiros, só por seguirem· 
mumc1pros mte1ros rebelbram-se, _lm',~dzram DS relig-iiio ditferente. 
villas, npos;:aram-se della~, ~~s~espeÀtar!fo, ~1mea- . Portanto, essa lei. adopt:mdo o casamento dos 
~~niln " - • '<\C ~n!nt•írl -,rlr><>. - " 1"'':'n'''"' A i\1:-\HUUl i CGS e (li:\UUÓ-111C eHCltOS ClYlS Iguaes aos 

0 
• • ' ' • : V•,VV'-C ' •• ov "'-'' U~'-'""'V < 

muitas P<lrtcs. ·· cnmaras municipaes chegariam a fornecer aos 
O s·a. SEnÂl'HIC0:-0 nobre deputrH1o me nffirma cscri\'ii~s os r~spcctivos ~ivros. ~ 

que na nossa provincin, alhís tão importante, jú . DetJors, a let de 9 de !:ietembro de :l810 auto
está clle em execução? O sctl sileuci() me ra- rtzou o govcmo outra v~z para Lra.tm· do. r~cen
vorece. scamcnto e par<t orgnn1zar o reg-tstro CIVIl. O 

No Rio de l:meiro está em ex.ecu0ão ? Si cstú, rec~usean:te!lto_ f~~· se, m~s o regulamento par~ o 
p:m1 que esta pressa? !·cgt~tro l:lV!_l so lot ~xped1d~ quatro_ an~qs d~po1s, 

_ tsto e, em~;) de A~ml de -!81 !~:;e ale hoje, pode-se 
O Sn.. ANTONlO DE StQUElll.A. :- Faltu a sancçao dizer que não tem tido execução senão em uma 

nenal. vu vu•'" wt:<uiuaue. 
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porém não está em vigor, segundo o tem dito o 
nobre deputado. deve-se concluir queo especirll 
c:mtinúa a subsistir. O nobre deputado deve saber 
que, emquanto uma lei revogatoria de outra não 
se a~ha en1 e~ecução, esta continún em pé e a pro-

· pois, se contradizer, quando considera sem vigor 
o regulamento creador do registro parcial dos 
não catllOliCOS )01' estar ' rr • >rr • 

mento Pm qucst:lo,_c declara ao mesmo tempo que · 
este regulamento ri~o está em execução. 

Ha pouco se disse em aparte que.alei que autG>
rizou o governo a organizar o registro civil, con
signou a clausula do que só dependeria da appro-· 
vaç?o do poder le~i:Siat!V? a parte refereHtc ~ p~-

O Sn. S.ALD.\NHÀ 1\I.A.IUN!IO :-A commissão não 
foi chamada senão para a purte penal. 

O Sn. · SERAPHrco : - E' verdade que a lei diz 
rr • • • • ~ r · -

corpo legislativo sõmente na parte penal e nos 
effeitos civis; mas quem n1io Yê que o fim do le- . 
rrislador com tal r stricdio ~ i na · 
governo a executar des'd_e logo o reg·ulamento, 
menos na parte dependente da approvação do 
corpo legislativo? . 

Entretanto, isto _não pó de inhibir o parlamento 
de examinar, corrigir e até annullar o regula
mento (-1poictdo .,). O porler executivo tem a at-
tribniç~to, é vetdc~de, de r.~zet Iegal::m Jt , 

a bôa e~ec.uçi.ío das leis ; mas no pa rlflmenlo 
subsiste sempre o lloder de fiscali~nr taes reg-u
lamentos, pois que ellcs pl!dem muitas vezes não 
e$tnr de accurdfl com as leis ou não attendcr aos 
interesses publicog. 

Portanto, etl não c~tou fÕl'a da ordem di seu. 
tindo o regulamento, embora a commiss5o n:1o 
tratasse dcsra parte. . • 

E' reciso dizer tmn.bem ue mesmo sem este 
regulamento, os acat 10 icos não estão privados 
absolu-tamente do registro; ou, por outra. a falta 

. de registro não lhes annulla os casamentos. Eu li 
a legislação. . . 
· O que a lei diz é que entre as proprias pnrtcs 
co::::trntantes o c:~samento vigora sempre, tenha 
ou não · registro, offerece_ndo apenas a limitnÇ<'ío 
de-menos em prejuízo de terceiro. Portanto, 
absolutamente .. não se póde dizer que os acatho
licos não ·tenham os serrs casamentos aceitos. 
Eis as palavras do regulamento de i7 i:le Abril 
de :1.86a, art. 6. ", segunda parte: • Si porém 
forem rerristrados de Jois desses razos. não ser-
.1es-hão extensivos os effeitos civis em pl'ejuizo 

de tercei1·o, seniio dn data do registro em diante . . 
O casamento, repito, é aceito, menos havendo 

prejuizo de terceiro (Apartes). · 
~las que prejuizo póde apparecer? Outro casa

mento~ E~ uma hypothese gratuita, que quasi não 
se pôde realizar. 

sí·. presidente, a medida é imlJOrtante, e, en
tretanto, não ouvimos ainda urna só palarra do 

ministro do imperio. Mé parece que este assrimpto 
não deve passar em 3. a discussão_,sem que o nobre 
ministro venha dizer nlguma,cousa. Parece mais . 
regular ndiar a discussão, até que éomp-ªTeça o 
nobre ministro,. que nos po~erá informnr si o 

o . .: _, o 
e a razão que tem influído para não ter sido exe
cutado em t?do o Imperio. 

aos habitas, conveniencias e circumstancias lo
cues. Niio deve mudar de chofre de um para 
outro systema. Dahi póde resultnr effeitos in· 
versos: em vez do bem provirá muitus vezes o 
m~. . 

Dons methodos existem para o registro de nas
cimentos, casamentos e obitos. Um é o que es
_tava a cargo dos parochos ;·o outro é o que o re
g-ulament_o em questão comme~t~~ aos escrivães 

O Sn. SEnAPmco :-Digo que este serviço, feito 
· s~rivifes àe paz e insfleetares de quurteir;- , 

hade ser ineffieaz, ou antes illusorio. 
O Sn. PnESIDEl'iTl~ :-Peço ao nobre deputado 

que interrompa por um momento seu discurso, 
emquanto presta juramento o Sr. deputado pela 

· provinda de!\Iinas, hoje roconbccillo. 
( Entm com as forma.lidades do estylo e p1·esta 

juramento .o S1·. deputado.Abreu. ) 
O Sn. PRESIDENTE :-0 nobre de utado óde 

con muar. 
O Sn. SEnAPHico :-Sr. presidente, ha um éos

tume que não sei si é o mais regular: querermos 
dar constante unidade e uniformidade ás leis 
que. se promulgnm ou decretam, quando me 
pnrece que nellas se deve auender ás circum
stancias peculiares das diversas . localidades, ·ás 
qunes por certo e por suas variadas condições 
não admittem um só typo legal. 
· Comprehende-se que o BrazH tenha, por 

exemplo, unidade geograpbica, porquenão temos 
'possessõ_es fór~ da regiüo da America do Sul; mas 

~ ... .. ( 

p.opulação, nas distaneias, nas relnr.ões indivi
duaes, na cultura intclléc~oal e na' moralidade 
parece que é pretender quasi o impossivel. 

Quem conhece o Brazil e a immensidaJe da 
seu territorio, que póde abranger uma populacão 
de 500 milhões de habituntes, ao passo que apeiills 
tem :!.0 a H milhões; quem snhe que esta mesma 
diminuta po;mla~ão não se acha concentr:tda e 
sim esparsa e disseminada ela vastidão de nosso 
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territori.o; qu•:m percorre o interior dus pro
-vinci::ls e nttende no sell estado de ntrno c its 
àiillculdt~des de commmüc3ção; por cuusn dus 
grandes dislancins e falt1 de bons estradas; quem 
não ig·nora que os habitas e costumes dalli são 
mui diversos dos das .. cidades. c ou8e mnit:1s 
vezBs a }H"9J.Win r.e~J . · ·- . , . -, .. , -
quecida e sem meios para se iazerrcspcitar, veri
ficará seut"duvidu .á primeira vi.sta que um regl!-
lnmtmto_cmcrleJOr" :-~ ·· ' 
eõ.:s, vai encontrar -grandes difficuldadcs na 
pratica, ou antes impossibilid3•1e de~execuçilo nu 
mnior parte do Brazil. O reg-ulamento nEo con
sultou interessas publicas. Legislou-se para o 
Brazil inteiro, como si le~islassemos parti a ca
pi!;~l do.Imperio, da Bahia ou de Pernambuco 
ou p,u , _ · ta H 1po1· an.es c popu osns, sem 
se reflcctir que, si temos todos os lagares llnbi
t.'ldos, siw ~opuJação é tl$S<ÍS exp~rg-idu. c mui}o 

: ( .... b d 1 :,.. • .!. h 

temos vias de conununicacués. não temos facili
dades ele tr<Jnsportes, lntamós com o rigor das 
estarões, c tudo isto obsta á execução do dito 
regulamcn to (A.poiados). 

O servioo é aLtribuido ,aos e~crivães de ·paz, 
CI)ID recurso ao3 juizes de paz, e tambem é in
cumbido aos inspectores de quarteirão. 

Quem sabe o que são os escrivães de paz no 
interior e os seus juizes; a nem · s:~!.Je uc estas 
• 1 aw.s sao quns1 semprê normnaes apotados); 
quem·sabe que os j uízcs não são conhecidos pela 
popul:HJ~O, que os escrivães nunca são encontra-

----------fàlfl0S, . , , e. . ::> ):í ~ :i ri-

huiçues e cncai·gos import;mtes, esquecem com
pleLamente de .sens de.vcres ; quem stdJe as diUl
culdadcs ·que tflm as partes para obterem um <H: to 
conciliütorio (apoiados), as ffune::; perdem di:ls e 
semanas correndo leguns·e leguas para procurar 
o juiz. que. or:1 não es!;í em c · · · ·· =-
prestou juramento, ora dú·-se de suspeito, e c-.njos 
substitutos moram ils vezes nos conlins de seus 
distl'ictos; quem sabe que pnl'n ter-se um escl'i
·vr:o occorrem estas me~ mas ditücui,Jadcs, sendo 
1n·cciso 11nra r.crtos cn~o!'> serem nomeados ar! huc; 
e is!o porque ha pnrte interessatln que não ptíde 

, dispensar a concilin~·ão, o que deve cspcmr do 
registro commettido atncs fmlccionarios-? (Ap;)ia
dos e apartes). 

" .c - :-. S cC OS ú ljUC trtJ!no 
regulamento serão registrados no interior ào 

-Brnzil? .Não terem<1S registro, nem o antigo, nem 
<(moderno, e isto traní pertur!Jação na vida so
ciaL As reJ;1ç:õcs civis entre pai c Hlho, c:1tre 
marido e mulher, os direitos de succe::.são, li
carão inteiramente confu,sos (.Apoiados). 

·Com o novo regulnmento aunulla-se o ~ntigo 
registro~ o qual por isso deL\:a.rá dQ proàuzi.r 
e11'eito; mas, como esse regulamen'o não será 
talvez executado na maior parte do Brnil, se
gnir-se·lla -que a principal massa da populncão 
ficará sem garantias ara seus di · · ·· ·· · 
qua.es entrat'ao em um cahos tal que scr(l r•or 
certo uma grande ca1t~miàade.- O novo rcg'ulnmcnto 
~arautirá sem duvida Qs direitr_~s <los n5o calho
licos, porque os poucos qrie existem moi'am nas 
cid«des, e nns poucas colonias <lllemães, onde a 
populaç~o é mais agglon?erada e mais facii, por 
consegumte_, a commnmcação; mas qu:1nto á 
grand~ _maioria dos brazileiro~, que a.doptam o 
cathohc1smo .. o novo regulamento vai collocal-os 

em uma situacão dolorosamente inferior em re
la~:iio aos rtcaiholicos, pois que flc<1rjo sem re
gistro. D!it'-sc-ha o caso de :-er m::lis favorocida 
uma pequena minoria. em detrimento da grande 
maioria do pi:liz·! E é o [Htrti~lo liberal que pre-
tcnue incumbir-se de tão o-enerosa .e trioti 
m;ssao. 

Os .esl;rivães de juiz de paz não são insuffi- · 
cicn.tes sómen te pela r<Jzão q:.:;u~e;,iaP.;c;.a=b.;o"'di=.e;.,:;;a~p~o;;n:;,;ta~r~,~-------l 

,. ~· i , , ll:1 • 5 , s v as as ex-
ccpçõcs. Quem tem Iklo papeis escriptos por 
estes escrivães. cuja leLra rtsseuielha-se nos bie
rogr~'phico::, é que escrevem com uma tinta que 
não é indelevel~ pód:) espet·ar alguma cousu do 
registro por elles escripto '! 

O re"istr c •n · "' 
puramente ·material, demanda certos conheci. 
mentes, certa pratica e facilidade de escrerer; 
e porventura, senhores, esses escrivães · admi -
ma o mesmo que exzstam em · toda a parte e 

sejam encontrados, terão t:;es predicados? Eu 
::tcredito.que não, pelo qu& me co~sta; c, portanto, 
não teremos registros. . 

Ontra razão ainda actua esse meu espirito, Sr. 
présidente; interesse pessoal influe l)Oderosa
meutc nos actos da vida hunwna: nem· todos· 
têm almcgacão pal'a e~queccrem-sc· de si e trata· 
rem sómeiÚe do scrviç0 publico. Os hGmens 
têm -: :; 1 , ·, · · =-

balhar. Conseguintemcnte esses escrivães não 
deixarão os trtlbalhos que lhes pódem dar os 
li1cios de subsistenciu. ara oecu ar-
ros, para os quacs lw uma remuneração insuffi-. 

ciente, senão nulln, visto como ns custas que o 
rogulamcnto marca siío até muito dirriinutus, no 
caso de-ter elle de vigorar. 

Os e:>crivães de juizes de paz não são remune
rados~ J?.ão . Lên1 ordenado, nada receberão dos 

Si o governo p_udessc cncnrr0gar este s~rviço 
a agen le3 seus, st podcs~e me~mo nomear escri
vães de juiz ue paz, g<trantindo-llws um orde
nauo regular, então o servi~o poderia ser cxe
c~taclo; !11as g:r<J~niLnmento, como·se quer, repito, 
nao teremos rcgt:5tro. 

O Sn..-FAmo H.E!s:- Pcior <lo qua· existe não 
póde ser, porque actunlmcnté não ha registro. 

...,n. EttAPHICo:- O nobre deputado estú.en
ganndo ; aventurou uma proposição que não é 
verdadeira. Nós temos registro desde os tempos 
co!oniacs, registro antigo, que ainda_. hoje nos 
presta utilidade. · D'o"nde até hoje t~mos extra
hidos as provas dos nascimentos, casamentos.e 
obitos? Si nós actunimente não temos registro, 
como ·acab:~ de :1sseverar o nohre deputado pelo 
l\'Inranhw, como é que <Jté hoje se tem reg-ulado 
as nossas relações civis sem estremecimento 
\llgt:tm not_a.vel? O nobre deputado poderia _dizer 
:rue o reg·1stro actual tem defeitos, que mesmo _ 

·é insufficiente r =- · .r· 

acatholícos, no que sem · duvida eu estou con
corde; mas ha de reconhecer que foi exagerado 
ao ::~sseverai' que actualmente uão ha registro, o 
qtwl sem duvida existe, embol'~l com defeitos e 
lacunas~ que-cumpre sej::~mremcdiudas. 
-Eu apenas consigno aqui ns minhas apprcllen

sões; nfao quçro que ninguem aceite as minhas 
opiniões; fieo com ellas, mas desejo nminha res
ponsabilidade , salva no ''o to úc der a i 
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(1lpoiados). Já !1isse que não tenho a pretençito 1 outra occnsii:o_ Ora; com~rehende-se que uma 
de Ieynr a convicç~o no animo dn cnmara; longe 

1 

nntOI:iuãde __ ~c. mpornJ.·ia., CUJa.s fm1cções. POE COD;· 
de num este pcusnrnento. · · _ segnmte dctxam de ~er permanentes e sao acci-

O s_ n F-\n·o_ 'lr.-T~ ·-neve ""ncordar cnc 0 oae j ~pntu('s, n_ão pódc ser hem conheci.da pelo~.ha-
e-i~t·· ~ãÔ u~·"s\·~·- · ~ · "v •' _ • . mtnnte~. Ha de at:Ol}tece~· que o pat ou a maz de 
.\.' v • v ... · uma crwnr·n ncrdcra mutto tem·)o P.lll 11rfll'nr~r n C:n "'' :._.~ n -r _, • • • . • . • d·. 

• • • k JJu.5 """nu-... ·~"«" -u clvLU<:H ---c- o JUiZ e escnvão, gnst:n·a nisso mUitos ws, 
pdor; vamos }Jara o peior. e fará uma viagem penosa e inutil, niém de po-

0 -Sn. S::mAPIIIco: Senhores, pelo· regula- ~er e~sa viagem acarretar muitas vezes a o'iorte 
'~'"nfn v~ :., <v.l v::>:><lt1U;:) lêllt it UJJl.;;l-<JÇiiU U\j te' ill' UU v! WU\{< • 

o recemno~cido dentro, de 30 dias, á presença O Sn. SOí;zA CARVALHO:- O escrivão do juiz 
do escrivão do juiz de paz. • dc·paz na rpça nuo é aq.tOridade séria. 

o Sn. MEIB.A' DE VASCONCELLOS: -Isto e um. o SR. SERAl'HICO :-Pois lJem; é o que digo; 
absurdo. então o nobre deputado me está ajudando. São, 

O Sn. FELICIO nos SAJ':Tos : E' a~é ridículo: como eu já disse, autoridades nominaes " 11:io 
· · d 1 m"'mor a existem em mmtos 1ogarcs. . 

-u-prectso levar uma ama para ·nr c 0 
" ' 1\'Ias póde-se dizer que o Teg-uJainento, preve-cnança. d · · 

nindo as longas istn~cws, perm.rttc que em toes O Sn. SEnAPmco: Ora senhores em um -' · 
. . "'""u", o;u1 v <.:·J.. uv_ :;t, 1t:v <u· <L çnança ao escrtvao pmz ele tanta pobreza e de tão long-ns dist:mcws, de pn, se 11ossa levai-a ao mspector de quar

como o nosso, onde não ba facilidade de com_- teirão. 
municnções, póde-se esperar que pessons, mui-_ Senhores, si a respeito de escrivães de juiz de 
tas vezes mulheres cujos maridos .são mo1:tos, nnz c:u acabo de dize·r quo e1Ies. são quasi que 
ou q'ue não póclcm declinar o nome do pa1 de âutoridades nullas, autoridades que não appa
seus filhos, póde-se esperar que- essas pessoas, recem, ·quanto mais o im;pector de qüarteirão! 
lutando com difficuldades, col!l a pobrezn, com Os inspectores de quarteirão por via de regra 
a falta de recursos, levem essas crianças ao es- servem pura eleiç.ões; nessas occ?siões,. sim, ·npre
crivão do juiz de paz~ sentnm-se, tem garbo no sern~o ele1toml · mas 

G S::.. ur.u'"'uuJ.•uv; ;,; pred::;u ve. _que é no IOr::t :liStO, nao. 
tlistricto de paz .. Umn frcgue7.ia é dividida em 0 Sr.. FELlCIO nos SANTOS:- São especia-
muitos distrietos de 11az, quando é grande. listas ... 

u ;:,n. ~EUAPmco : l'úUS qu_nnto~ distrtetos o Sr.. SEnAPHICO: Si os escrivães de juiz de 
não ha de duas ou tres legoas no mtcrwr ~ O no- paz- n5'o têm aptidiio, muito menos o inspector de 
bre depu tudo bem sabe. quarteirão. crue qu:1si sempre não sabe lêr nem 

O Sn. FELICIO nos SANTOS : - Ih .disLrictos de. escrever; é êomo ha de c!! c fazer uma dcclarr.(;ão 
. puz de 20 legoas de extensão. ·· · · com todos os dií:eres, com todos os requisitos que 

(Ha outl'os ava1·tr:s. J o reg-ulamento exig·e? Niío se vê vortanto <me 
o regulamento cog1tou de serviços puramente o Sn. SEr.Al'lJICO : -Depois, senhores, uma fantusticos, im:JgiMrios I 

crianca da edade de trinta dias aiucla precisa ser o sn. FELtcio Dos SANTos:-E onde é quê J:} 
- lJensada,precisa muitos ~uidn?os,~cha-~e em uma pelo sertão ha inspeetores de quarteirão? I~ 

idade tenra, mui a~cessivel as molestHls .. ; .co asa que não se ep.contrn. 
O Sn. FELICIO DOS SANTos:- E um scrt:mojo o Sn. SEnAPrnco:-Além disto, Sr. presidente, 

a cavallo, levando uma criança pnra apresentar as custas marca:1ns para os escrivães de juiz de 
uojuiz! · 11nz são inferiores t\s que marcou o regulamento 

O SR. SEIUl'IIrco: E' verdade; ha de ser isso de 1851. · E:'le rcp;ulamcnto marcava ·l ~ n:tra 

puuí}~ : . . . ~u uu J UJ_.Y, llt::JU • UU,l ..;;:. • ' • tH]CllCJ:l. 

Luiçücs model'!lns, nem ú crc~t:ão do re:-:tsLro o sn FEr rr.10 nos SANTos:- Que reincit.len-
civ~l ;_quero up~nns q~1c csrc sc~a l!~m regulaclo cias ~0• CS!;~l~? !. 
C U:JO SD torne lliUSOl'lO OU YCXUtOilO. _ . 

= . • - • • • , <1 ~:- _ O Sn. Stm.\Pmco :- Nao sc1 ; o rcg·ulamento 
Ha ont1·a con~ldcru!f:'o · os .JIIIZCS e paz ·;'10 niio pt·ecisou o modo r1c ~c entender tal rcin-

autoridades tem pornrws, e~crcem 0 ..S?-u cn.t f-0 cidcnein. A-té nisso é defeituoso. 
pOl' um :JUliO · por Olltl'O lado, OS CSrll UICS OI! I· ( l J J d 

. · n' te ·tc'ortlil"llilam os .;cus J'uizcs. muitos Ora, um homem pol~t·c e te po Jre; n mn :11n 
n.tname ' · " · · - .1 • • • • 1 ,r "'ll') 'lU' nl"l (r IIIlt·' ur11· :;ei'vem at~.í por colill~scendenci;), em uma on touos o~ mnntclptos ll u. 1 . l! .. 

0
t " 
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ridiculo sala rio, póde l)ag·!lr mu1L'l aJg·uma, :1i nda 
mesmo diminuta, como a do rcgul<lmento? E 
qual será o homem de 8lguns recursos. que ni'io 
possn comportar a despesa de 51$ a 20,$? Esta 
pena, pois, é inteiramente inexequivcl para o po
bre e irrísoría para. o rico. 

Aca c1 e mostrar que o sys ema usac o pe o 
1·cgulamento não é~ mais ndapt:.wel; vamusagora 
ver o syst~wa anug~. 

Como ha pouco se disso, os cscrh'ãcs de j uizcs 
de P<•z c inspcctores d" qu:n·leirão ni"lo pódcm 
facilmente ser conhecidos c eneonlr<ldos; e. en

. ~&e.tan.to- 11ã911a ningu.em em uma fregueziá que 

Os vigarios além disto são vitalicios. 
U~L\. Voz:- Agora ni\o süo. 
0 Sn. SERAPHICO:-Aindn ha muitos. Em Per· 

mmibuco ·consta-me que o vigario capittllar já 
pôz em concurso o provüneiuo das freguezi<~s 
vagas. 

U:uA Voz:- Isso é por excepção. 

trictcs. . 
Senhores, a rcli~d~o e.xerce grande influencia 

sobre os nossos habitas e costumes, c é sempre 
. um perigo .iuvertel' estes lwbitos, mórmente em 
uma potmlal)ão muil~s vezes ignora!lle, que :qão 
conhece o alcance de cer•as medtdus, e ~UJOS 
sen unem os rellgtosos po em n· a e o ana ll-DlO.· 

. A população está acosturnada rom esta fôrma 
de registro, n~o convém acnbal-a . de chofre e 
precipitadamente; é mais prudente cammhar de 
vagai', e ir fazendo as modificaçõ~s que forem 
nc>cessari:ts, atê quo os cofres pubhcos nos per
mitt:Jm entrcgnr esse serviço tão importante a 
em\We~:H]os cspcei:1es devida ment.e remunerados. 

Sú assim, St·. presidente, contmunremos n ter .,.,.· . , .. . r--) l : y•( 1:\1'<1 reo·uku·em-sc 
. OS :1ClOS ua vida civil ; mns, si proscrevermos 
a~~stle j:í o :mtigo; par:' ·só vigora~ o reg·nlam~nto 
quo se uiseute, eu cre1o que me n~o enganaret cr_n 
dizer que na maior parte do Braz!l fic:m:mos pn- · 
vadCJs de um servieo importante, e cuja f:t!ta 
causar<1 para o futuro" damnos inc;tlculayeis para 
os que nnscerem e se c_asarem no r~gtmen .do 

. dito regula meto, e prccrsarcm dcpo1s de pr·ova 
~mthenticn de tacs actos. 

Eu eit:n·ei um. exemplo t\a inc~:\:~;quihi lida de .tle 
leis qnc niío eon~ult;lll1 .bem :1s ~1rctm1stauc!as 
(}() P<:iz, ou, por ontr:f, lc!s que cxisl_cm lwmmlo 

~ ;)" \ 1' ... 

decretoa 
1.1rna lei pura a applic:tçiio systema m~trico 
decimal no Brazil, müs por vcutura. cstarn clle 
em completo vigor? 

Aqui mesmo na côrte não se fazem aín~a 
comvras ·eom ns medidas de nrro1Jas, a~ratCis, 
qu::rtns, vnr~, eovados etc., quanto mais nos 
outros ·logares? 
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causndo damno algum: porq~c o povo recorro 
ás 0utras especies de medidas, o me~mo não 
acontecerá si o novo reg·ui:mlCnto deixar de ter 
ex::;euçuo, porq uc, dnd.õ esse caso, não haver:í 
registro civil, nem algum outro 'Iegnl quo o 
venha substituir; e enWo onde a "'ran 1m· ·· 

os mnilciros irá encontr:1r provas autbenticas 
dos Il'a;;cimentos, casamentos e ouitos, uma vez 
qne o registro antigo fica revogado? . 

· , ep~ m qu vo o con ra o prOJCC o, 
por entender que elle não póde see proficuo, e 
até vni despertar clamores na popuhtç~o, como 
já uma vez aconteceu, fazendo-votós, entretanto, 
para que se não rC'alizcm minhas :1pprchensõcs, 
no caso Qe ~~r {lle apJ?rovado. Estas mi:1has 

que não"me illudi CO!ll vãs apparencias. 
Sou, pois, forçado a votarcontrn o·projeclo, que. 

considero insuffic'ente. não Já'de satís!':-~zer a:s 
Vlslas o eg1s.a or, nem consulta os interesses 
pu!JliCQS. 

O Sr. ~alda:n!]a ~!::ll:rinll.io:-Sr. pre· 
siclente, llOuco direi porque não ha necessidade 
ãe grande esforço para provar que-o corpo le
gislatiYo deve quanto antes estabelecer e lirmar 
em bases regulares o registro civil entre nós 
(ll'Iuitos apeia dos). 

Antes orétn -devo e:olicar ao nob e· J 
tudo por Pernambuco algumas palavras mirthas 
que S. Ex. entendeu em contradicção. · 

E' principio meu que nenhum reg-ulamento 
scapa a JUns 1cç;ao o po er egrs atrv?; o~ re

go lamentos fnzem parte da nossa lcg1slaçao e 
estão sojcitos a esse pod!Jr, o qual os póde 
corrin-ir ou rcyon-ar. 

Sem o!Tensa ~ estes prilwipios inconcussos, 
mns, attcndendo a lei fJUC autorizou o regula-

;"' .... i . 

menta. do que elle contém, cu clisse que o que, 
em vista claquella lei, tiuhamos a fazer peculiar
mente, se limitava a appt:ovação do que é rel~-
tivo a pcnalidadús e a effettos. . 

Pilrcce que o meu noh1·e collega, deputado por 
Pernambuco, o St·. Bunrque de Macedo niio foi 
feliz acoimando de cont:·adictorias css3s duas 
proposi~ões. S. Ex.,- inlclligenl~ eom? ~' u:ío 
.ter~a assim julgado o .Cfll~ cu ~1ssc, s1 t1vesse 

J?ui ·l:;rnl\cin ac~ust0o< pelo nobre depulado 
que nenba de fallnr, o Sr. Dr. Scraphieo,dcp!'c
ciuitLJ6io. c de acodamento nesta malería. S. Ex. 
.q1iiz êon·,:cnccr 3 camnra de que cá? por tal arte, 
e ~wrov01tando-me da llenevolencw dos meus 
nobres colleg::s, quiz extorquir-lhes o voto que 
ellõs t:dvcz niío dessem si estudassem a materia. 

Não eea cu c:'lpn de fncr uma ltil inj11rin nos 
meus nobres tolleg:-~s. · 
·O Sr~. SEnArmco dá um aparte. 
o sn: SALMNJ!A MAI\!;-;ao-S. Ex. fez-nos a 
1 (r' • r" • • • .. • • .. 

este desgosto, si at.tenuesse, antes tlc accusnr~nos, 
ao que tem occorrido nesta especie. 

· Longe de prccipitnçüo, o 'que tem hnvido 
é inercia' desta camarn (Apoiados). · 

Si S. I:;x. prestasse a deviil~ at tensão ao qn.e 
sobre este objecto tem occorndo, nao me nco~
rnilri_a de açollado ag·oru", e quando eu nada mms 

... ..._ .... o,.;( • 

parceer, porque ha 5 mezes está de . posse do 
projecto~ 

A demora a 
questão, e o parecer, qnc . ora discutimos, devo 
ser o resultado desse estudo. 

Com tanto tempo os animas deviam estar prepa
rados. 

E si iusto pclt~ ac1opç5o da medida proposta 
não é senão pelo dever sagrado em que estamos 
de dar sntisf:H;iio ao paiz relativamente a tiio 
mcméntoso olJjecto .. 
. ~ão podemos ~~~1orar. ~?r mais ~~mpo o ~stabe-

E' parn os poderes do Estado summament~ 
vergonhoso procrastinar ainda a pratica . do 
rerristro civil ~ a im , - . a • 

seg-uranr ... 1 dn filmilia, gari.lntia- já reconhecida 
pelo corpo legislativo. 

E' uma necessidudo public3, de ba muito re
clamada. 

E' uma nciccssidade publica já reconhecida 
pelo !l'gislndor hrazileit·o desde 1.850. 

n. SEilAPmco:-1\Ial descmpenh:Jda por este 
regulamento. 

O Sn. SALDA:\IIA MAntNno :-Porque não apre
sentou V. Ex. um projccto de rer.dstro civil? 
E:; te regulamento será uma lei innltcravel? Não. 
E por isto mesmo que é um commcttimcnto novo 
e de que nno podcmcs prescindir, cumpre-nos, 
qn~mto antes, eX.]1M·o ~í pr;~tica p::tra que vá sendo 
conigi!lo c melhorado conforme as convcnien-
. · rec aman o 

O CJUC ~<~ll<t :10s olhos é" má vonl;u1o dos que 
confundem a Igreja com o Estado ; e o inquaJifi
cavcl receio de tirar ao clero o que não lhe per-
tence, c nem lhe póde pertencer. · 

N5o cansnrei a attcnçi'ío da camnra, Sr. presi
clentt~, com n de11ton~trn0i!O da necessidade do 
1·e::;isteo civil: é cansa eonhcc.ida e eslit na con
sefoneia de lodos. 

Essa nQces:::id:Hlc, como taml1em a utÍ!idade 
publica de a satisfazet, estão de h:~ muito tempo 

. m , .. -.;,,.., . c ns:igrut ns em a nossa e1. _ 
Todos conhecem pcrl'citameutc que no Brnil niio 
ha registro civil regnlnr. · 

Um serviço mal organizado c sem garantias, 
assentamenros mal feitos, escripturação defei
tuo~i:-::>ima, sem uniformidade, e sem methodo, 
tal é o que se chama entre nós registro de nas~ 
cimentos, ensamcntos e obitos! 
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Entretanto; do registro civil d~pcndeessêndal
mente a-lcgitimidude e segurança das fum.ilius, 
o a firmeza dos direitos successorios. 

O Sn. SEnAPHICO :-O regulamento actual sa
tisfaz ? Não satisfaz. 

ll (. ' 1 • 

Em todo o caso, cumpre come~ar : cumpre 
dotar o paiz de um mell10ramento tão neccssario 
como este. (-Apoiados.) Apresentem os nobres 
deputados as suas; idéas, tratemos de aperfei~oar 
iSso regu!amento ; mas emqnanto nf:o se faz isto 

nd l · i+ l toda n demora nesta materia 
3.ceitamos os estudos_ que ad1am-se tratluzidos 
nesse acto do poder executivo, qtJC aliús se acha 
positivamente autorizndo por lei. 

no Jre eputa· o eve sem uv1 a c~ u ar esse 
regula-mento, c propôr o que julgar conveniente 
parn escoimal-o de defeitos, o que certamente 
não fez. , 

O que não pódc é manifestar-se como ão seu 
discurso se deduz, contra o estabeleciminto do 
registro civil. 

O SR. SEnAPmco:-:- O regulamento está de tal 
fórmá que não pódc ser emenc1ado, precisava-se 

O Sn. SALDANHA :MARINHO:- Si nssim fosst'; 
~umpria a S. Ex. offcreccr. á- C::tGlara. o seu pro-

l • ;. t ... • I. ( :,-., • t; :.1. ::;, 

tempo bristaute p:mí formular·um novo·rc;:;ula
mento, si se tivesse occupado dessa 1Ü:1teria, ou 
si sct.rnt:1sso disto, qu:mdo <.~penas nos oceup:uuos 
'1a parte pena!, e àos efl'eHos,, unira que íicou 
uepcndendo de approvaçii.o legislativa. 

) ' . '1' l ;:l 

é que ha vontade-- pronunciada de ob!'1ar ao 
cst:ü.Jelecimento do registro civil. O partido cle
rienl o não consente. 
• IIà, senhores, uma pótencia entre nós que 

lJrocura com todo o esforço munter-so 1w in
tluencia e autoridade, que, uma vez usurpotl do 
poder civil, e do que, não quer abrir müo, scr
vindc-se para isso de lodo, c qu:llquer meio, sem 
tlbLinctão. 

civil, apresente as suns emenuas (Apoiados). 
Si acaso o reg-istro acLunl é defeituoso, corrija
moi-o, mus nüo privemos o paiz do prompto 
estabelceimento dessa grande insLiLui~ão (liiui-
tos apoiados). -

O Sn. SALDA:::i'lr.~ MAmNno: -Corrija-o e pro
ponha o qt:te .ip.lgar:·Jl?elhor; ê a s~a, como é a 

0 Sn. SALDANHA MAniNTIO:- Para que trazer 
esse triste exemplo da inqualifica1el votação 
so ro os aca ic s, para 1 rovar con ra. o u 
eu acabo de enunciar? E' realmente f:ilta de 
gcneroriUade, nao direi pnra ~ommigo, mas para 
com lodos os q uc se prestaram a essa forçnda· 
prova de con fiançn. Poderemos por vent11ra con
sidcrnr n V?t?~iio contra ~s acnLholicos_ fór.t do 

O Sr: .. JEno:;:.;nrq Sonni~ :-Isto é out1·a questão. 
(Trocam- se apa·rles.) 

O Sn. SALD.\NIL\. :M.AUINno :_.Si foi essa vota~:ro 
apenas politicn, c.par\1 sustenta~ão do gabinete, 
não contraria isso ao que- affirmei de se achurem 
Lodos de accurdo nas idéas que aqui tenho apre
scntndo .. 

E esse accôrdo é tão natural, qunnto, sendo 
. esta. camar~ com lostn de líberaes todas essas 

::ssimcxe~·cúinlluencia"'n~1 s f;nnili!ts, ~15'0 e~nfessn id:!;ts se aclwm inse'ript<IS na sun bandeira poli
ticn, s:dvas as raras tendencias ultramontanas a :ma inc;lpacidade para isso, c nem p(Hle 1:'v:tr b ·' · 

. a lJt:m, CJUe scjn restituído no por.ler lelll}lund o qtlC lemos com pezar o servauo aqui. 
que:~ e:;Le indubitavelmente pertence. Tenha a canwra em memoria o que sobro re-

E' da }Jrepondernncia indellita do dero que gístro civil tem occorrido·, e que. ·enverg-onha o 
vem em grundc parto os obs_tacu!os qt~e sempre p<1iz ante :lS nações cultas; tenha em memoria os 
se C!lcontrum na satisfaçuo de muitas nec;.'ssida~ erros qne il covardia tem obrigado a commetter; 

utLenua HS legitimas cxigencias publicas, a.ne
des socíaes; a essa fatal prepoudcr<lncia devemos cessidtlde de provideneiar de modo a trarantir 
não termos já adoptalo medidns alüí.s imprescen- ~ 
divei,;. (AJ1oütdos .) Com 11rchendc-sc .bem n. ue impcirt:Jntissimos direitos civis, e proceda na 

' 1 :d Lura de sna rn.issão. · n:to pútlo de modo <~lgmn ~~gmdar ao clero o ti-· 
")r-se d1•Jleo r·•oisLro cidl \ du1ve 11 ·de-"e rcr:!1illa a camara q1~e lhe relate. C? que tem. 
''. 'J - ' ..... .., • , • 

1 
' • ' u ·• o::;corndo sobre ~l m:tter1a. c }ara lro\·ar..-lhe ue 

t:n~{b~m da 'l;~ilimidade da su~c~ss~o, Í)~los as- 1 ni"i~ mais é dcc~!'?.so que demo_l'emos o pr?vi
scntamentos dos casamentos, nuscimentos e obi- mento do que "t.:rulU?-ente tem stdo, e conlmu3 a 

- tos, direitos que dependem -desse registro dá ao ser roclnmado (Ar!otados). . 
clero uma grundc iniluenci<l sobr.:: a nossa so- Scntind)-se de longa data·~ nccessidad~ de 
cicdade, que por tal modo ilca ue.pendent:~ do reg-nl<n·isar o rêgistro . civil, compenetrados os 
arbitrio ccclesia.stico, no que de mai::; hnportantt.: , :lltos poderes do Esti.\do clé que summamente, 
tem em sua. org;anizacflo. ! impcrreito era o que,· entregue á . discrição dos 
.. Si o ~obre de{mtadÔ llOl' Pe~nan!imco não qu:::r l paroc~ws, c sem corrcctivo, não o.ffere~ia. a ~l!~f 
simplesmente obstar a re<~lJ.zaçtlO do registro ! cessana segur:mça para os actos da VIdttCIVII 
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cpcn entes esse registro; convencidos :::inda O Sa. SALDANHA.ll'íAmNHO :__:Diz o nollre de-
mais de que convinha aos legi.timos interesses.! puta do que nessa occasião os Cilpuchinbos de 
d? ~st~1do ,c~!:JCÇ[Jl' ~ -r~acrão contra a juris: Pemambuco prcst•tram bons serviços; hon1:a 
d:cçao mdem ta eccles:astiC[\, no que concerne a lhes seja feita, e nem me admira que elles entao 
VIda temp_~ral,_ ~ que era abs~lutamcnt~ indis- repro1·assem a anarchia promovida pelo clero 
p~n_savel Gl5~:r!ml1Hir as_ funcço::s propn~mel!te quando na luta com o bi~o de_ Pernambuco, 

, - · · s.. · , .• ., , , ·an orl'i an~o crt er10 que c amaram 
resolveram constituir em direito essa indcclinavel sobre si a má vontade desse prelado. 
reacçã~~ e tivemos a '.~i ~- 5~6 ~e 6 de Setembro o Sn. SEnAPmco :-Não me consta. · 

cessidade, e utilidade pub'Iica do estabeleciment~ O Sn. SALDANHA MAIÜNIIO: - A mim consta, e 
do registro. civil. por. testemunha insuspeita. · 

Ha 29 annos, pois, que está recqnhecida, -Continuaram as cousns como dante.s, desde 
c proclamada por lei, a convenienciu desta me- que o govern~ suspendeu o regulamento. 
didr.. -O Sn.. SEnAPHico : - Por que não executou nas Começou a·ssim a indisp~nsavel reacç~o. 0 . - , • : 

.. ( .. (. 

de casamentos nas mcsmns condições em quese 
achavam,_ o que foi sem duvida um erro, um 

' grande defeito dessa lei. . _ 
Para execu~ão da lei de 1850 foi expedido, e 

por positiva <mtorizução della, o regulamento 
n. 798 de 18 de Julho de 1851, o quul preceituou 
o modo de organizar o censo geral do Imperio, e 
de estabelecer 1'egist1·o reyulcu· dos nascimentos· e 
obi tos. · 

. i "'i. e uc, rem os paroc 10s sem o ma1s 
importanle dos registros, o dos casamentos, re
voltou-se o clero contra essa lei e régnlamento; 

. , 1 - • 
v ·' - ... ( ... ·(. .• t:. ..... ( 

pnltl._ito e no confissiomrio, e, fállando ao f<ma
tismo dos ignorantes, conseg-}liti amotinar, eí:n 

-diversos pontos, o pov-o, e assim levantaram um 
clumor aJ·tificial contra-:::nqnelles netos do podei· 
legislativo e do poder executivo. 

O reo-ulamcnto entretanto cr.a executado 
como o actual. em alguns pontos do Imperio, e 
um. pouco de· boa vontade, c de energia do 
governo bastariam parn contm: os_ famtic~s, e 
realizar completamcl'l.te essa asp1raçuo do pmz. 

Nestas condições, e sob :1 mais notavel iuer
cia dó f.!OYcrno, se passou Lempó até que as con
ve.niendas eleitoraes, O phlllO de conquista, a ne· 
eessidade do yoto dos padres exigentes, e tudo 
f)twnto de~gra..:adamr.nte influe em epoc~ de 
... l: :- :"• - .- ., ) .. . . .. 1 ) ... . ~ . ;:... ' -• - ' 
JWL':I ·lwrmoni~ar-so· com os'dissidcntes ccle~ius-
Lkos. 

Acleitão par:~ a legislaLtU'a que comet~ou em 
:1.85;) c1;tava prestcg, c -a confJuista dr1s m
nas não faz setectão -de meios.· Só iss9 explica 
o decreto n. 907 de 29 de .Janeiro de 1852, que 
indepcnden~o <1e autot·izuçiío lcgislativn, sus
penllen o" r;;gulnmento expediJo c.n :185-i, que 
iá mencionei. 
. Yolvcrnm assim :1:> cousas áo estndo anterior, 
tl'imHpharam os padres, e os. poderes do Es-

1. s · r "am 2 sr 1s a ··nchos I · 
·':: O pnlpito c o eonfissionario deram so clero· 
o proselytismo dos fan:.1ticos: quiz-se :~medrontnr 
o governo, c esLc, embaraç:1dn, como estava em 

_uma eleição que tlevia ser e1Tectuuda eni i852, 
":não duvidou, por sua un_ic.a autori•Jade suspender 

esse rcrrufmlleuto d~ i8al, e assim suspender a 
_exécllf'io (le um à lei do Estado. 

o sá; Sl~'iUI'Jiicõ dá uni ápatte. . . .,.. t .• 

' O Sn. SERAPmco :-Não póde responder sinão 
com o ridiculo. 

O Sn. SALDANrrA.l\L\RIN:rro :-Engano de V. Ex. 
N5o sei jogHr o ridículo, e nen:1 mesmo ante 

um aparte coú1o esse que agora me é dirigido 
por V. Ex. Usarei de um tal expediente: está 
abaixo de mim. -

O SR. SERAPÚico dá um apar'te. 
0 Sn. SALDANHA MARINHO :-Diga V. Ex. O 

que quizer, não me demo'i'erá ela calma quo mo 
campre manter na discussão. Proseguirei, pois . 

. uspenso o regu umento e <>' .contmuaram 
os pm·ochos na posse. de todo o registt'O civil. 
Coiltra isso continuaram a apparecer queixas àS 
mais positivas não só dos acath:ol.icos, como 
de muitos notr.veis cidadãos, e estrangeiros ca
tholicos de diversos. logares; porquanto o re-
rr· ,._ · ·1 · , • I) 

simamente desempenhado, como é geralmente 
sabido. -

O Sn.. SERA.t>mco :- Ning-uem contesta isso ; 
1;11as o meio q ne se procura é inefficaz. 
· O Sn. SALDANHA MAmNno:- Collocadas as 

causas em pessimas circ.unistancitls, especiál
mentc em relaç5o ao:; ncatliolicos, os clamores 
foram taes c tão j usL-os, que despcrtnram a 

0.1 :; .., .. 

Ô cscandalo chegou n La] l;Onto que ncnhunia 
família acatholic:1 pôde :;ú comidernr ~egura e 
g-at·anLida. A paz do lar .domestico de~apparccer:J. 
O parire romano acoroç~a.va a separação dos COJ?.
jGges, e sob a apparcncw do mudnnça de reli
g-ião conseg·uindo que hod1ens e mulheres abmt
donassem aqudks com quem.. segundo o seu 
riLo se achav:nn ligados em casamento, os casaYa 
com catholicos, c sob a- forma tridentina. E' 
assim que os p:1clres romanos, no seu pl::mo tec 
ne])roso de desacreditar as outr<1s profissões re
ligiosas, lançaram a desordem nas famil i~s~ a tn-

"' .. -:. 

domestica. 
O Sn. JEnONYiiiO SoonE::- Na hypothese. ver

tente não houve. ~b_jarução de reli~ião ~ Si 
houve, V. Ex. snbc que ~lguns catholicos tem 
<1bjnrado paru casarem com protestantes. 

O Sn. SALDA.NHA'::l\L\mNno :-A legitimidade 
do c:,samento ,dos :.catholicos, respeitada como 
deve set·, prohibé absolutamente ó casamento 
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:~inda com mudança de culto. A segurança está 
nisso, segur:m~:a que não· temos, e que ~ ge
ralmente reclamada. A deeretnçiio do casamento 
civil, é P.Ois de necessidade urgent.issi!na. 

· (Hd um aparte.) 

- o' l. 

Verei si os convenco. 
Os cscand:~los foram taes,_ senhores, n petu-

que foi mister promulg:~r a lei n. :I.HA d_e H de 
. Setembro de 18TH, pela qual se fez extensivo os 
elféitos civis dos casamentos celebrados confor·me 
ãs leis do Im perio, aos dos profissionaes de reli
gião diiTerente. Por cs:'a mesma lei se autorizou 
o governo a regular o registro civil dos acatbo-

IC S. • , , I • • 

n. 3069 de :1.863. 
Ap~zar de tudo os abusos do clero romano eon-

apresentarei o se-

que j~ím~is foi responsnbilisado, novos casamentos 
da mesma·ordcm celebrou e celebra, e nté o pre
sente se ac.ha livre de processo, e em plena posse 
da pratica de abuses semelhantes. 

E', nessa. situação desastrosa a quo ficaram re
duzidos os acatholicos, aos quaes não eram ga-
ran t1 os llelll os 1re1 LOS e am 1 ra, que 1es 
foi concedido o e~pecial registro civil conforme o 
regulamento de 1.!~63. 

Achavam-se ellcs na posse do favor que lhes 
outorg-ou esse regulamento, qmmdo foi promul
gada 3 lei de 1870 generalist~ndo o registro ciYil 
c rcvognndo aquella lei de 1861. 

11enleram, portanto, os aeatholicos:o seu re
gistro e llcar:~m priv:1do~ de 01llro, po~qunnto o 

• (T • • .. ' -{, • • • , • '. h 

O Sn. SEnAI'mco: -Não me consLa. que tenham 
reclarnad(). · 

0 Sn. SALDANHA 1\IAUINHO :..:....Desde Janeiro do 
auno passado têm sido presentes no ministel'io 
do imperio; representações, recl<tmantio contra. 
isto. 

O Sn. SEnAPHICI) :-~fns não ao parlamento. 
O Sn. SALlHNHA 1\hnrNno :-V. Ex. mostra 

não s~ achar :\ p:~r do IJUC tem.occonido. llCSL<l 
materia_ Por meu intcrmcclio, e úcsl:1 tril.nma 
foi :ti)rescnLad<l uma reprcsentnç5o no poder le-
g1s a i , · · o·, · · ·, a á com-
mi~s5.o respectiva. 

Que fim lêvou ella? Jn na l)~sta da. commissã~ 
como ·tantos outros objectos importantíssimos. 
que aliás não têm mereeido atten(;ão, e qué 

. dest'a.rte tem dcscommunalmente sido ab<md.o
nados (Hn mn aparte.) 

Ouço fallar de interesses catholicos. O que lem 
o registro civil com as nossas crenças religiosas? 

Não vem nada a pello semelhante distincção 
(.Apoiados). O que tem estado indevidanwnto ün
treg-ue ao clero de\re vir parn o poder civil e com 
i::-to em nntla se offende ;~lJsolutamente os prin
cipios da religiiio do Esta.do (Apoiados). 

Nfio tratamos de pr1~judicar a nenhuma reli-
o·:- ·' .s j~t ivr , U· s 
de qwdgucr profis~ão não sejam trntados como 
si e$tivcssem fóra da lei. . . 
·.brazileiro5, c~~no os dos cstrn~geiros qtie so 
ath<lm Clltre nós; queremos que a lei seja. igual 
para tnclos· sem prejuizo dos principias religiosos 
que cada um professe. _ 

Os · acatholicos, n:t côrte, vendo-se privados 
de reg-isto. civil uni co modo leg-al de fnzercm 
civi mente effeelivos os seus casamentos, le
vnvam seus assentamentos á municipalidade 
para serem resgistrados na fôrma dn regula-

, mas n camara Immcil a , ne
gou.- se a isso nllegando que e:;sa. attribuição lhe 
havia sido tira.cla pela lei tle 1870. E llcaram elles 
desde então <tté hoje sem registro civil! 

O Sn. SERAPmco :-Os casamentos não são 
invalidados. 

O Sn. SEUPmco:-Lcia o regulamento. 
O Sn. SALD.\NHA 1\Lmnmo:-0 que tenho dito 

mostra que o tenho lido mais do qne V. Ex. 
(Apartes.) · 

Affirmo- l11e que a rova unica para os effeitos 
CIVIS e a cert1 <lO o reg1stro. em registro ntio é 
pussivel a pi'OYa, e .Por conseg·uinte, sem essa 
formula, não se obterão os effeilos. O que quer 
mais? · 

Tal é o est:1do das cousas, e ninguem de boa 
fé amrma.rá que podemos l}Ctmanecú em taes 
condições. -

O nrl. 2.0 da lei n. 182\J· de 8 tle Setembro 
de :1.870, diz e segttin}o (ltJ): 

e •• .,., · 1 1 sei-
mcnl os, cnsamentos e obitos, licllndo o regula
mcnto que, para esse llm expetlir, sn.ieito <i. 
approvnçi'to d<t :1ssembléa g·cral nn parte que se 
tr(eri1· á penctlidade, e e/[âtos do mesmo re-
gistro. " , 

Vê-se, pois, que não temos por ora a fazer, em 
relaçi'ío ao reg-ulamcn!o n. 5604 de 25 de Abril 
de :lSi-1, sin:io o que se refere a penalidades c 
elTeilos. 

Nilo duvido c1ne st.\ia. mister, conforme a pra
tic::~ o for dcn1onstr~nülo, fazer n esse regul:~.
menLo as corrccçõcs fJUC !'orem sendo necessnrins; 

ds • , . , .t .• é ue, ra a ws 
dessa ordenr não se corrigem com disposiet5cs 
destacada:;, e feitas sobro ~ perna, sem aJ;tciÍç5o 
no todo, que geve ser sempre harmonico c uui-

:forme. ·· . 
E de qne esse regulamento é exequivcl o 

dcmonstrnm os factos. Tem jà sido execut.udo 
em muitos log:u·cs do Impcrio. 

O Sn.. SER.U>mco:- Cidades, 
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O Sn. SALD.\NHA MARI:\'IIO:- Sej!l ontle fut 
sempre é execuçijo ; e ( couforme me tliz agora 
urr. nobre colloga) estú sendo exccutauo em rrc
gnezias do interiorda Dabia. 

Não ten~ havit10, é prcei:>.o dizel-o, da p:~rte do 
governo, a nccessnria dispo,;ic;.i1o cncrg:i:l para , . ... . 
• A nl!egada falt~ de ;pp~ora:;iio' da p:11·tu Í)cn:~l, 

não tem tanta procedencia como se inculcn, c é 
.. • .. 1 ... .,. • ~ 

cutadb, como já se viu, em muitos lagares. 
O Sn. SERAÍ?mco :-:A pcn::tlidudo é impossivel. 
O Sn. SALDANHA 1LmrNno :-Sr. presidente' 

necessitamos vôr :em pr:lLicu este grande melho· 
rame~to puiJ!ico, é in~_ispens:wcl vencer os pre-

nulmente' a renJiz[lçlio de i nu iSJlCnsave.is refol·
mas ; é .mister dar o primeiro !':ISso, nuo é pos-

• "' t • • ., • • .. .. 

(Apoiados).- Temos um reg-ulnmento com forca 
de lei. Si nTio é à e todo. pc1·feito a pruticu nõs 
esclarecerá melhor dos defeitos, c os poderes do 
Estado os corrigirão. O nobre deputatln c outros 
irão concorrendo para a 1Jer{l!ip7o ti essa lei. 

E' imprescindível, senhores, :1frontnr u ouio
sidaclc daquelles que, por interesse occas:onal 
sacrificam fncilmente l}rincipios rlemcntnrcs da 
escola li_bel'al,_ e co~correm assim paru o atraso e 

.iÚH1uan~o as u·aç.Ões mnis cultas têm já em 
pratica_ n~el horumen t.o~ ~i v~-~ como este, niio Ilque · 

Pela minha parte tenho· comeimwin cl:J haver 
cumprido o me a dever. Mens · fr;~co.~ esforços 

- têm -sido sempre para a vautngcm tl;t sociedade 
em que vivemos; e nem si quer me h:mbro do 
desng-rudo em que possu cahil' no animo elos 
retrógrudos, dos frcueticos pnrtidarios lla bheo-
craeiv, os y c ·i tt:;, · . s. 

Terei como tenho o llnrtido clerical contra 
mim. 

o· Sn. SEnAPHico :-E eu terei os maçons. 
O Sn. SALDAl\''IIA. MAmNHO:- A que vem isso ? 

N~o tcmn V. Ex. u m:1çonariu. Núo é clla que 
fnz eleições, e nem a. que trocu votos, par~l tr:1n

. sig-ir eom n conscicn~i:\. Os padres, t:omo V. Ex. 
s:dJe, é quc sabem jo~ar c:1m o elemento eleito· 
ra , e que c c c tem tira o g-ranc.c pro\TCl o 11:1ra 
se perpetnnrem na posse )n,debitn de f•1enltlatlc-s 
que lhes não pertencem, c que de ha muito ex-

·- torqnir·am, pela fraqueza dos g-overnos ao poder 
· civil (Apoiados)_ 

u~r Sn. DEPUTADo :-E' esta a sua liberdnué de 
consciencia. · 

O Sn. SALDA~<HA MARINHO :-Para firmai-a é 
mister li.bm·tm· o homem do domínio de urna 
igr9j:.1 intr::m~igeu te. A l!f,erd~rb tlc consde_ntia 
esta lonn·e ele düpcn<.!er ue. deixarmos o rcg-1stro 
civil, o C.tsamcnto, os çemitcrios it discrirão do 

Voltando :.'1 cspccialidt~de em discussão cumpre 
dizer que·é indispensavel satisfuzer o paiz, e sem 
mais delongas nesta sua aspiração. _ 

As tentntivas uatam desde 1850, ·sempre ohs1a
das e alnuidonndas por intcressl'S iuconfcs:-;a\'Cis. 
V0, V. Ex., Sr. presidente, que, scuuo recla
mado como cstit o estabt)lccimeuto do regbtro 
civil, e tendo nós de approvar o regulamento de 

1874, súmen!e na pt!rtc que se refere nos (•Ifeitos 
0 i1s penns-rois que o mnis está lirmado j;'1 pC'Ia 
lei dc_18-:'0 q_ue o <m1orizou, convém que far:a
mos Isto, de1x:ando que os tJodcres competentes 
d~m os, pr~vimcntos iadisponsaveis pnl'a c(lrri
g!r os CH~feitos que a pratica fôr mostrnndo. Tuuo 

-: õ · ~ , é os ar a on cnçno esse me-
lho'r:nnen to (n,poiados). 

Em um regulumen~o com_o est~ que cs-
• .. .. { ( l. t ' (.. .. 

tlll'nl ~rue niio se. attinjn logo a perfeiçiiQ..; ne
cessan:Hllente so o que occorrc nu execução . 
vem aconselhar o que se deve fazer· puru uper
feiçoar o ti;aiJalho. 

Lustirno, SI'. presidente, que quande as repu
blieas vizinhu~ nos offerccpm na suu le!!i~larão 
per e!los mo e os c e eis esta erdem, e .que 
bem tiodem orientar aos qne entre nós quizcrem 
cstuu~ t·_~~ :tr.a teritl, ainda encq_ntremos no Bruzil, 

,. ~ , f.. e i -
-dispensavcl melhoramento. 

O Sn. Jo.I.QUiM N.\ll: .. co: -A resi:'tenci:l rpto 
vier du ig-nor•lilciu ou da mú fé, é preciso vencer. 

O Sn. FELJCIO nos SANTOS .-Emendas ha CJUC 
se devem fazer dt~sdc jti. . 

0 Su. SALDANHA ].\IAniNJJO :-Quanto ao l1l'Ojeeto 
nprcsentuclo p~la nobre commissão n:io posso 
deixar de fazer um re·):n·o c me lcrsuado llc 
que ella concor ara commig-o. Deve-se segura
moa te á reclacçfto. que deu no seu, artigo o torn:1r 
mais rcstrictivo o effeito do reg·istro, o que não 
COUVCt • 

O regnlumen to no art. 36, rc.fcriudo-se aos 
effcito~, diz (lê): 

« Estas certidões farão fé em juizo sómente 
pam provar os factos cónstantes do reuist1·o e de 
conform idnclc com o di~ )Os to nos cu s. L o 2. o e_ · 
3. 0 do tit. 2.<~ deste reg-u umento. • 

A nobre commi~são limita á prova isoluda dos 
cusamentos, nascimentos c obitos. · 

O regulamento :mtoriza, pelu-sua redacção, a 
proya de paternidade natural, pela deciaruçi:io do 
pu i, feita pcrmlte o omcial do r~g-istro e ante Lestc
n:nmhas, tomado cl!sto o: competente asgentamen
to _ E n ccrtidão,que deve conter esse facto, deve 
fazer Ho boa prova como a cseriplilr_n .publica, 

( ... (. . 
Temos até hoje lutauo na pratica com um 

grande defeito de vnricdude de interpretação 
dnutriaaria da lei de 18ft:7, onde estabeleceu-se 
u proYa de filiaçiio natural ~ómente por lcstiimento 
ou por cscriptur<t. Dü-sc á pulavra c:scriptura ora 
a devida intdligencia abrungendo quulquer jju
blico instrumento; ora rcs~ringindo-a ú accepção 
i~ola11a. elo termo. 

Mn itas Vt'zcs ns trilmnaes superiores tt~lll esta· 
uelecido a dontritw de qtw n certidão do reg·istro 
de nascimento, com uudaraçiio do pai, as!iistida 
por ut1ns testemunha~, f:1z fé, e ne:>t(l sentido, . . - .. ~· 

C ._ ~· :._.u... u,J ... l 

rem assim habilitados. Os mesmos tribun:1e.s, 
porém, ~ue resolvem deste modo em um dia dc
c.idem üm contrario no se;;uinte .. Não temos ju-
risprmle11cin assentada. . 

A ot>inião, entl'et:lnto, n,ne parece estur mais 
seguida, ~1ttento o numero de julgados, e 
cont1·a a qual me pronuncio e sempre me pro-· 
nunciarei, é a de negu1' absolutamente valor ue · 
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conhecido coi1io instrumentá publico <Yaliosó, e 
equivalente á esct·iptura publ1cu, essa certidão foi 
rejeitada em superior instancia, dando-se á lei 
inteUigencia coú1pletamente restrictivn, segura
mente excedente da razão da lei de i8iJ:7, e de 
manil'e!<ta vontade do len-islad · 

Para obstar a intclligencias menos cabidas, eu 
entendo que o arti~o olrerccido pela nobre com
IHiss:~o ile\e ser substitui do pelo que apresentei. 

• gucs co egas ucseJam ~~presentar cmen as 
em favo1· da clnsse pobre, liberL:mdo-a do paga
mento deemolumentos.Isto porém achn-se previsto 
lio art.~O do mesmo rcgul:unento, que já estabe
lece a necessaria dispensa desse pagDmento. 

Vou concluir, Sr. presidente: tenhG> dito 
quanto julgo snffidenLe para justificar a minha 
opiniito permüc a camara. 

Entendo que a rejeiç~o ou o adiamento 
;., ~ _, • !': • • • o 

do cidndão brazileiro, como sejam a seguranoa e 
a --legitimidade d_a ·fnmilia, e da successào; não 
')óde ser consentHla. · 

, A rejeivão, ou adiamento serao ... uma ver
g-onha p~ra este Jl<.liz (Apoiados i muito bem.) 

Vem ã mesa são lidos e cnlr<.lm conjuncta
mcnte em disc.ussão o substitntiYo e emendas 
seguintes: 

Substitutivo ao 11rojccto n .. 81 de 1879, inclu
sive os addit<nnentos das commissões. 

Art. i. o Fi~ npprovado o regulamento n. 560~ 
de 25.de Abril de :l87õ.:, na. parte que disso de
penda para sua execução na fórma do disposto no 
art. 2- o d<.1 lei n. :1.829 de 9 de Setembro de 1870 i 
com a sc~uinte alteraç5o. . 

A pri~ão corrcccionnl de que tr~:ta o art. 4:2 
1l. ..... • "l' • ,.: • ..... \.<} • .. 

Jut. 2." Ficam revogadas as dispc~i~~cs em_ 
contrnrio. · 

S. R.-nio de Janeiro, :1.7 de Julho de 1870.-: 
J. Saldanha llfarinho. · 

~\.o art. ~:3.-Êm ycz dc=-cat1:1 tl'imestn\, di
ga-se cada <1nno. 

§§ 

Substitua -~c o art. 48 pelo seguinte: O Tegistro 
dos nDseimentos s~rá feito em YistD.- de partici

. pnrõcs que deites nzerem as pessoas menciona.clns 
• ~· '7 • . • l - . . - . 
(, • .. (. .. to. 1 (. . .I -

eripto, devendo ser assignadas pelos decla
rantes, ou alg-uem a scu.rogo, e duas testemu
nhas edevem ser failas dentro de 30 dias depois 
do nascimento. Si o escrivão residir a.mais de 
legun de distahcia do lognr em que foi uado ú 
luz o recem-nascido, o prno serú de tres mczes. 
No eai'o de ser feita n declaração por escripto, o 
é~crh•ãn a e~as:>ará com as demais peças ele que 
trata o .art. ~9. · 

R~ 
cJÕl 

Art. 50.-Substitua-sc pelo seguinte: Sãe.obri
g:~dos a fazer a participa(tão do n~scjmento : -

L" O pai do recem-nascido, si este for filho Ie
gitlmo, e na sua faltn a mãi ou essoa or esta 
ou por aquelle autorizada.· 

~-" A miH do rccem-nascido, si este fôr filho 
illegiLimo, ou o pa[ que o tiver reconhecido, ou 

-§§ 

Ao art. 66.-Accrescente-se:a certidão deverá 
ser apresentada dentro do prazo de seis mezes. 

que dclles se fizerem, e. que de-ver~o ser apre
sentadas dentro das cidades, villas e povoações 
no prazo de 15 dias, e fóra desses Jogares no de 
60 dias depois do. fallecimento. 

§§ 

Ao art.69.-.A.ccrescente-se depois do n. 4.8-0 
herdeiro instituído e o testamenteiro que aceitam 
a nomeação feita em testamento pela passoa de 
cujo obiLo se tratar. 

§§ 

Art. 72-Accresr.ente-se: .As participações de 
obito podem ser feit:.:s por escripto, observadêlS as 

• • h. 

§~ 

As multas impostas por infracçlío do regula
mento reverterão em beneficio dos cofres muni-' 
cipacs. Para sua applicnção scriio observadas, no 
qrre for applicavel, :1s· disposições de lei vigente 
relativas ú inft;acção de posturas municipaes. 

Saladas !lCSsões, 2~ de .Tulha de i879.-Affonso 
Pentat~ · 

·os assen os e nasCimon os e o 1 os os 1 1os 
de mulher escrava observem-se as prescripções 
do regulamento ile 1.5 de Dt:'zembro. de !87:1. re
lativo ã lei de 28 de Dezembro do mesmo anno, 

'·r: Iterado neste sentido o disposto no § 5.0 do 
art. 5r e§ L" do art. 69. 

. Paço da camara: 2~ de Julho de 1879.- Çesario 
.til vim. 

A discussão fica adiada pela hora. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

· Continúa a 2. 3 discussü:o de fixacão de forç~1s 
de mar. · 

O §r.· Costa Azevedo :-Lastimo ·não 
ver presente o honrado Sr.- ministro da ma-

der, entre os applausos de grande maioria do paiz, 
mais-uma vez mystificado. . . . · 

E' assim que faço-lhe a opposi~ão de me:J. 
voto. · 

CompromeLti-me, senhores, a dizer á camartl, 
ao ver encerrada reei itadamente a dis u -
projeC o que pernuttiu subvencionar-se a compa
_nhia ,do Amazqnas, os motivos especiae3 que 
pelo ~acto forçam-me a torMr essa opposição màis 

rado ministro, distinguindo-me com sua pre- . Em se;;.são de 2T.de 'Maio,:logo~depois desse 
sença. · · · encerramento, fallando pela ord_em ousei dizer: 

o Su. FEnU.EIRA DE MOtJnA. (ministro da marinha): c Sinto profundamente ter-me retirado do re-
- E' meu dever· ·~ . · cinto por dous minutos on ::ouco mais, em >'ir-

p ~n. CosT:\. AZEV:EDO:- ... po~que ~ão de· tude de uma necessidade urrrente discutindo· o 

mais convém, sem ter a certeza deque,deixando discu~são enccrra_do logo, entrado outra, a que 
de parte o direito que me assiste de discutir as- permrtte subyeneiOnar por tO a.nnos a companhia 

-------=-~S4JU.oUm~piWtOS--eStranbos , os de p · · · · ~ naronas, ern debate, aver-se 

< < , , ., , o en ao o proJeC o . o orçameuio geral; ter-se essa 

tração em ·referencia á província que represento, tambem encerrado por ausencia minha quando 
·obterei da legitima influencia. sua na dedicada tinha a palavra e me adiantát·a a assegurar á 
maioria outra opportunidade de pronunciar-me mesa que largamente occuparia sobre elle a at
sobre esses assumptos, já que até agora não o tenção da casa. 
pude fazer, apezar de · haver-me inscripto na • !lias, já que não tenho remedio para esta 
discussão á resposta da falia do throno, porque contrariedade, sirva o que estou· dizendo de 
encerrara-se com precipitação desnecessaria. protesto de que sómente por Unr.l. fatalidade que 

Só assegur-ando o honrado ministro alcançar- deploro não achei-me na dereza dos interesses 
me da camara benevolo voto, quando, para fun- da província que represento ; e, não havendo 

urgencia a permittir, em dia proximo, fallar de tar-me-hei ·da primeira discussão em que possa 
taes assumptos, deixará de incommodar-se, ven- trntar de pc.litica, talvez quando se discuta a 
d9 me arredi9 da discuss- ~ : '. · , mo o 

d,•menlar qualq~r 1'eque1 · . , , · · : ats recurso a gum,. a auçar mao, aprovei-

xação da força naval. . . . menos 1·egulm; pelo qual.;J gabinete se ltozwe neste 
O Sn. FEnnEmA DE MouRA (1ninist1·o da m..rt- importanteasswnpto: » 

rinha):-Y. Ex. sabe que isso não depende de CalJe-me agora, attcnder a· essa promessa. · 
mim; depende da maioria. · · A camara sabe que a renovat.ão do contrato a 

O s~. CosTA ~zEVEno:-Desde que S. Ex: n}io q?e alludo foi em i877 discutido D~fui e. na outra 

mmto gosto em qualquer assumpto. _ mente uma _parte cousideravel dos dinheiros do 
O SR. CosT,\. AZE\'EDO:-Mas o .honrado mi- Estado, -havi.a auxiliar-me desobrigando-se de 

nistro pondo de parte a certeza elo seu poder, que sua palavra~ honradamente, porque tinha ella 
me asseguraria qualquer lii'g:encia, dcsobrigan- funclamento no estudo profundo:é consciencioso 
do-me de tratar hoje de assumptos que podem do assumpto, e ainda na se~:iedade do dever, 
ser ~diados sem prejudicar o real interesse de fa- nelle um sacerdocio. 
zer-se passar a proposta em debate, além de mo· Esse àthleta, Sr. presidente, o honrado Sr. se
lestar~se esp~ça o tempo em que deve ir · ao nado r Souza Dantas, ainda h a dias, deu prova de 
senado que o está esperando llara assistir a dis· não achar-me em engano, quando aqui, assegu
cussão·de mór i"mportancia, la adiada, por neces- rava ser a opinião então por miln emittida, a de 
siLarem de sua p1~esença. · · · · S. Ex., relativamente a não se deYer renovar o 

Mas, emfim, força é aceit::~r a posição em que contrato da navegação da companhia d~ Ama-

s~. presidente, pena lisa-me . immensamente, a 
mim liberal convicto, achar-me separado do ga
binete actual, que já não posso dizer de 5 de Ja
neii·o; por duas razões: primeiramente porque 
está em tilinori:~ nelle representado ; e em se-

. gundo logar, e é fóra de duvida, p!)rque não 
segue, não tem a mesma po!itica daquelle, des

. enrolada com maior altivez, quando subiu ao po-

_ ~mpo ma1s Iffil a os. 
O càvttlheireso representante IJO.f Pernambuco, 
Sr. Dr. Beltrão, meplbro da commiss~o de na
vegação, commercio e industria, pois, deve hóje 
achar-se seg:uro de que a rt1zão nãa ·estava de 
st-u lado quando contestou essa asseveraÇão. · 
. Es~.~ honrado ·chefe liberal, em !877, tinba 
dito ao paiz da cadeira que então aqui tão legi
timamente·occupava: com sua voz · eloquente, 
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sincera. e convencida. que nenhuma neces::;idade 
ma.is havia de sal.rvcncionar essa comp:mhia 
ainda com quantia mínima; nãü podia ~onse
qnentcmcntc r.pprovar o acto que pratkou o 
illustre Sr. conselheiro ministro da ~gricultura, 

residente do conselho, autoriznndo novo con-
truto, que vat sugar os co res pu wos q uandas 
avultadas. 

O SR. FERREIRA DE MounA. ministro da ma-
1·inha):- Olhe que o contrato não é- do actual 
mi nislerio. 

O SR. CosTA AzEVEDO ••• certamente não me 
teria dado aparte <llium defendendo esse acto 
do governo em que S. Ex. não tomou parte. 

Tenho. Sr. presidente. uqni para ler, es::::as edi
ficant'.'s linhas, que traduzom o que disse o digno 
Sr. ministro da fnenda entiio representante na. 
camara, n provrnc1:1 e mas. 

Ao arrollwrem :1 discussão, e de modo que me
rec~u do não menos digno cb~fe, o Sr. conse-

L ,~ <. <. J C. 

O SR. éosTA. AzEVEDO :~Essa raião que V. Ex. 
digna-se de clar agora jú teve contestação no 
senado, e procedente. 

mais formitlavcl que eonhecia, essa que tal ha:
via conscguitlo,-aquellc distiucto representante, 
exigiu em nome de seus amig-os vutacão nomi-

. na! sobre o projccto, como u,rotesto; ·e nós. se
guintes termos ofl"areceram a declar<1cão de 
voto . ue Clilll n·e re•~istrar-se : • 

?'inha): - N~o se pude contestar á .cviuencia. 
O Sn. CosTA i\zEYEDO :-U se_ disse, note o 

1 • • ~ •. 

dos a'migÔs do gubinete, qúe reconhecia s~r o 
decreto de 29 de Dezembro de 1.8í7, um neto in
completo, que não obrigava o governo, e. tanto 
que, para ser ell'ectivo,- foi preciso lavrar-se o 
contruto na rcp::n'liç:to dos correios por ordcm,
cm aviso, de Jloucos dia.s depois, 11c:mdo aindn 
tudo dependente de upprovaçüo do poder leg-is-
lativo. • 

o illustre Sr. ministro da :1g:ricnltura deu-lhe 
andamento, de frente d<~s opiniões accentn<Hlas, 
dos mais distinctos chefes liiJer:.lCS, contr:~rias ao· 
que determina naclue !e av1so, cu;a data agora 
não tenho presente ( ) ? 

D8sde logo, Sr. presidente, o illustre ministro 
da :tgriculturn não devia, n1io podia mesmo, or
denar o que ordenürn á directorin dos correios. 

nlw:)-0 contrato estun feito e o serviço em 
andamento. 

O Sn: CosTA AzEvEno:-Pcrmitt:.H:11e V. Ex. 
que lhe dig-a estar enganado. O decreto er:t ape
nas um aclo do exec-utivo) que o autori:;aya a 
npprovar :ts clausulas que dcYerium servir de 
})nse- ao contmto: a leitura desse decreto, de 2':; 

·de Dezembro àe 1877, isto o prova. 
. . ... 

lho de lêr as-discussões l:.l bnvidas, ficou isto hem 
evidentemente st~bido. Nad:1, con~cguinti!mcntc, 
obrigava o gabinete de 5 de Janeiro a co1npietar 
por parte do executivo esse acto contra o qnal, 
jú se havia pronunci:1do tambcm a ~ccrão do im
perio do conselho de E~tado, em consult;l e pnl'e
cer offerecido ainàa ao tempo do g·ab in e te ui ti mo 
conservador, e que continua a ser motivos de 
justos rcsentimentos da mainria dos habitantes 
intelligentes da província do Amuzonas. 

Si o honrado, ministro que tem--me di::::ting-uido' 
com apartes tivesse com pulsado os annnes e ·J ido 
o (jUe se tsse en.ao, e o que prmc1pa men e 
pm:son-se na sessão de 28 de Agosto de 1877, 
qu:mdo. se arrol !Jou discussão iilentica, it que 
de comeÇo me referi ... 

O Sn. Fr,:m:mmA DE MounA (ministro ela mari
nha): ~Li todos esses di:>carsos. 

n 30 de Janeiro de i878. 

SESSÃ0 DE 28 D-E AGOSTO DE :l.8i7 

« Declaramos ter votado contra a continuaciio 
da subvcnçiio ú companhia do Amazonas. • 

Sala das sessues, 28 de Agosto de 18Í7. • 

Achavam-se assig:nados os onze libernes dn
quelia cnmnl'a, cujos nomes convem rememorar: 
-:Martioho Campo~, Affonso Celso, l\:Iarcolino 
Moura, Dant.as, Frm1klin Doria, Esperidião, Fio-

.. ) .· . . 

Fixação da. força de mar. 

• Todnvia, V. Ex. relevarú que fara uma cx
Ct'pç~o... para assignalar um fn~to, na minha 
opinitlo Iamentavel e digno de censuTa., que foi 
hojtJ praticado neste aug-usto recinto. 

• Hefiro.-m~ â_ negatipa- que entendeu oppôr a 
•t • •• ..,. • 

requerirnento que Hz para que fosse nomin~l a 
Y0l.aç2o. sobre o p1·njecto que mandu continuar 
por mnis 1.0 annos .uma elevada subven~ão, ou 
anks, a doação, o presente de contos de réis que 
faz o E~tHdo a uma compnnhia que delles não ca
rece (Apoiados). 

• Nen1 o governo, nem a illustrada maioria 
cst:wam em seu direito, as~im procedendo, por-. 
que representantes do povo nesta casa temos 
todos. o. indeclinavel dever de assumir a res
ponsabilidade de n'ossos actos ·pera:ate o paiz 
(Apaia~os~. -~ 

. . 
ves~o a. con1gem de manifestar francnmente o 
modo como votou nesta questão importante, afim 
de que os nossos constituintes pudessem julgar 
do nosso procedi menta. . 

• Se os nóbres depntaàos tinham consciencia 
de que assim procedendo votuvam de accôrdo 
com os interesses publicos, por que recusaram 
votar nominal111cnte? Amanhã saberá, porven
tura, o pn1z quaes o seus representantes que opi-



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/2015 11:03- PÃigina 17 de 57 

Sessão em 24 de Julho de 1879 .. . 303 

n::m1~1 ·pela continuação dessa pe:;adissima sub- • tenham independ~ntemente de auyjJio do. Es-
·v~nçao, e qu~es o:; ~~u~ a ella se oppuzeram? tudo. - . 
Nao. E, todavw, era dirBito seu sahel-o, porque • Acredito mesmo quP. di.mensado 0 privilegio 
tr?ta,-~~ d~ uma despeza nvul.tadé1, de um com- ot~tras, alén~ das que actual1Í1Báte existem, ode~ 
p1 or.u:;so Importante, que vnt oner:•r vor largos nam organizw·-se com 'IJantagem de todos PJJela 
annos o thesouro ex.hausto (Apartes . livre concui·rl'nCüb·.' ' 

« O Sr. Dantas;- Foi a rolha mais formi- • O St. Gavião Peixoto:-Como to1era que a 
davel que te.n!w v1sto- .. . subvent;ão continue? · -

• Sr. Jresidente dcscul•Je-me a homada maio- · 
ria, mas não reflecliu bem no a!cance·de seu 
acto. Amparar-se co'm o segredo, ou pelo menos 
com as duvidas de um voto symbolico · fuõ-ir á 
võtaçãq nominal, quando se trata- de m~1a q"ues
tüo de dinheiro em que é interessada ·uma em
In·eza .mercantil, scrú tudo quauto qnizerem, 1ms 

- r • • " • "• • 

dá apenas a conhecer o numero, occultando a 
])roveniencia não coaduna até com a dignidade 
da camara dos Srs .. cleputados. · 

Nnda m~is commodo do que votal' de maneira 
a poder-se malb tarde dizer não votei ou votei' 
cont-ra, se assim for conveniente,sem que se possa 
verillcar a exactidão da escus:1. · · 

• Isto, porém, não é proprio daquelles que tem 
a coragem de ~cus aclos e_acceitam, sem temor, 

projecto então pendente desta eanuH'a em favor 
da comrwnl1ia uo Amnzonas,-deve levnr o J.miz 
a convencer-se-de que o g:li.JineLe nctunl era o 
meaos compeLente pura tirnr do thesouro publico 

. <tS q uantins com que vai enriquecel- a mais em 
deLI"imento do real e estavel progres5o ua indus
tr:a, navegat;ão e commercio daq uella parte do 
Brnzil. 

Intetpellado S. Ex. o St' .. ministro da fazen.da 

curso do'illust;ado re1;rcsent~t~te por s: Pnulo o 
Sr. G:~vião Peixoto, sobre o que pensnva dessa 
subvenrão que combatiamos, eu principalmente, 
])Ol'que·sei l(Ue a província não a deseja (apoia-

-dos), disse-nos : 

SESSÃO DE i8 DE ABRIL- DE i8i9. 

• O Sr.- Affonso Celso (ministro da faz~nrla):
Responderei agorn, tir: presit.iente, á accus:.1ç~o 
que me trouxe a me morta o up::~rtc do meu nobre 
amigo, deputado pelo Amazonas.· .. 

« Fui 1\C ·uoado de incoberente or um outro 
nobre deputado por S. Paulo, }J9rquc, tendo-me 
pronunci<tdo aqui em 1877 contra a subvenção 
du companhia de navegnção do Anwzonus, não 
me opponho agora ao projecto que appruva a 
eontinunçuo desse ravor. 

• Senhores, eu penso hojecomo pensnva então. 
Entendo que essa subvenção é dispensave!, pois 
nquella riquissi:na· região offerece recursos suill- · 
cientes, })ara que em prezas dessa ordem se man-

l\Ias porq.ue assim p~nso, nern por isso devo oppãr
mc ao cont1·ato, CUJa approvnção depende desta 
cam~ra. Ao e_ntrar para o I!Overno já o encontrri 
9ei~J)rado e nao posso concorrer para qu@ se f<llte 
a ~e nelle co~1prometlida, antes cumpre-me res· 
peit<Jl-a (Apotados). 

• ao UI eu quem o ce e Jrou, mas os meus 
antecessores, e os propr.ios nobres deputados por · 
S. P~ulo? que hoje me accusam, invocnram aqui 
( .... " ·o' c. • 

os f:íOVcrnos, ainda de .credos polilicos opl·ostos e 
obriga-?s· a mantel' e mt~ctos os compromissos 
contraludos, embora em opposicào ás suas idéas 
(Apoiados; muito úe1n.) • . 

-~ Es_se cont.rato. creou direitos e interesses que 
hOJ~ nao posso oflender nem prejudicar· (llluitos 
apotados .) · · · 

« O Sr. Co~ta Azevedo: -Mas ficou dependente 

Cumo, S1·. presidente, á vista do exposto, dessas 
necessidades economicas, que convem manter, 
v.em um membro do gabinete fazer (\!Uestão aqui, 
para que ~ camara não rejeite o contrato feito 
no começo de 1878 .• com base nesse decreto de 29 
de Dezembro de :1.877? 
. O Sn. FERREIRA DE 1f!ounA (ministro danza~ 

1"tn/ta.): - u governo nunca fez questão disso. 
_O Sn. Cos!_A AzEVEDO:- O governo não fez, 

nao faz questao da passagem deste projecto? 
. O Su_ ~~nnEmA _DE _M~uRA (ministro da.ma-

... ·- ... 

O Sn. CosTA AzEVEno:-Direi'a V. Ex. que as 
palavras uo diguo Sr. ministro da fazenda, pro:. 
testam contra a asseveração qlle conscienciosa
mente vem de fazer: nüo precisava aecentuar 
mais o desejo de approvação ao contrato. 

O qu~ o u~tual g:1binete fez com a sua maioria_, 
u re~pc1Lo, e o mesmo que pr,ltic~•ram os con" 
servadores aqui, em 187i: nem mais nem m.enos. 
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na sessão àe.27 de Fevereiro,- se eoncluc o que 
asseveram os que se oppõem á esse contrato. 

Bem cu dizia Sr. presidente, ue convinha 
a wr a 1scussao ate ter a camara scwncta e 
outras informações, além do que constava 
do relataria 'do ministerio dn agricultura, espe
cialmente da consulta alludid:~: e t:Jnto assim é 
que m.esmo agora, lá no senndo, não duvida o 
Sr. cons~lheiro Souza Dantas pedir que se adie a 
discussão, para que mais se conheça do assnmpto 
por outrns informnções de que se éarcce ainda. 

Já só por ·isso se vê que, si o gabinete não 
• :- <:: ()" • 

jeeto. por seus actos demons.trou que desejava 
pressa, e pressa tal, que daya em ultima analyse 
·votar a camarn sem conhecimento. muteria tão 
séria!... . 

E a distincta m_aioria, em grande numero, deu 
bem a entender esse desejo do g;)J~inere pelo 
modo porque tratara:me. . 

Não se me permittiu que na primeira dis
cuss~o fallasse por s~gunda v_ez, respondendo 
(.' ... ! o (. ... ' 
membros da ~ommiss:io sig·natnrio do parecer e 
projecto, qne se di5cutia : encerrou-se esse lle
bate, e apenas consegui voltar á lrihnnn por 
outra vez, na segunda discussão, qunndo pro
metti na seguinte esclarecer á cnsn, com novos 
dados, que, quanto a mim, mostravam, como 
mostram-me ainda, a desnecessidat1e dessa despe
za, sua inconveniemia de ha muito reconhecida. 

ná ficou dito: Jui arrolhado de modo tal que 
ginguem depois disso, póde hoje dizer~ nos:- o 
gabinete não fazia questtio de ;;Jpprovar ou não a 
camara o contrnto de subyencimwr-se n comM
nhia do Amazonas. Está votado; o empenho do 
gabinete -venceu as difficuldLides. .· 

. O Sn. FEnnr.:m.~ DE }.founA (ministro da rna-
,·inha):- V. Ex. está enganado; não havia esse 
empenho. 

O SR. qosTA AzEVEDO:- Como não? Quer-se 
prova ma1s robusta de que essa quQ nos offerece 
h o· e no senado o Sr. conselheiro Souz D nt 
quando pede esclarecimentos, informacues om
ciaes, já exigidas em !877, e bem acc(mtumla
mentc; comprovat1a a necessi{}ade, na eonsulta 
da secção do Imperio do conselho de Estado, 
tantas vezes referida? 

:Mas, isto é tanto mais de notar.quanto é certo 
que o distincto representantepelo· H10 de Janeiro 
que fullou a. favor, do contrato, <Juaudo já sabi:.\ 
daquella consultn, na qual se àiz-llaver prc-

cara-se. 
O Sn. JosÉ CAETANÓ :-O nobre deputado est:.i. 

11 d" ~ a • ' 

O sn·: CosTA AzEvEoo:-Entretanto de seu 
discurso nada ·ha que isto confirme: nntural
rnente foi~ para os . que tomam os ·discursos, 
desapercebido o que v~ Ex. disse a respeito .. 

E, ~ó assim, S_r. presidente, se explica o bavet• 
re uCI·ido e n camara consentido ue s·e solici-
tasse do governo cópia des::a consulta, que, rece
bida, a fiz ir á imprensa no intuito de esclarecer 
o senado; visto como p:.n·a a camara já nüo pro-

uzw e e1 o 11 ·t , essn copw requer-1 a. _ 
Dessa consulta é que deduzo, a irregularidade 

do. acto_ do g-nbinete, determinando que ~e la
vrasse o contr!lto com attenção ao decreto de 29 
-de Dezembro de i8i7: é dessa mesma consulta, 
. assignada por conselheir·os de Estado muito res-
peitnv~is, que se conclue não convir fnzer-se o 
mesmo contrato, e mais ainda que set•in um aeto 
de exorbitancü1, por parte do governo, se o fi-

Que o gabinete_ conservador, a despeito, com
pletasse .a ohra começada por e!! e em 29 de 
Dezembro contrntando com a com· nnhin do 
Amnzonns a navegação ele que cogitn, vermmos 
isto como natural effeito de ·seus habitas: mas 
que em vez deste gabinete, fosse o de 5 de Ja
neiro que por esse modo ferisse os bons prin
cipias t:onstitucionnes, üe qltc nos fnllnm uquelles 
conselheiros, é causa i:Ilui;o sriria c digna d[JS 

E' regul~r i~to? J?'odemos v:er com llons olhos 
o p;abinete de 5 de Janeiro, Jogo ao começar sua 
existencin enc~tpar essa medidzt de scns nnturac 
advcrsarios? . 

E isto. Sr. presidente, quartdo tinha esse ga
l!ineíc sido prevenido pela iJJ ustn;da minoria do 
ambas as cas3s do parlamento do anuo de i8í7, 
púde ser jamnis r;;levado '! 

. . . 
·l'inhet) :-E' a solidariedude da administraçtio. 

O Sn.. CosTA .AzEvEDO :-O qu_e quer dizer 
então sujeitar oacto á npprovaçüo do corpo le· 
gislativ-o? 

O Sn.. FERnEirt..\ n:z MounA (ministro da ma· 
rinha):-Era um dever. , . 

O .Sn. CosTA AzEVEDO: -:~Ias. esse dever im
, punha no illustre Sr. ministro dá agricultura vir 

á tribuna desta casa isto dizer-nos ; e mais ainda 
recordnr-lhe o que se tem dito sobre o assurnpto, 
e até pensando como pens(lvam cs chefes ·Iibe· 
1, a e .. 11 , _ ., _ 
aconselhai~-nos a regeição do contrato~ 

Assim, mantida a solidariedade da ndminis-
tração, o gabinete se m:mifest::1ria coherente com· __ . 
o seu programma de fiel observador de reaes -
economias~ que -diminuan1 _o desequilibrio entro 
a receitn e a despt>za do paiz: tanto mnis quanto 
a. subvenção ten~er<i a nsphy-xia.r a "liberdade da 
nav.;;gnção, do commer<:io e dà industria da pro-
rincia do Am zonas. . · 
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~ -se,po1s,qu~ raziío ha no que já disse, que o 
Illustre Sr. -mrmstro da agricultura não procedeu 
regularmente, deixal).do de viraqui defender-se 
do acto que alludo, quando lwvia sido antes 
accusado, e por chefes d~ partido a que pertence, 
. como chefe tumbem. E, e de notar, a circums· .· . . 
companheiro de S. Ex., no gabinete, o honrado 
Sr. ministro da fazenda, apezar de tantas provo-
ca ões c ... · ·rr· 

S.· Ex.' para não deixar supprimir algumas 
verbas de despezas do orçamento, quando discu
tira~ allegou que iria assim molestnr a represen
t:Jção dt:~s provincias,a que são des~inadas; porque, 
com a certeza de ser bem recebida pelos repre-
sentantes do Amazonas a suppressão da verba 

· · · e re ro, nao 

• • ... 1..1 L 

gabinete de 5 de Janeiro fez com a companhia do 
Amazonas, baseando::se em acto de seu ante
cessor. 

.O procedeF ·do gabinete. em tudo se explica, 
. diante da completa certeza dessa benevolencia da 
_camara, quasi sempre disposta a lhe sntisfazer, 
approvando seus actos ·por menos regulares que 
pu~~. . . 

(Ha diversos a artes vehementes. 
Não quero, e nem pretenderia jámais, fazer 

injustiças: tomem minlws. expressões sempre á 
melhor arte. 

r. pres1 ente, para não cançnr a camara dei
xarei de ler a consulta e o parecer o. que tanto
me refiro, e que perfeitamente demonstram a_ 
justiça da opposição que hei feito a esse contrato; 
e releva notar a f.alta ·do nobre relator do pro
-jecto e parecer que o approvou aqui, não dando . . . • . , - . . -

' t> 
para melhor a casa decidii:-se. 

O Sn. JosÉ CAETANó: ..::... A consulta do conse
lho de Estado não dá opinião a respeito do mere
cimento do serviço. 

O Sr.. CosTA AzEvEoo:-Bem; o paiz verú isso 
da transcripção, neste discurso, desse documento. 
mas, que mais. queria o distincto .representante 
peló Rio d~ Janeiro_ que se disse~se contra esse 

cia do podet ? · . 
• Sel-o~ia tão sómente, si praticado pelos conser· 
vadores? -

O Sn .. JosÉ CAETANo:-Já respondemos a tudo 
isto : está voltando a uma questão vencida. 

-O Sn. CosTA AzEvEoo :-Julga-que estou fóra 
da ordem, que não posso tratar de medidas desta 
natureza, de questões tão importantes, discutindo 
a lei de forças~? . 

VozEs : - Póde fallar sobre todos os assum
ptos políticos. 

R. OSTA EVEDO:- eSCU pe-me . 'X. : 
nem S. Ex. nem o outro representante membro 
~da- commissão, que estudou a questão·· disseram 
o que venho de notar :-a se~ção do Imperio do· 
conselho de Estado assegurou que o contrato 
não se devia :fazer ; seria uma exorbitancia do 
poder ; mais ainda q1ic' havia carencia- de infor-
mações para se julgar que o contrato é util, que 
não póde ser dispen.sadô~ · - -

A. 39.-TOMO ÍU. 

Ora, ne_ste caso, havendo o governo · exorbi
tado, devta a camara, sem coilsciencia das van. 
tagens publicas, approvar· a exorbitancia 'do 
governo? · ··. 
. 0 SR ... GA.LDINO DAS NEVES : - 0 governo não 
temor · · 

Dess~ política de interesses bastardos; senho
res, para a província que represento, succedeu o 
qur! previa : - o partido liberal alli dividiu-se 
em duas partes. / 

Umn que continúa a apoiar o gabinete apoiando 
a actual ndministr~ção provincial, que está-en
tregue á idéa do illustre Sr. presidente dó conse
lh~, de protector dessa. famosa pompm;1hia que 
ytn alcançar podet· mnda kmaJs forte do que 

, - · quan o se o 
vier pôr diante de sua vertigino>a carreira! ... 
. No entretanto, e ahi está o que mais maltra- · 

- . - .o ' . . . 

dignos, que .sobres<1hiam-se em interesse de 
quebrar a iniJuencia na província dessa compa
nhin, que haannos asphyxia a mesma província, 
são agora os que ao lado d<1quella adm~nistra
ção, dão-lhe força, prestigio que nunca havia al
cmiçado l ... 

p er o e e1tora que trouxe esta camnra. no 
Amazonas, accentuou o que o pnrtido liberalinais 
desejava : -eleitos o meu distinctissimo amigo o 
Sr. conselheiro Saldnnha !llarinho, e eu, repre
sent:mtes da pl'ovincia,- um unico compromisso 
de ho.nra tronxe-nos essa cleiç1io em referencia 
áquelle partido alli;- oppormo-nos a essa força, 
que tem sômcnte raizes na subvenção e nos fa.." 
v ores do govemo. 

O Sn. CosTA AzEVEDO:- Eleitos, o directorio 
desse partido unido ; a associação commercial da 
capital; os homens mais distinctos o influentes, . 
da previnci;~ dignara_Q.l-se de dizer-nos qu{;l evi
t:assemos a approvaçlio desse contrato que o gabi
nete de. 5 de Janeiro realizou em hora aziaga, pois 
elle feriri-a ce1·teiramente o progresso do Amazo-
nas, G desenvolvimento ~e sua iniciutiva. -

Escusado oé ler os o.fficios e as cartas que temo:;, 
o meu coll"éga e eu_; em prova do que v-enho 
de dizer. · 

Pois bem; em satisfação ao nôsso dever moral 
cumpre-me lOJe a ar a provmc1a. u o quanio 
foi possível- fazermos para cumprir as aspirações 
alludidas dos amigos do Amazonas, fizemol:o", 
-mas debnlde! -

Os intere~ses bastardos 'puderam m~is, do .que 
esses esforços, e do que as conveniencias do. paiz. 
· Não obstante, até o ultimo dia, .lutaremos con

tra o vencedor, esse collosso que ahi .vai por mais 
dez annos ferir a • doutrina constitucional contra 
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O SR. SALM.KHA !ll.'illiNHO :-Apoiado. -
· O Sn. Cosu AzEVEDO :- Senhores, profunda

mente sinto ter de declarar desta tribuna, que 
aquelle- delega\lo do gabinete, meu particular 
amigo, cujas relações antigas recordam senti
mentos que se não aniqtlilam, -não estú com
prehendendo os grandes inteL"esses da província, 
segmn o as msp1r:~çues o c e e o ga me e. 

Com isto não só resultau o fracciona-mento do 
. partidd liberal, como. o que .aggr~va, vai o Ieva~1-

~ :::; ~ . "'' ( ~... . 
os co-religionarios, que dará em re~ultado odios 
diffi.ceis de trazer -os á teconci1inç5:o em dias pro
ximos, dias em que devamos bater nas urnas os 
nossos comrnuns adve1·sarios. 

o. Sn. SALDANHA l\IARINHO : - AlJOiadissimo: 

O Sn. CosTA .-\lEVEDO :-Direi á camara: a 
influencia adquirida peln companhia do Amazo
nas, é tal, e talvez já em homeiWg-Cln ás insi
nua\-Ões daqui partidas, mesmo antes do final do 
anno passado, que o seu ngentc na cnpital: é o 
redactor do jornal que publica os netos oilici:10s; 
no qual discute com gr~mde t:dento, c em defesa 
ós actos do gabinete, e com maior acrimonia os . ' . 
se dirige áquellcs liberaes que se at:ham afasta
dos da administração provincial I 
· PDde isto convir a uma pofitica que deYe ser 
de conciliação dos advcrsarios e de união mais 
firme dos co-religionarios? 

Ninguem o dirá quando bem avisado. 
Aqui nüo pára, Sr. presidente~ a fatalidade 

que persf;lgue hoje o p:~rtido liberal do Amazo-. 
n?s. Dos_ conilictos por pequenas desintelligen
Cias fac~rs de remover, a[Jenas af::~stando-se de 
exercet..;influencia na folha do governo alli, esse 
talentoso agente d::~ companhia o Sr. Dr. Adriano . • ...... - .. . 
ctorios, por: meio de eleiç.ões d~plicatlas, toman
do purte act!Va nesses actos e fazendo-se membro 
de u_m do~ses directorios, o próprio secretario da 
pres1dencw, o Sr. Dr. l\Ianoel Frnncisco Ma
chado. 

Del'd_c logo, até ahi, se viu a inltfvenç"Jo go
vernatnra, uão para unir os que se achavam ·se

. pa~~clos, mas para mais profilnda tornar a des
unw.o, 

Quer-se prova de que a desharmonia que se 
accentua alli é governamentãl 'l -
- 0 Sn. SALDANHA ~h_mNao.:- Vem do Sr. pre
sidente do conselho. 

O Sn. CosTA AzEVEDO:-Esta. desunião no par-
. ' - .. - . . .. e 

zonas. 
VozEs :-Vai lastrando. 
O Sn. CosT.\ AzEvEoo:-.Nenhum motiro forte, 

havia pura ir-se até ahi. -
Tudo, quanto aoAmazouus, Sr. presidente, veiu 

desses interesses bastardos, dessas protecções que 
o gabinete t~m dispensado ú companhia. 

O Sr. pr~sfde~.!te do conselllo, sinto diz el-o, 

acto.- _ 
Seguiu-se-lhe, o celebre aviso de 16 de Agosto 

4o anuo ultimo, ne quo.!, S. Ex. pelo modo por 
que decidia um:~ questão importante, um con
tlicto entre os interesses da proviricia e da com
panhia, se mostrou protector desta a dar-lhe a 
força inconveniente que alli hoje ostenta sem 
rei.Ju~o. -

NãÓ sabe a camara, tahez, mas deve sauer de 
, · · gurar-se . :.~ a mm1s raçai> 1 era , 

. no Amazonas; l'l.esta situação, o vice-'-presidente, 
· non~cado então, a 4 de :Março _do .anno flndo,ex-

. 
desse o pagamento dos-3°/oaddicionaes dos irn.

. postos _á companhia do Amazon~s, até que esta 
cumpnsse o seu contrato, por virtude da lei 
provincial n. 158 de 7 de Outubro de !866, cuja 
clausula 2.a, ha muito, por desbragada proteccão 
de Jresidcntes co v :--
vigor. 

Esta clnusula diz: 
« A primeira linha de navegação, comeca.rá 

nest:1 cidade de Manáos e terminará junto ::ís ca
ch_oeirns de Santo Antonio, no rio ll!adeira, no 
r~onto em fJUe .se ncha o dcstaC3IJ?.Cllto; a segunda 
lmha con~ecara TA.\[]JE)I, ne;;t:t ctd~de de M~nàos 
:r tê ~s bat.-rei!·ns de Hyut:mahan no rio Purús · . . . . ' \7'... • 

datl.e de Manáos e terminará em Santa' Izabel, ~o 
rio Negro.» . 

Convélll' tnmbem que a camara saibu-·que, poli
virtude de lei geral, o governo por decreto 
n .. 3898 de 9~. de Junho ~e ~867 (amw posteriOr) 
vem e~ auxilio da provmcw cpncorrendo para 
essas lmhas com a qmmtia annual de 96:000$. 
Na clansula 4.3 des~e decreto ~l'Cha-se: · 

• A compnnhia~ obrigar-se-ha durante o prazo 
deste contrt.lto a sustentar uma linha -de nave
gação por vnpor em cada um dos mencionados 
rios~ a qual come_cará no porto de Manáos-e es-,_.. . . . 
tonio, na . do Purús até a~ barreiras de Hy~ta
naban e na do rio Negro até Santa IzalJel. '" _ 
. A subvenção geral, e a provincial de 3 "'/o addi-. 

c10nnes dos impostos provinciaes, seguramente, 
mantinha -lh(no de;rer de observar as duas tran
scriptas clausulas, fnzendo a séde de seus va-
pores em l\l::lnáo~. · · · 

Assim succedeu emquanto a companhia do 
Amaz0nas não ·uro-ou.:: ara si rererivel ransfe-
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1
Belém a séde dos v~pores daquella na-

ve.,.aç,to.... . . . 
Não peme a 'camara que o digno vice-'Presi

dente por cffeito de pequenas paixões, tomitra a · 
si logo ao entrar. em exercício, a medida exposta, 
e por ser o mais acerrimo o osicionista · d 

}fas, quanto á mim, ainda a companhia está, a 
despeito, obrigada a ter a séde de seus vapores, 
que navegam aquelles rios; em !\ianáos; por· 
quanto a lei provincial referida não annúlla a 
clausula ~-a do decreto de 22 de_ JJ!-nho de ~867, 

comp:m 1a, nao : o r.· UI erme José Moreira 
n~o podia de!.xar d~ proceder como ~rocedeu em 
v1sta da attltude que como presidente da asso-

honrado Sr. conselheiro Souza Dantas. 

·, ~ · · • . e u o 

No entretanto o minísterio da agricultura não 
cogitaz:á disto ois ue t re · · · • 

de :1.877 dirigira uma representação sobre este 
escandalo á Princezu Imperial, então regente do 

rosa: companhia do Amazonas. A séde desses va· 
· pores será a 859 milhas de distancia de onde 

Imperio. . · .. . 
Para não fatigar a camara darei á publicidade 

neste discurso a referida representavão, em vez 
de a. ler a"'ora. · 

O presidente da província, éhegando a empos
sar-se do cargo dias uepois, trouxe á sciencia do 
mini~tcrio da agricultura o facto aliás sem ne
ceSsl a· e. 

S. Ex. o illnstre- Sr. presidente do conselho, 
que de:>de :Maio estav:a com os papeis referentes 
a esse facto, só a :1.6 de Agosto decidiu-se to
mal-os em considéração, e por ·modo a se per
ceber que a representaçi'ío da companhia devia 
sd-lhe attendida {avoravelmentt; I 

Eis o que li de um jornal, como expediente do 
ministerio da agricultura : - · 

1 • 

c .Aviso · do ministe1·io da agricultura de !6 de 
4gosto. -- i\. • • ~ 
nicando que foi presente a esta secretaria de 
Estado a reclamação do agente da companhia do 
Amazonas contra o .acto da presidencia da mesma 
provincin que mandou suspender a entrega do 
prodú.cto de 3 °/o addicionaes ere~do pela lei de 
7 de Outubro de 1866 até ser cum rida ela 
mesma compan 1a a 1spostçao a c nusu a ,.;à o 
contrato provincial de io do reftlrido mez, e 
clausula q,a do que foi approvado pelo decreto 
n . 3898 de 22 de Junho de 1867, e declarando 
que, não constando dos doc11:m.entos annexos ao 
of!icio da referida pmid.encia de 10 de Abril pro· 
a;imo findo tm· havido ín{racção das clausulas do 
contrato cvlebJ·ado com o govetno 'i»tperial, não 
cabe a este ministerio, mas á citada L'residencia, 
e·i · >tii ·m C· · · .... 

côm o espirito das estipul~ções. » ; 

E' realmente admiravel este modo de decidir 
uma questão· que é#submettida n juizo superior. 

Pois, si da propria representação collige-se que 
a companhia queria continuar a ter aséde dos va
pores fóra ·da província, como em vista das clau
sulas que já expuz podia-se dizer: «decida-se a 
queslão como fôr de justiça, de accôrdo com o 
titápirito das estipulações '! • 

aquelle decreto . impõe ! . . • · .. 
. Cumpre relembrar; aquella mesma lei proviu· 

cwl a que me referi ha pouco não é a justificatin 
d? acto de~ de. Março da vice-presidencia do 

<r • 

mente. 
O res~ltad~ d_e tudo isto, dessa protecção sem 

nome e .a 1 - • • en.te---;JW.-P<J!Hl·oo*· ~------i 
b~ral do Amazonas; mais do que isto, o en!raq ue· 
Cimento do progresso da provincia, asphyxiada 
ha muitos annos matnndo-se·lhe por esses meios 
indirectos, a liberdade de seu commercio, . da sua 
indusLria, da sua navegação e a iniciativa parti· 
cularpara grandes commettimentos. 

0 SR. SALDA~HA MAIUNHO:-Este é O encargo 
principal do Sr. presidente do conselho. 

O SR. JosE CAETANo:-
o contrario, que a provincia tem tido sem'pre 
desenvolvjmento não só.no que diz respeito á 
renda geral, como no que res cita á renda · ro-

. i . 

O SR. CosTAÁZEVEDO:-EuremettoV. Ex. ao 
discurso · do illustrado Sr. conselheiro Souza 
Dantas, e folgarei muito que V. Ex., mesmo tó
mandv a palavra, combata esse distincti~.simo 
parlamentar, ~rgulho do nosso partido e de seus 

Mas, Sr. presideiue, voltando ao caminho, são 
funestíssimas as consequencias dessa luta que 
está aberta no Amazonas dos liberaes ·entre 
si. Os mais exaltados não podendo ver de bom 
grado 3. tendencia da administro9iio provincial 
para favorecer a companhia naqmllo que consi· 
deram pernicioso •.. 

O Sr. S.o\.LD.o\.NHA MARINHO :-E' positivamente 
, • r · • • • 

O Sn. CosTA AzEVEDO:- ••• começaram na im· 
prensa a mostrar o seu desgosto, e artigos appa· 
receram já analysnndo essa tendencia, já mesmo 
attribuindo-a a interesses menos dignos dos que 
rodeavam mais de ··perto o presidente. Dahi, dia 
a dia, o excesso da imprensa, não se recommen· 
dando por modo algum pela necessaria calma o 
jornal que publica os actos offi.ciaes. . .. 

Quer esse cspirito, quer a letra, claramente 
impoem a observancia do acto da vice-presi,. . 
dencia. · 

Neste estado de cousas. recorreram as duas 
fracções para os representantes dellas, quando 
únidos em um só todo. Cada qual pedia El.ecla.· 
rnção franca;--,..somos os que representamos o ar:-
i in eresses provzncza . 
·Cumpria acalmar as paixões. Ellàs ~ iam já a. 

fazer com que . de ambos os lados se dirigissem 
ao centro liberal, relatando os acontecimentos e 
cada uma aggrediildo á outra. 

O presidente, porém, que talvez tivesse cartas 
no sentido de ser benevolo., esqueceu-se de 
manter a justiça. daquelle acto, sua couveniencia, 
a l,)roprin legalidade, e certo de que na assembléa· 
provincial, ·· então " funccionando, a companhia 
dig~unha de grande maioria de amigos, submet
teu-lhe a questão. 

Uma lei provincinl dá ganho-de cáusa. á corn
pa.nhin. O vice-presidente, é exautorado. 

· Resolvemos, o meu -digno companheiro e eu, 
a aconselhar·esses amigos: fizemos uma circular 
que, para não roubar tempo deixo de ler, mas 
darei á este discurso, como · prova de ·.nossos ar.• 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/2015 11:03- PÃigina 22 de 57 

308 Sessão em 24.- de Julho de 1879. 

entes esews. e paz 
liberal do Amazona~ .. 

o S.R. s.~LDANIL-\. l\iARINHO :..:_Apoiacio. 
O Sn. CosTA AzEVEDO: -Eis a 1:eferida cir

cular:· 

t:> ... o ' ' tudo no partido liberal, o qnnl mais do quo em 
tempo algum deveria manter-se firme e unido 
como um só homem, causatam-nos o mais pro-
fundo pezar; · · 

Nesta gravíssima emergencia, cumpre-nos ro_
rar a todos os nossos ami(Tos e sem distinc ão 
que procurem por amor e interesse real da pro
víncia esquecer reciprocamente qnaesqtier cir
cumstancias que por ventura influirão para essa 

en av I erg nc1a, e, . e o somen e an e 
as suas vistas. as momentosas conveniencias das 
idéas que sustentamos, sacrifiquem por seu pa~ 
triotismo os resentimentos que existem, e se 
congreguem em laços cada vez mais estreitados, 
para que readquiram as forças~ que, nesta ocça
sião, nos são absolutamente indispensnveis, com 
o fim de se poder realizrir as nobres. aspira~~ões_ 
lilleraes; pelas quaes propugnamos com since-

. ridade e or amor do uiz. · 
O ostracismo dos :f.O annos passados são lição 

_ mestrJ, para que corregindo-nos de_ defeitos 
passados nos esque.çnmos do queixas, ou des-
gos os part1cu ares assun conver-g1n o, am a com 
os maiores sacriôcios; e mesmo a despeito do 
afp.or propr.io mal applicado ao fim commum de 
nossas aspirações, sejamos todos um só indivi
duo moral, unica condição que nos dará vigor· 
político, e autoridade para sermos attend!dos ,. 

T<les são as nossas idéns,não por interesse par
ticular nosso, mas ··por amor da 'nobre provín
cia do Amar.onns que representamos, e em prol 
da qual envidaremos todos os esforços possíveis. 

Este nosso pensnmento é compartilhado pelo 
centro liberal, nesta cõz-te, com o qun1 se en
tendeu o delegado da directoriu e, que, por seu 
presidente o Sr. conselheiro Octavinno respon
derá assim e com a mnior brevidade. 

., :sa ) • , - ·v . "' i , , 
·escreveremos largamente em particular a todos 
os amigos, com os- quaes, e sem distincção, con
'tinuamos a contar em bem dos interesses da pro
víncia. 
. · Dignem-se aceitar os nossos constantes pro
testos de amisade, dedicação, e da maior estima e 
consideração.· · 

lllms. Exms. Srs ..... · ... . : ... ............. . 
Sr. presidente, logo que recebi, as credenciaes 

de ambos os directorios, · para delegado ao centro, 
com os respectiv:os manifestos, ue não leio or-
que evo evitar motivos para mnis iffi.ceis recon
ciliações, dirigi-me ·ao 11onradissimo, e querido 
chefe liberal, o·sr~ Antonio Octaviano de Almeida 
Rosa, presidente do centro; 'pedindo-lhe mesmo. 
como tanto elle manifestou-mequerer,quetomassé 
a si, a tarefa de unir esses amigos políticos, evi
tando mais profunda scisão ; ainda, para não dar 
ganh.o ·de causa aos conservadores, em lutas 
.proxtmas. 

l\ as, cumpre aqui izer, ne.::te empenho e nos 
votos que· faço par:r essa harmonia, não levo· em 
mira outra eleição ; nenhum interesse indiyidual 
me anima, acima de· tudo almejo a prosperidade 
do partido, o contentamento desses amigos, todos 
elles:-distinctos e dignos .de apreço. Não;faço ex-

t> • 
de intimas relações com o illustre Sr. presidente 
dl) conselho, para que obtivesse de S. Ex. o favor 
de escrever ao digno Sr. Barão de Maracajú re
commend:mdo-lhe a mais escrupulosa impar
cialidade entre as duas fracções do partido, que 
lá se · hostilisam. -

O Sn. SALbANHA MAniNHO:~ Apoiado. 
0 SR. COSTA AZEVEDO :-Não obtivemos se 

' A 

companhia do Amazonas, origem dos males exis-
, tentes, e achnm-se já mal vistos e peior attendi-
dos pela administração provincial. • 

- Dos exce.>sos da imprensn, e excessos houve de 
ambos os lados, como os vemos ainda agora, não 
deviamos esperar dessa adminisLrac:ão actos que 
alimentem esses .excessos, sem fundamento na 
lei, sem vantagem alguma para o paiz. 

A « Prov.incia • e a • Reforma Liberal » ue 
e en em os 1 eraes a as a a·s o presz ente, 

certamente, não se mantiveram em maiores ex
cessos do que ·os jornaes· que acham -se com a 
administração. · · 

Para os excessos da imprensa~ a cnlmn, as 
discussões sinceras e convincentes, c não a reta-
liação, a perseguição. . 

Niio entenderam assim, os amigos da adminis
tração provincial ; e o facto é que. ·esta afastou-se 
de sua reconhecida tendencia para o juste e legttl, 
prestando attenções a esses amigos; e atacando a 
c. Província • ém seus direitos e interesses, es
ueceu-se da doutrina constitucional da livre 

pub ICl a e o pensamento SUJeito só aos cor-
rectivos da lei. · 

Ir até ahi, não podia ser admittido por unnd
ministrador do caracter do digno. Sr. Bar~ o de 
'Maracajú, .meu pnrticular amigo, senão já sob· os 
e1fcilos de sentimentos inherentes a conflictos de 
partido c de interesses políticos contr:~riados. · 

E', no entretanto certo, Sr. presidente, que, 
sob pretexto de excessos da "é Província »,a ca-
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mara municipal de Ma:eáos recebera golpe pro~ 
fundo em suas attribuirões, que veiu accentuar 
a nova ordem de successos que se desenvolvem 
desde Março na província do-Amazonas. 

Lastimo profundamente o f~1cto; é o seguinte: 
A can;~ara municipal, "á no domínio dasit -

ou com o proprietario e redact~r d'aquelle 
jornal a publicação de seu expediente : nenhuma 
elausula de limitação á liberdade de artigos que 

· · .~ i prensa. 
Nem outro devia ser o -proceder dos liberaes 

que contrataram, e do presidente, o Sr. Barão 
de Maracnjli que approvou o contrato :rios termos 
em que foi assignado. . 

O redactor da c Provincia •, entendendo-que 
devia censurar l · · -
a marcha em que iam alguns dos seus mais dedi
cados, começou a dar- publicidade ás suas cen
suras. 

ava em seu 1re1to. Desde logo, e natural
mente, travnm:Se os jornaes, uns apoiando essas 
censuras e outros sustent~ndo .a administração 
provincial, e a.esses dedicados. · 

Azedam· se P-ia a dia, e a· explosão teve lagar. 
E' na camara municipal que começa élla a 

sua tarefa. Alli em sessão, se propõe a rescisão 
do contrato, proposta que não é aceita. A mi
noria, infelizmente, nella o digno chefe liberal, 
meu articular am ·"" · G • · -~ · 
2° vice~presidente da provincia, recorre desta re
solução para a presidencin, contra o que é ex
presso na lei 'i o de Outubro de 1.8~8- • e o re~ · 
i en e e ermrna a camara que rescinda o con

trato da publicação de seus netos com o jornnl 
~Província » rRiso). · · 

A maioria nega-se n este ~c to de arbitr:~riedade, 
consciente de seu direito e de sua honra, .do 
qJ?-an_to deye ao partido .. a gue pertenc~, que não 

' obstando o poder legitimo que tem, de analysar 
os- actos da publica administração. Negando-se 
á obedecer á ordem. alludid:1 dá as razões em 
termos comedidos : é esse officio um typo de 
moderação em tal conjunctura. 

0 Sn. SALDANHA MARINHO:- Apoiado .. 
O Sn. CosTA AzEYEDO :-Tenho aqui as publi~ 

cas fó1;mas de todos os d,:~cumcntos em que me 
estou ba 
dal-os~hci á imprensa neste discurso. .. . 

llepito : no proccdet· da maioria tudo revel~ra 
respeito não só á autoridade suprema da provm
cia, como as suas prerogativas proprias. -
. O Sn. SALoANIIA l\fARINIIO :. -Sem duvida ai-
guina~ . 

0 Sn: COSTA AZEVEDO : -Discutiu e]Ja a ques
tão : fê-lo juridicamente, cpmG dizem es enten-
didos. E o resultado ? · 

' . 

{ •) .Art. 35. Teu do fal!ado os ve!~adores qn~ 
uiz rem · · - ' • . 

em votâção, c o que a maioria decidir se tomara 
. como . resoluc~ão.. . . · . .. -

ArL 73. Os cidad:ios que se sentirem aggrava'-· 
dos ·pelas deliberações, acórdãos e posturas das 
camaras, .· poderão .recorrer p11ra. os consel~os 
geraes, e na côrte para a assemblea ~er~l legis
lativa, c :ws presidentes das JH·~vmcJas e por 
estes ao n·overno quando a matena for meramente 

-~ '. . . .. . -econom1ca e admm1strat1va. -

O resultado, ... Sinto dize-lo;- foi o acto do 
presidente suspendendo os vereadores da maioria 
e determinando processo de responsabilidade 
dos mesmos vereadores. . · · 

De:pois a execuçã? d? plano:-rescisão do con-

i_ O 

Proposta de 1·escisão do contrato. 

Sessão extraorrlinaria em 8 de Abril de 1879.-
2.0 trimestre.-Prcsidencia do Sr. Dt. namqs 
Ferreir 
Reunidos os Srs. vm·eadores Dr. Gustavo Adol

pho Ramos Ferreira, c:;mo presidente; capi~ão 
Guilherme José. 1\foreira, Dr. Aprigio :Martms 
de Menezes, Guilherme Antony, Leonardo An-

. tonio 1Ialcher, Henrique Ferreira Penna de .Aze~ 
vedo :Manoel Dias Barroso e J ã sé "" · 
a nu-se a sessão. 

Sendo lida a acta da antecedente e approvada, 
passou-se ao expedient~ seguinte : 
.. · .......... · ...... • ........................... . 
........................... : ................... . 

Findo o expediente os Srs. vereadores Mo!eira, 
Aprigio e Barroso fizeram a. proposta segumte : 

« O desabrimcnto com que se tem manifestado 
o ·ornai intitul:Jdo Província. de ro )ried d _ 
Bento d1: Fi~ueircdo Tenreiro Aranha; e que pu- · 
blica por contrato O expediente desta C:llllUI n, não 
censur:mdo com justiça e decencia, quando por 
ventura houves'se motivos para isso, mas Qalum
niando c atir~ndo apôdos ao act~tal_ che{~ do ,ga
binete á adrninist1·acão da provmcza c a alguns 
1nenib;·os desta canuu·í.r., cujo silenciG sanccionando 
tão irrcgulár e reprovado. procedimen~o, rompe 
essas sahitares ligações políticas e respe~Lo~as q~e 
devem existir ~ntre esta càmara e a admmistraçao: 
publica,' leYa os abaix? _:~ssignados a proporell?, 
como propõem, a resc1sao do contr<tto de pub.h
cac:'io do c:; )Cdicntc dDsta camara com o refenqo 
JOrna . lilanaos, 8 de Abril de 1879.-pr. A~n-' · 
""ÍO Martins de Menezes, Guilherme Jose l\iorcml, 
Rranoel Dias Barroso. -. · · · 

("j A r~lação. de Bolem ac_ubi de sustentar _a 
de:mronuncia negando provimento ao recur:,o 
cri~e de responsabilidade (Ac9rdão ·de 20 de 
JunboJ. 
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Posto á discussão, não foi approvado, pelo que· 
os mesmos Srs. vereadores, assignntarios da 
dita proposta, não se conformando com a delibe
raçiio da maioria da camara, fizeram a declaração 
seguinte: < Em virtude de ter sido em sessão 
de hoje regeitado pela maioria desta cnmara, 

publicação do expediente com o jornal Provincia, 
recorremos desta decisão á presidencia da pro
Yincia. Manáos, 8 de Abril de 1879.-Dr. Apri
. gio Martin$ de Jfenezes.-Guilherm~ José Moreira. 
-!fanoel Dias Barroso. 

Declaro em tempo, que no acto de discutir-se a 
ro osta ara 3. rescisão do contrato cort1 a tv o-

graphia do jornal Província, foi lido o respe
ctivo contrato.-Eu Alvaro Botelhõ da Cunha, 
secretario que a escrevi. 

Bacharel Gustavo A. R. FelTeim, P.·I. 
Guilherme José Moreira. 
Dr. Aprigio Martins de lJfenezes. 
Guilherme .Antony. 
Hem·ique Ferreira Penna de. Azevedo. 
:Manoel Dias Ban·oso. 

2.(1 

INFOlULo\.Ç-lO DA :MAIORL\ J?A CA~IAilA 

Paço da camara municipal . de 1\Ianá_os :12 de 
Abril de :1879.-Illm. e Ex. Sr.-Satisfazendo 
a determinação de V. Ex., contida em officio de 
9 do corrente, aconipanha~do um rec~rso int_er-

Aprigio Martins de Menezes·e Manoel Dias Bar-
rosG, cumpre-nos informar o seguinte: . 

Na sessão da camara de~ do corrente, pediram 
at]:uelles vereadores a rescisão do contrato das 
publicações e impressões com a typographia de 
Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha, proprie
tario do jornal Ptovincia, alleg::mdo como base 
para essa rescisão, que o dito jornal haja aggre
dido a nlguns membros da cantara, a V. Ex., e 

ção, se esses excessos existem, dévem ser puni
dos com as pennas do- codigo criminal. 

O § 4..0 do art_ :179 da constitnição garante a 
liberdade de communicar os pensamentos por 
palavras, escriptos, ou pela imprensa, sob ares
ponsab!l!dade ~a lei. . A lei ~n!=i regu~a essa res-

pois á camara municipal tomar cÓn'be~imenio de 
taes delictos, nem applicar-lhes penas, caso elles 

.. · . . . . - .. 
n.os parêce illegal nó caso v·~rtente .. segundo o 
.espírito e disposição da lei de :l. •· de Outubro de 
:1828. Segundo a citada 1ei, .o recurso só tem 
logar da decisão da camara pelo cidadão que 
por essa decisuo se julgar aggravado nos seus 
direitos; mas nun.ca elos vereadores da minoria 
contra a. ec1são a ma1orw, porque 1sso annul a 
a propria essencia da.lei, que man'da que a cà
mara basGe as suas resoluções na maioria do 

. / 

. O vereador só póde recorrer da decisão da ca
mara, quando se torna parte, isto é, quando se 
v e prej udicadó em seus direitos como p~ssoa ou 
indh-:Juo, como se vê no caso do art. 32 da refe-
rida lei. . . 

Resumindo diremos que votamos contra a in
dicarão, porque não tem havido infraação das 
clausulas do contrato,• unico motivo que póde 
servir de base ·uridica ara a rescisão do mesmo 
contrato. Porque o julgamento dos excessos da 
liberdade de imprensa pertencem exclusiva
mente ao pod~r jp.ridiço no fôro crime, que só-
men s o 1c( , rova a -a sua exls
tencia, ás penas ~stabelecidas pelo codigo crimi
nal. Portanto, nada tem a camara que ver com 
esses delictos, caso elles existam. Cremos ter 
cumprido o nosso dever, e devolvemos a V. Ex. 
o recurso.-Deus guarde a V. E"\.. Sr. barão de .. o. . , .- . ' -.-" 

Bustavo .Adolpho Ramos Fen·cim, presid;'nte inte
rino.-Heni'ique Ferreira Pemia de Azevedo.
Guilflerme- Antony .-Leonardo Antonio . ./Jfalclter. 

Conform.e.-0 secretario, Alva1·o Bor:ellto da 
Cunha. 

3.o 

O:t\DE:I.I l'An,fRESCISÃO DO CONTRATO. 

ao ac ua c e e o ga me e: 1scu 1 a a m 1caçao, • Palacio da presideucia do Amazonas em 
·lido o contrato no correr da discussão, e afinal Manáos, :14, de Abril de :1879 .-L s Secção.
posta a votação, foi a dita regeitada por maioria Tendo os vereadores Dr. Aprigio Martins de !fe
de votos, declarando os referidos vereadores que .nezes, Guilherme José Moreira e Manoel Dias 
recorriam a V. Ex~ Barros·o truzido ao conhecimento desta presi-

As razões em que fundamentamos os nossos dencia, que a camara municipal da capital regei-· 
votos são as seguintes:-Da leitura do contrato tára a iudic:;J.ção que aprestmtaram pedindo a 
se vê, que é elle o mais ecouomico e vantajoso rescisão do contrato com Bento de Figueiredo 
que a camara tem feito desde a sua installação ~. Tenreiro Aranha para a publicação dos. seus tra
que nesse contrato não existe clausula alguma balho~, visto ter o jornal da propriedad~ do 
restrictiva da liberdade da imprensa; que todas contratante se manifestado com desabrimento de 
as chmsulas têm sido ticlmcnte cumpridas pelo. linguagem, em termos que olfondem a justiça e· 

• a o d Fio- iredo Tcm·ciro Ar - cen ia lumnia do e a -·a o :d 
nha; quo o tempo de sun duração determinado · actual chefe do gabinete, á administraçiio da 
em uma de suas clausulas~ ainda não si aeha cs- prodncia .; á alguns memlH'OS da propria ca
gotado. Ora, sm1do o contr:1to rnutunrnente obri- mara, rompendo assim as salutares ligações poli
g!liorio e niio hnventlo falta de cumprimento de ticas e respeitosas, que devem existir entre a 
alguma das clausu\:1s !bllc por pm·tc do supra-~ c:unara e a administração da província, o que 
dito Aranha, nenlmmn IH1sc juri<Jim1 hn ctuc nu- importa em irregular e reprovado procedimento, 

· tori.ze á camara n rcscindit· o cuntrnlo. Quanto ouvi essa camara, que em sua sessão de :12 do 
aos excesso::. <le li1Jerdnt1e 1le Ílllltl't~nsa,n\lt•A"ndos corrente, respondeu dando cómo razão do seu 
pelos referidos vereadores ::;iguatarios da iudtca· i !lt'OCCtlimeuto: 
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c Ser esse contrato o mais vantajoso e econo- . . . . 
láção; 

« Não existir nelle clausula alguma restricta 
da liberdade _de imprensa ; 

•. Terem sido cumpridas tod:Js as condições que 
o compõem e não se ter terminado ainda o tempo 
da sua duração. 

• 111as attendendo: 
os ver~adores, 

' .. 
guugem arguido, limitando-se apenas a dizer qne 
nada tem a camara que ver com elle por ser da 
competencia do poder judiciario, o ·que não é 
exacto, porque a administração, como ramo que é 
de um poder soberano, tem v:da nropria o inde
pendente do poder judicinrio. 

• que; en o a -cnmara, com_o to :1 -a a m1-
nistração em geral, como primeiro característico 
de seu:_a?tos a:moralidade, niío devê ronsentir 

caract~ristico, degradando a imprensa com su~s 
calurnnias e embu~tcs; . 

• A que, não-obstante não existir no contrato 
a clnusula ·de respeitar a administraç~ão e a pro
pria cam~ra, quando a elles se tenha de dirigir, 
sempre se subentende essa clausula; sendo como 
é de co1;1diç:·1o essencial para a parte que quizcr 
contratar em uma repartição publica a morali
dade dê seus actos ; 

• a . en o mrns a que. na m I caçao apre-
sentada não ha co;-.c;i.io á liberdade de imprcnsn, 
mas unica_mente nin meio· de torn:ar ma!s escan-

jorn;l, não' cóncorrendo up.1a corporação impor
tante, como é a camara municipal, para o seu 
proprio desrespeito e para a destruição de um de 
seus fins: 

; Mando portanto a essa camara q:ue res-. 
o 

Tenreiro Aranha e marque prazo a apresentação 
de propostas para nO\'O contrato. 

• Deus guarde a camara municipal da ca
pital. 

Ba1Y7o de 11Iaracajü, • 
4:. o 

RESPOSTA. DA. CAMATIA Á PllESIDENCIA. 

2.0 trimestre. 

Presidencia do Sr. Dt. nãmos Ferreira. 

Reunidos os Srs. vereadores Dr. Gustavo 
Adolpho Ramos Férreira, como presidente, ca
pitão Guilherme José 1\Ioreira, Dr .. Aprigio lUar-_ 
tins de Menezes, Manoel Dias Barroso, João José 
de Aguiar, 'Guilherme Antony, Henriqu.e Fer
reira Penna de Azevedo, e Leonardo Antonio 
Malcher abriu-se a sessão. · 

O Sr. presidente dccl:lrou que, o motivo porqnc 
~.~ : ( e ~ 1J 

o officio do p1~esi'den te da proviucin, mandando 
rescindir o contrtleto. com Ben,.to de Figueiredo 
Tenreiro Aranha, e resolver-se sobre outros ne
gocias. 

(•) ·o contrato" foi rescin~ido. 

R~tirou-se por encommodado o Sr. vereador 

Depois do que foi lido o officio do' Exm. Sr .. 
presidente da província datado de :1.4 do corrent&, 
determinando á camara que resc-inda .o contrato . . .. . 
Aranha, para. publicação de "'seus trabalhos; e 
posto em discussão resolveu a carnara não cum-
rir a dita o · 

dores Aprigio, Moreira, e Barroso~ pelo cjué res: 
pondeu-se á S. Ex. pelo oillcio do teor se-
guinte: . 

Paço da cnmara municipal de 1\Ianáos~ 16 de 
Abril de :1879. · · 

Illm. e Exm. Sr.- Esta camara não nérra a 
. • x. a cons1 eraçao e respeito ev1 o ao a to 

carg-o que exerce, e nem a obediencia dentro· da . 
orbita da lei a que tem juz como delegado do 

... . . . . - . . . 
o .l l \ l ,(. ' 

e por isso sente profundamente dizer-lhe que a 
sua maioria representada pelos vereadores ba-,
charel Gustavo, Adolpho Ramos Ferreira, Gui
lherme Antony, Henrique Ferreira Penna de 
Azevedo c Leonardo Antonio 1\falcher, declaram 
que- esta camara não pó de cumprir a ·ordem 
de V. Ex. contida em seu otllcio de 1.4. do cor
rente, para rescindir o contrato, que tem com 
p cidadão Bento de Figueirédo Tenreiro Aranha, 

· _ · s ., in es: . , por ser 
e~sa ordem injusta, pois que, não·havendo in

_fracçãe él,e clausula -alguma do contrato, unica· 
~ . ..... . . . 
' o ( ' cisão de contrnto, não póde esta camara desli-

gar-se dns obrigações que contrahiu por elle; 
2.0

, por illegal. Si de facto existe excesso de li
berdade deeimprensa, não compete a esta camara 
averiguar da sua existencia nem julgai-o, porque 
pertence essa attribuição aos ·uizes criminaes 
nem tam em se c po e applicar outras penas 
além d:~s quo designa o codigo criminal. 

Deus gu.arde 'a V. Ex.- Illm. e Exm .. Sr. 
Bariio de .Maracajú, presidente desta proviJ;Icia.
I3acharel Gustavo Adolpho Ramos Ferreira, pre
sidente interino.- Guilherme -Antony.- Leo
nardo Antonio 1\:Ialchcr .- Henrique Ferreira 
Penna de Azevedo.- Dr. Aprigio l\Iartins de Me
nezes, vencido.- Guilherme José Moreira, vcn-
. -11a ·, o · 
E nada mnis occorrendo o Sr. presidente en

cerrou a sessão, do que para constar lavrei esta 
ar.ta que sendo lida foi approvada. Eu Alvaro 

·Botelho da Cunha, secretario que a escrevi.-:
BachlJ.rel Gr1stavo Aclolpho Ramos .. Ferreim, presi
dente interino.-Guilherme Antony .-Leonardo 
Antonio llfalcller.-Henrique Fen·eira Penna de 
Azevedo.-Dr. Aprigio llfártins de 11ferrezes, com 
restricção. 

. .. . . . . . . . . . . . . 
4. o finnlmcutc, porque niio é soliclario com a 

delibcr<16ío ela · canwra ue na suu reunii:ío de 
hoje de5ubedcceu u ordem da pre~idcncia da pro
víncia, que mnndou . rescindir o contrnto da 
publicação do expediente com Bento de l~iguei-
rcdo Toureiro Arm'iha. · 

Pelos mesmos motivos ássignaram com res
tricções os vereadores abaixo • ....:GuillMrme Jose 

. ~Ioreira.-Jlanoel Dia.s Barroso. 
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SUSPEtiSÃO DOS VEREADORES. 

. • f. a Sccç~o.-N." 123.-0 JJarão de Marác!lj~, 
presidente da província, usando da attnblllçao 
qu~ lhe confere o §~-o do art. 5. 0 da lei n. (1,0 

Considerando que a maioria da camara muni
pai desta capital representada· pelo · ver~ador ba
charel Gustavo Adol ho Ramos Ferrerra e su'l-
plantes Guilherme Antony, H~nriqu~ Ferr~ira 

· Penna de Azevedo e Leonardo Automo Malctler 
desobedeceram a ordem desta presidencia conti~ 
da em officio de :1.~ do corrente, para que fosse 
rescindido o contr:~to que,· com a mesma camara, . 
fez ~ent~ de Figueiredo Temeiro Aranha para a 

· Con.siderando que, a nbo ·ser o proposito em 
que se acham aquelles vereadores_ d~ cre~r em-

: • . :- . , r -

tandÓ úm jornal que a ataca, assim ·como á ad
ministração <>·era! e <.í propria cam~ra, com 
calumnias e e~1lingungem in~olit~,nem. um outro 
motivo podia determinai-os a assm1 proceder; 

Considerando que, as razões que c~eram_ de s~r 
injusta C illl~gnl a ordem desta presr?e~CHI, l_}aO 
:::ão mais que subterfugios, llOrquc SI nao ex:1s~e 
no contrato a clausula de o centratante uuo 
hostilisar a administrnção ·e a camara, em nada 

danatm·eza delle (Ramos.-. Conte~1tos.) . 
Consider:mdo que, si clla n~o 6 iJJjusta, c?mo 

se- v0 do eonsideran,1o anterior, .meno<> mnda 
póde ser tid;l por illcgal_, porqne _a Y!dy ~a admi
nistração é tão indepenaente da: JUdrcrarw, como 
o s1io os .. poderes entre si:; 

ons1 eran o que, mesmo a mtttr a a Iypo
these de ser a ordem illegal, não e1·a a cnrnarn a 
competente para conbec~r dessa illegalidadc c 
que si o fizeram os refer1dos .vereadores e snp
plentes, que rcpresenta!Jl a. maioria, f~i cri!fiino
snmente e em dcsrespe1t.o ::testa pres1dencra:· 

Rcsolv.:l suspender o mencionado vereador ba
cbnrel Gustavo Adolpho Ramos Ferreira e os s~p
plcntes Guilherme Antony, Henriqu~ Ferre:ra 
') 

e mandai-os responsabilisar. · determin~n_cl~, s~ 
expeça 'cópia desta, do officw de H dmgrdo a 
mcsmacamara, da resposta desta e da rcpresen· 
tar,ão que á esta presidcncia dirigiram os !'erea
do"rcs Dr. Apl'igio Martins d~ Mene:>: ~~, Gull hcr
me José 1,Ioreim e Manoel Dras Bai, uso, contra a 
decisão da mesma camarn, ao ·Dr. juiz de direito 
da comarca para proceder como fôr de direito. 

Cumpra-se e communique-se.-Palacio do go
,~erno da província do Amazonas, em 1\IanM~, 
17 de Abril de J8i<J.-Barcio de 11Iaracajú. • . 

dito jornnl, com _regulari-. - - ~ •· . ... 

trao!diuarias da camara,. i;clusivfi a~q~e estão 
por publicar, os edifaes da secretaria dell~, dos 
ilscaes, dos .i uizes de paz (3 ju_ntas paroc~1~e~ e 
municipal de t~~as as parochias do m~mCipiO, 
das juntas de alrstnmen~o para o exercr~o e m:
mada do tribunnl do ur r e de todas as mms 
repartieões perlencentt-s á mesma camara. 

2.a-igualmente publicará as relações e mais 
mo'i'"imentos das escolas nocturnas,- o quadro do 

• t 0 rr , a r aça~ . o ':..os 
diarics e todas c quaesquer .outras pubhcaçues 
que forem precisas, cujas despezas tenham de 
correr. pelos cofres da mesma camnra. 

3. '-Imprimir os títulos dos votantes das pa
Tochias do municipio e brochar em livros de 
talões, os diplomas para eleitores,_ para juizes de 
paz e vereadores, p~1ra deputados geFaes e pro
vinciaes · os conhccimcntQs de recibos para a 
caixa Jtira a co'bran a elos im ostos na camara 
nn·encias fiscaes, mercado publico, matadouro e 
ccmiterio, os alvarás de licença, cheques jJal';l. 
pagamento c o mais que for preciso . 

. -. s rmuressoes e pu J I caçoes. serao er as 
com a hrevid:ide que fôr requi~itada pela secre· 
ta!'ia da camarn com aviso ·antecedente de 7.2 
lloras pelo menos, sob pena, conforme a con~ 
diçiío {).a. · "" 

b. 3-Por qualqucrfaltn que nã~ seja p~r força 
• • • l . j, 

pelo presidente da camara que pt>derú re~indir o 
contrato,quando as multas attingire,m a M)O~OOO. 

6. 3-Receberá em pagamentod'este trabalho 
a quantia de :1.:800~000 rs. paga em iguaes pres-
tações trimestraes. .. -

7. 3 -Para_ garantia- das Il!lll~as em que incor
rer dá por seu fiador e prmc1pal pagador a Al:l· 
tonio Rodrigues Soares, que estando presente de
clarou aceit~r este enc~rgo, e, estando appr_ovado 

::> 
da provincia, lavrou-se este termo em que assi
gnaram o Sr. presidente, arrematante e fiador. 
Eu. Alvaro BoLhclho da Cunha, .secretario o sub
scrévi.-Bacharel G--astavo Adolpho Ramos Fer-
1·eira, presidente interino_.-Bent_o de Figueiredo 
Tenreiro .Aranha.-.1lntonzo Rodrtgues Soares.-
Conforme. -O secretario, .Alvaro Botelho da · 
Cunha. • 

Sr. presidente, a cãmara, o paiz, tem agora 
como <JV<lliar até ondecsão justos os sentimentos 
que opprimem ·me pelo que occorre no Amazo.nas, 
entre os mais distinctos e dio-nos cavalherros 
aue siio os chefes do partido liberal da !li, c que 

coNTRATO DA c PROVrllicu • êomo tacs devem vk á harmonj:1, que, aconse-
. · ·' · lhamos. nós os representãntes da província .•. 

. ~ Aos oito dias do ~ez de Nov:embro ~e I!lil . 0 SR. s··\.LDANHA l\L\.IUNHÕ :-lluito bem. 
orto::entos setenta e orto. nesta crdade de Manaos l · · ' · 
c paç:o da camara muniéipal, onde se achava o q Sn. Cos_!A AzE>'":J!:DO ;....;.E para comp.lemen~o 
setl presidente interino o Sr. Dr. Gustavo de mformaçoes da~·er a sentença de despiOnuncra 
.Adolpho Rumos Ferreira, ahi compareceu o ci- 1 a que já me refen, e pela qual os ~ereadore~ 
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outros e darem as mãos, tornarem-se unidos, em, primento de algumas de suas clausulas e runs
prol da terra que servem com melhor vontade .. 1 sim'ls vezes por força maior. 

• O partido liberal espera isso -desses seus 1 Que. o contr~to de q!-1(1 se trata e se lê a fl. 23 
membros. · sob n. 1.0, ma1s vantaJoso para os cpfres da ca-

Eis o documento a que venho de alludir. I mara, foí observado fielmente pelo contratant~ 
. Aranha, e que esse contrato esta com todos os 

Adolpho Bamos Fei-reira, Guilherme Antony, sua rescisão, nem a camara o podia fazer .. 
Henrique Fereeira Penna de Azevedo e Leornardo Que as Ctlmat·as siio corpotações mer·amente 
Antonio Malcl1e.r, incursos nas penas do art. 1.4~ administrativas não exercem jurisdicção alguma 
do codigo criminal, por terem desobdecido (do- contenciosà, lei de 1: de Outubro de-1828~ art. 2(1.; , 
curnento sob n. 2 a fl. 7) a portaria da presiden- não lhe compete funcção-algumaj_.udicim.:ia~ aviSO" 
cia dapr~Yi~cia sob ri. 3 a tl. 8 em q!le ordenava n. 1.0:1. de 'Z8 de Mar o de i8~ v·sco 

· ,- Uruguay e ensaios do direito administrativo, etc . 
. do com Bento.de F. Tenreiro Aranha, para pu- Que segundo o § 4. o do art. :1.79 da constituição 
~lica<,;ão d~ ~xpedient~ da camara no ·seu -politica do Imperio- todos podem communi-

. . . ~ ame os por pa :wras, escr1ptos 
n~andpdosresponsabllrsar por ~rune de ~esob~- e pujl_lical-os pela imprensa sem dependencia de 
drenCin, como. consta da portaria da presrdencw censura, contt1nto que hajam de responder pelos 
sob n ·. 5 a fL:I.~- • ; - \ abusos que commetterem no exerci cio, deste di· 
. Ouv1do:; naforma a.a ler os verea~?res de~un-: reito, nos c:Jsos e pela rórma que a lei deter

C!ados, estes, na sua resposta a fl. io e segmn!es minar. Que a lei reguladora dos crimes de abuso 
- defendem-se, allegando que, em uma das sessoes 1 de liberdade de i in prensa é o codigo crin)inal. 

tres vereadores proposeram : q.ue, a camara res-~ O art. 9 § g,_ o elo citado codigo diz.:-Não se 
cindi~se o .contra.cto., que exr~tw. entre ella ~ .O julgaram criminosos os que censurarem os actos 
proprretano do Jornal P1·ovmcw. para suas lll!-- , do_ governo e .da ulllica administra ão em ter-

- , . • . · mos pos o que vigorosos, decentes e comedidos. 
atacado ·"ylOlent~ e desabndame!lte. alguns verea- Que o -art. 33 ·tambem diz:-Nenhum crime 
dores, ao p~esrde!lte da. provm~ra,_ e a~ actu~l será punido com penas que não estejam estabe-

mater!n, a maioria reg;eitou ~ pro~osta e os pro- ! quellns que estiverem decretadas para punir o 
ponentes re~orrermn a prestden~w, corno mos-. I crim~ no gT<ÍO m:1ximo, medio.ou minimo. salvo 
trava o documento n. 8 ~ fi. -1~.. . . o caso em que aos j niZPs se permil.tir arbítrio, 

Que, mandando a pr~s1doncw !nform:Jr sobre o Que ú disposiç1io deste artigo tem sua base nos 

n- • • ·:s , ·::; menos a-

recurso, foi envhHla a tnforrnnçao const:mte do §~ 3 c H do art. 1.79' da supradita constituioão. 
documento n. 9 a fi. 21. u en i t · · - ·-

, s e i a. · u Jresi en ia, ue nantes, não podia a camara arrogar-se attríbui-
rescindisse o .. c_9ntrato: do~umcn~o !l. 3 a fL 8. ções jndicl:~rias, para av:~líar si havia ou não 

Que, em sess?o.do Çl.la i6, a mawna d~ camara abuso de lihei:dade de imprensa, julgar em causa. 
recusou cumprn· e~so. ordem pelos motivos con- propria sem dar lagar a defesa e applicar uma 
stantes do seu offic1~ sob _docume~to n. 2 a fl. ·~ · pena não estalJelccida :por lei; e por isso votaram 

Que, em 17 a presrdencw expedm uma po_r~arw contra a proposta. 
suspen4eudo-os. eman~ando-os responsa.btltsar, Que segundo o art. 34 da J_ei de :1..• de Outubro 
documen1o n. 5 a 11. H. . . . . O' de 1.828 as rcsolur,;õcs da cnmara são tomadas por 

Que, _todos esses factos tlveiam looar no mez maioria de votos. Destas resoluções se póde re-
de Abnl findo. - . · · ,. a a 

e. ~o ' ( E formulam os vereadores d~nunciados as se- em seus direitos, como é _expresso no atot. 73 da 
guintes questões: mesma-lei. · 

V, Podia a ma:íoria· da camara proceder de O vereudor sómente "póde fazel-o qm)D{ló se 
modo contrario áqueHe porque procedeu, não torne parte; isto é qnm1do se julga aggr<JVado 

-app1·ovando a :pror1osta, para a rescisão do con- em seu direito pessoal, como no c.aso do art. 32 
trato· - dn mesma lei; e não se tendo dado, .no caso 

:2.a 'Podia ser recorrida a decisão da maioria, vertente algumas àas duas h}•potheses, não 
que não aggravava direitos de terceiro nem os podia ter logar o- recmso. TamQem não hav·ia 
direitos pessoaes dos vereadores ; . Jogar para representa~~ão 011 petição á presiden
· 3.8 Não sendo essa decisão contraria aos inte- cia da provincin, porque não havia transgressão 

resses da cnmara municipal,nen~ importando ella de lei, usurpavi:io de attl'ibuitõcs em prejuízo do 
em uma- transgressão c1e lei ou excesso de attri· cofre municipt11, opiniiío que é conforme DO 

• .~ , , • t>' , 1 xe1 • ue ensina unen a ueno e rscon o e ru-
cêrem o direito dé petição gnrantido na consti- · guay :·Que ci :~ctual presidente· d;r,provincin· dtY 
tnicão·· · , - . . Bahin em seu oficio de 1.2 de Fevereiro reco.; 

õs vereadores suspensos e· denunciados des- nttece e fortifica esse pensnr,. como prov;t o 
envolvem ·estas· tres ·questões, allegnndo que, documento n. -:12 a :fl. 25, c de todo o exposto se 
seO'undo o direito patrio os contratos são mu- vê que a proposta dos vereadores em minoria 
tu~mcnto obrigatorios para os contratantes, foi manifestamente contraria a constituicão e ás 
neub um deHes·tení direito a. exigir u sua rescisão leis ciwçlas. • 

A, 40.-TO~IO JII, 
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-· •Que a presidcncia da província recebendo in- Ji_uas pelo legislador, pois que o ~rt. ·u5(r. do co-
debitamente o recurso e ordenando que a maio- dtgo penal em que foram denunciados os verea
ria da camara cumprisse a mencionada proposta, dores se refere só e expressamente a lei ou a re~ 
ipso{acto colloceu-se na hypothese do art. !{1,3 gulamentos, que tem força de lei ;- e a ordem 
do cod, crim. dand0 uma ordem manifestamente emanada da presidencia embora respeitavcl, não 
contraria ás leis e o cumprimento dessa ordem tem autoridade e força de lei para ser cegamente -
1mportava um cr1me qJie e pumdo com us penas cumprHtn; . 
do art. !42-do dito codigo criminal. · Consider<mdo que é um erro grosseiro confun-

• E port:111to -desobedecendo á presidencia da dir e deduzir-- fundado no art. 156, o caso ·de 
• • _, ~ 1 • - • - :, . • • -_..·_,. _.. •• .> 

}"~ ( 1Uvla <llll U ll:il> U«V , Vlllli>;:)UV ':VIU V UC) . . • > U.IOLlv•V 

cnme algum. no art. i28 do codig·o, em quanto que a omissão 
•Que a presidencia da província na portaria de ou. neglig-encia o está nos arts. i~3 e i54 ; ; são 

suspensão faz uma errouea applicação .da doutri- crimes dilferentes, a q ne estão impostas pena.; 
na dos contractos peloDr. Hamos. As clausu- diversas, aquelle está sob o titulo 4. 0 que se in
las que são de costume subentenderem-se esti- screve: dos crimes contra a segurança interna 
nuladas si são nrecisas nara a validade· do con- do Imnerio e nublica trannuilidade · e este sob o 
trato ou quando o. são da natureza della,- a titulo 5.0 

: dos crimes contra a boa ordem e ad
renuncia dn lilierdade da imprensa por part.e do ministração publica; 
contratante Aranhn devia subentender-se. Que . E por tanto a desobediencia não é synonimo 
essa cwusu1a nao existe no contrato porque ae omtssao como a1z a denuncia, e e o contrariO 
ella é immoral, a imprensn corrige-se pela im- exactamente da omissão, porque a desobediencia 
prensa e pela lei ; si a censura ê justa ella é é um acto positivo, e a omissão negativo, e dahi 
ti til porque previne o censurado de um erro e o a pena do art. :1.28, ser mrds grave do que à do 
habilita para corrigir, si a censura é injusta art. i54; · 
ella mesma cahe por si, si é indecente e calum- Considerando que, ha um elemento que entra 
niosa ahi está o codigo criminal que lhe estábe- na constituição dos dons delictos: a legalidade 
Ieee e gradua as penas. da ordem que foi completamente olvidado na de-

Que supoosto a presiàencia, em sua portaria de nuncia do promotc.r, talvez por lhe parecer mais 
- a fi. :ll c1P.I".hll·:u;;;A aue a Vida da ad- facil andar U1Cttend0 UnS crimes no;; OUtfOS. 

ministração é tão independente da judiciaria, contra dit·eito, como quem anda em procura de 
como são os poderes entre si, não o contestam, uma penalidade que agrade, jogo que é injuri
pelo contrario é por o reconhecer que se recu- dico, não é proprio, ê iliegal e mais improprio a 
saram o transrorm:n· suas attnbuiçoes admmistra- articu!nÇ<JO que ostentou contra os artrgos ela re· 
tivas, como vereadores, em attl'ibuiçõr.~ judiciaes, dacção ·dos jornaes · desta cidade, como se estes 
e que si a pre:;idencia assim pensasse teria pau- fossem advogados das partes e assessores dos jui
pado uma injustiça. . · zes, e i.;to sem embargo do preceito contido na 

Declaram finalmente os vereadores denuncia- circular de 7 de Fevereiro de !857 que prohiha 
dos que sendo a camara executora dessa ordem até consultas ao governo para applicação das leis 
.'!, ·, · . Ih" -.:~" ~"" 1.-. .,.,~ "''"'"• ""''"'.,.,.,:;:_."" • 

g;lidade, porcÍne diz o al't. 142-do codigo cri- Considerando quo,' os vereadores denuncindos 
minai, 2.a pnrte-o que executar a ordem ou re- não commett"eram delicto, cmnp~·irmn nob1·a e es{or
quisição illegal serú con~iderado obrnr como si tal çadmnente o dever de ,·ep,.esentantes tlo 1ntm·ici.pio, 
ordem ou requisição não existirn; e punido pelo defenderam sn:1s prerogalivas, embora expon· 
exce::so de poder ou jurisdiçiio que nisso com- do.-se ao despeito do presidente da província e as 
metter. suas suscepLibilidude:; ubsolutistas. Seria mais 

O que ~udo visto e examinado : facil inventar uma nova especie de crime pora 
Considerando que, tendo sido remettitlo por punir tnnla coragem e virtude cívica que espanta 

l><:.tA Í11Í71\ !11\ ' nnhliM · r.l\nl(l <:.A VI". • rlo e!ll tClllpOS dC dCCadeUCÍl\ e SerVÍ!iSffiO, dO qUe 
offi.ciÓ a fi. ·6 sob 11. i, Ôs papeis procedentes da C3pl tU! ar em Oll11SS110 O a c to SOlemnc, pOSl tl VO e 
presidêncin para denunciar os vereadores sus- · nascido da mais firme resoluçiío que a consciencia 
pensos por crime de desobediencia previsto no do dever inspira ás almas grandes e patriolns, 
art. :128 do codigo pennl, deixou de o fazer, por praticado com applauso do município e de todos 
entender, que este crime só póde ser praticado os amigos desinteressados das publicas liber
pelos que não são empregados publicos e por isso dades, pelos ·.yerendores suspemos e denun,ciados 
fez elaborar a denuncia-sobre o crime do art. Hi1: que; se cumprissem a ordrvm illeg{tl teriam sem 
do mesmo codi"go, por serem os vereadores eon- duvida escapado da suspenção e do processo, 
siderados empregudos pulJiicos, pois esta é a de- mas não dn sancção de suas conseiencias, da 
ducçfio Iogica do articulado úa denuncia quando condemnação dos sem .municipes e da autoria 
declara que os vereadóres pelo é rime de desobe- do art. Hl:2, 2. a parte do co digo penal. 
dieucia tem o furo especial da responsabilidad~; Considerando que, ~s · yere:Jdores denunciados 

. fo. ,· _, nn" -I\" '"""~'""~ lfl'\ t>m <::tl!~ l'l\<::r1fl~t!\ "' tl ~.?\' P ;;prrnintM: llllA n~fl 

crime definido uô' art: ·.· i 54 estão tnxativnmente transcripta, -.demonstraram até a evidenciá: que a 
espedfic~•dos no art. 153 do cod;go penal e· _ordem expedida pclrt':prcsidcncia para a canwra 
nenhum .:deUes ce>ncorrc no f:1clo da legitima rescindir o contrato eclcbrado com o propric
OP1JOsição dos vere:tdores denunciados; tnrio do jonial Provincia peloS' motivos da por-

Considerando que, em materia penal a disposi- ta ria, era contrnria ils-leis e como _tal por illegal 
ção não se deve applicar ·nunca além da hypo- não estava no caso de ser cumprida, não só poe
these que nella se contem, e não é licito previnir que o contratante cumpria perfeitamente com as 
hypothese de que a lei não cogitou, estender aos- obrigações do contrato, como ainda porque as 
artigos para abranger espccies que foram repel- camaras como corporações meramente adminis· 
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trativas não exeL'cem jurisdição alguma conten
ciosa, como é expresso no art_ 2q, de sua lei or
ganica de Lo de Outubro de :1828, commetteriam 
um excesso e abuso de poder si por se rescin
dissem um contr~to que reconheciam vant_ajoso, 

da provinda, contra a vontade da parte, sem que 
se lhe decretasse indemnizaçào no intuito de 
evitar reclama ·ões ravosas á munici alidade · 
e os contratos em taes. condições têm força de 
obrigar e não se rescindem senão pela resolução 
espontanea ·das partes. . 

• Considerando que~ os motivos da portaria bem 
longe de serem reaes ou jurídicos apenas re
vel~m idol~t~~a autoritari~, á a_utoridade e não á 

deres' por serem distinctos e 'independentes ou 
com vida propria como se exprime a presidencia 

- • • 7 a s • 
elles se auxiliam, se completam e se harmonisam 
para a realização do supremo fim político do 
Estado~ 

. ' 
abuzar do poder, é precizo que o poder detenha o 
poder. Tudo se perderia, diz Montesqnieu, si o 
mesmo homem exercesse os tres poderes : o de 
legislar, o de executar as suas resoluções e o de 
julgar. Dependendo um do outro estes poderes 
si corrirrem. e uilibram-se c h:~rmonizam-se : e 
si a constituiçi"to entregou ao prest ente a pro
víncia deleg:1do do poder executivo o governo 
da província entregou tambem o- governo das 
cidades e villas ás camaras municipaes, que, no 
tocante a attribuiçõcs geraes, por elfas exercidas~ 
em ·virtude da lei, como juramentos a empre
gados geraes; eleições e outros. trabalho_s, estão 
subordinados a outros poderes que lhe sao supe-

-riores hicrarchicamente.e no mais obram livre-· 
- · • i ra-

tivas e sempre de accôrdo com as disposições da. 
lei de 1.0 de Outubro de :l828 que é o verdadeiro 
alcorão das municipalidades. 

• E os conflictos entre as autoridades adminis
trativas não s·e resoLve por processo de respon
sabilidade, e nem é caso delle. 
. «Por tudo isto; tendo ém vista os fundamentos 
jurídicos da resposta dos vereadores e pelo muis 
dos antos,julgo improcedente a denuncia á fl. 2, 
para não pronunciar, e recorró deste despachp 

· para a superior tribunal da relação do disteicto ; 
a quem . o escrivão remctla os autos. Pagas as 

1\'Ianáos, _29 --de Mâio de 18.79.-Francisco de 
Paula L. dos'G. Peixoto.» 

Senhore:;, esta esquer<la situaç5o em que es!á 
a administração do Amazonns, e a desharmoma 
do partido liberal alli, tem por cau_s~ ll;nica, já_ o 
disse, o modo por que o gabmete dmgm a ac~ao 
administrativa do digno Sr. Barão de Marac3JÜ, 
fazendo~ o comprehender que os interesses da com-

panhia, que ha tantos annos mantem por lá privi
legio sem razão de ser, estão acima dos da pro:
vincia. 

O presente que a ella quer fazer, e o conse
guira, de q,:800:008$ contra o desenvolvimento 

r (r .- • • •• • • • 
I"") .o ' O modo pelo qn:ll a despensara de ter na pro-

vinda a séde dos vapores das linhas "provinciaes 
dos rios Madeira Purús e Necrro re·udi 
ex~~msão do commercio da cnpital :. fallr.m de 
mms_ 

E nem é tu elo!. O gnbinete tem tambem deixado 
de attcnder interesse~ políticos e civis, que por lá 
correm em maior olvido. 
_ A camara s~be o que a !li houyc, pelos. P!!Peis 

até á ~xp~dição,dos diplomas aqui verificados. , 
Sabe; pois, que, por acto do digno 2o vice-. , . ~ . 

inaugurar-~e no Amazonas a situação libernl, fo
ram empossados os vereadores da eleição de 
:1876, e os juizes de:: paz da capital dessa eleição, 
que, arbitrariamente, achavam-se fóra ·de suas 
funcções no interesse dos comervadores e dos 
ami~os da companhia do Amazonas. · 

Não obstante, os conservadores, que havião 
estauo na camara-e no juizado de paz, não consi-
dera~am-se sem podere~, e l}lllito mais quando 

nnnciados. 
E' assiin que, por vezes, hão funccionodo ao 

m 1 t-m) da·trn ~ · · 
prejugicando em muito; nas causas cíveis, este 
conflicto que deve cessar quanto antes. 

Os juizes de direito e munici·pal da circum
scripção em que funccionam taes vereadores e 
juizes de paz, escrevem solicitando um termo á 
tal ronfusão,. 

sto u o sa e por o cw-e por cartas sem u
vida, o illustre .:ir. presidente do conselho; e 
nada tem resolvido ou feito resolver, apezai': 

L 0 Da resolução desta augusta camara, con~ 
traria aos provimentos da relação que dão ori
gem e fundamentam. o conflicto ; . · 

2. o Da resohi(;ão, ou que melhor termo tenl1a, 
do supremo tribunal de justiça, não nttendendo 
á _denunc~a do:5. conscrvad~res co_ntra o acto ~a 

cipal c os juizes , de paz, em exercício ainda ao 
tempo de inaugurar-se no Amazonas a situação 
libt·ral. . 

·A'-vista deste indefferentismo, continuará· o 
conflicto; nenhuma qualificação poder<\ ser feita 
na capital, que tenha approvação da relaçiio do 
districto, porque este tribunal não aceita, .como 
legitimas, os actos dos juizes de paz de !876, 
unicos que o presidente reconhece, c bem, por
que a E!Ualificação e a eleição de que provieram, 
por duas vezes estão approvadas pela camara dos· 
Srs __ dep~tados, c1~1 i8í7 e em :l8i9. 

• ' rr 

houvesse didgido P<lra o la do da opposição. aci 
gabinete,depois de tantas provas desua desat
tençiio á província do Amazonas- ferindo seus 
mais -vitaes interesses. -

Infelizmente, sou fraquissimo :em nadu posso 
concorrer para encommodar o gabinete e fazel-õ 
seguir para lá m~lhor c_aminho. 

O Sn. S.o\LD.A.NH.A.lE.RI:NHo: -E' bem forte. 
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O Sn. GALDtNO DAS NEVE:; :-E' um dos mais tido liberal, em sua bandeira inscripto no anuo 
fortes. de i869; - voltei para o Jogar de onde não me 

O Sn. CosTA. AzEVEDO:- Agora, Sr. presidente devia ter npartado. 
volto· me para outro ponto, pois que devo atten- · Foi o effeito da _inexperiencia, do muito que 
der a nlg1,ms apartés QUe me dera o honrado confiara no meu illustre amigo o di<Tnissimo . 
Sr. minidro da fuzenda, qnand~~~~~S~r~-~c~o~n~s~eHlh~eui~ro~~ffi~~~~~~·~~· ~o~~~~·~~~~-
tima vez · se.fallou do projccto de receita e des- Agora, e porque entendo não dever encom-
peza geral, do futuro exercício financeiro. modar por mais tempo o digno e illustre.Sr. roi-

. S. Ex. encommodado não sei 1or ue talvez nistro da marinha, fazendo-o a ui ouvir c ~ 

dia em que votaste .. pela emenda á· resposta da S?-1 de vir, não ~m seu auxilio, porque nãp carece 
falia do throno, o:tierecida ].)elo mustre deputado dt~so de quem e c~mo eu fraco.~.. · 
representante do Bio Grande do Nort 
já então se faz.ia ao go-verno eu tom::rva como a muito. 
mim feito. . O Sn. CosTA AzEvÊ:oo:-.. . mas concorrer para 
, Não podia contar com o vosso concurso pura que o serviço dapraticagem da barra dessa pro-

as minhas . idéas.- vinda, se desenvolva·melhor, o:tierecendo á con- · 
sideração do digno Sr. ministro da marinha al-

O Sn. JoAQum NABUco:- E' muita ~ntici- gumas lembranças de factos passados. · 
pação _. Dev:o, Sr. presidente, á. essa heroica província, 

O Sr..- CosTA.. AzEVEDO>- A esse aparte, em tom que conheço, que amo como se minha fosse, 
que me não quadrou, e aparte tão longo, respondi toda a dedicacão de ue sou ca az nd re-

:> ( ·, ( ' gz ·. zz- czse·para. SCll ÍJrO%rresso, eserv)çosmeus. Venho 
mente muitos apartes meus, des~a sessão, e esse pois unir aos pedidos de seus distinctos, repre~ 
principalmente, não foram to!!lados .. O diario do sentantes, os meus, em ordem a que consiga-se 

, , . ~ ., , · . , · a . arra, a ma1s ;pa pt-· 
que reclamei em divido tempo como consta dos tante das necess1dades que tem (apoiados) e que 
annaes (scssr7a em 2·f: del/aia.) não póde continuar como acna-se actun1mente. 

Eu disse, então, Sr. presidente, que muito me O digno Sr. ministro da marinha ouviu ao 
sorpreudia ess~ juizo du honrado ministro, por- romper-se este debate a voz antorisada do dis
quanto S. E~. procedia diversamente para com tincto deputado o Sr. Dr. Fiorencio-de Abreu, 
aquelles ue eu achei na o losi .ão ao abinete re I ·- · 
t3es como o Sr. co use heiro Martim Francisco, por, .e meios para as aposesenÍações dQ pessoal da 
Drs. Carlos Affonso, Candiclo de Oliveira, e até o prattcagem. - . · · . 
proprio áutor da emenda a que se referia, que S. Ex. fez. a seguinte :pergunta':- o que pre-
poderam vir ús fileiras já p_ossantcs da maioria, tende o digno Sr. ministro J.'raticar ·a respeito 'i' · 
e considerados bem viüdos !. . . Não repitirei esta interpella~~ão :·está feita,ha de 

Disse-lhe mais que a minha posição de então ter resposta. Veremos então como marcha a ad
tinba cx.plicnção justa, aceitavel .mesmo, desde ministração em assumpto de tanta importancia. 
qne uo gabinnte eu via um membro, o Sr. con- Direi porém :- Sem uni rebocador conve
selheiro barão de Villa Bella, qtle, com uma nientementé construido, de força bastante, com: 
con st :m ci a cen su ra veJ 1 eü tou lllHtstart:liM--{}..:Pl.e•J-1' ;o..-,1--Bess>eecaa lkee;or!'fattjB:OSSffl}-!~:...· ~ss-~e~nn1~·e:ftahtz'llai:iars::-:-;o;s~at:1Jl.nrm·7la.~,--niml:~~~
eleitoral do Amazona's para . que viesse eleito pdo menos a·vapor, para que facil seja a sou-
contra ·as interesses da provincia, não o meu dag-em dos bancos,· diversas vezes no dia', para 
digno collega o Sr. S:;.ldanha Marinh.o, mas o pre- conhecer das variações que occorrem,fac.ilitando 
sidente de Pernambuco. Como podia pois prestar !i livre pratica dos na vi os qUe entram e largam 

·a esse gabinete o meu apoio? · <ique!la barra,-nada se melhora dessas tristes 
E tanto essa foi a rnzão de meu acto criticado, condições em que. se vê repetidamente abraços o 

que, logo á sabida do gabinete, ·do illustre barão, commercio da provincia. _ 
11edi ptaça na maior_ia. .:c A província não póde, nem deve, apoiar . go-

No entretanto hoJe resta-me o d~.sprazer dessa verno . que dcscure deste assumpto para si de 
praça que tive, ainda que por tüo limitado m~gna irnportancia. . . · ·. · .. 
tempo:- confesso-me profundamente arrepen- Si o digne Sr. ministro tem em mira· e.nviar 
dido disso. · taes recursos, e si os ha, fazendo-o já, ._terá de 

E' J:H'to, Sr presidl:lBt0,--{]ue eom a sabi t-o4Iiedo alliviado a impres:>ãu má · · 
do honra:do ministro d:1 fnzenda tive esperanças c:.Jusado essa·dL•ssidencia que existe já, ·entre os · 
fagueiras de que os interesses das llrovincins respectivos repre~entantes , pat:ecendo até que d 
pequenas, serião mais acolhidus, pelo que se governo de caso pensado a fez surgir e-a. • quer 
dignou dizer-me ;:-a· pequena politicn prov::ncial tornar m:1is radicaL - . · 
ha de ser considerada.·- .· ·. · Conheço os rio-grandenses, vivt entre . elles 
·- Reconhecendo que · erão -pnlavras que se não por muitos annos, e avalio 11ois as · dilliculdades _ 
traduzião ;- venrlo os interesses do· Amazonas que, podem ·surgir,_ quando não se vejam admi • 

. descurados, a tibieza do gabinete no sep:uir-se · nistrados pela justiça e com a lei, e desde quando. 
mais desenvolviuamentc o. programma do par- se desattenda \lO servi o da barrt~ unico · ue 
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fatalmente influe no commercio, quando não é 
qual deve ser. · 

Preste . a este· serviço o digno Sr. ministro sua 
attenção. · . _. 

Elle não pôde deixar de ter todas essas facili
dades referidas ue diminuíram muito .os eitos 
d~ ~essima natureza da barra unica, da pro-
vmcw.· . 

Relativamente a duas dellas devo fallar :- a 
perm nencia a L e um re oca or o governo ; a 
convenieneia e. ju!'tiça de garantir moio de vida 
aos p_raticos que se innutilisam ho se.rviço. 

Fo1 ouvido em 1872 por .. duas vezes sobre o 
primeiro desses assumptos, o conselho naval; 
suas consultas e pareceres subindo ao conselho 

< ~ 

Relator de ambas as consultas lembro-me de 
que opinára o conselho para que:·· 

o ' • 

serviço de reboque, deixando-o á livre concur-
rencia; · . 

~to Conservasse sempre no serviço da prati
cagem. um rebocador como auxilit:r dos particu
lares, não trabalhando em competencia, só se 
empreg_ando quando absolutarne1tte isto fosse in~ 
dispensayel. . . 
· Segundo a .consulta n~ 2099 de 30-Agosto desse 

anno, quan~o o.Es_t~do qui_zesse manter effectiva-

taxas foi de H5 .H05080 segundo os dados que 
aqui tenho e darei ~o discurso. 

Ei-los. 

Janeiro .......... . 
Fevereiro ....•.••. 
Março .....•....... 
Abril ..........•.. 
1\Iaio ........... .-.• 
Junho ........... . 
Julho ..... : ...... . 
''Agosto .......... .. 
Setembro ...... ;. ,o 

......... ·• 

- TONELAGEM 

Sahidas 
4.543 
6.977 
8.556 
7.300 

:1.0.:153 
6.697 
6.886 
8.335 
7.3!J,2 

Entradas 
7. 786 tonls. 
7.:1.79 • o 

6.280 
5.05~ 
(1,,779 
8.670 
6.:1.':15 
9 .. 119 
4.116 

·Nov.embro ........ · 3.090 - 6.863 
Dezembro ...... :.. 3.40:1. 8.07i 

Taxa por ~onl... 
79.924 
~800 

Receita ..•.• ~. . 5!: !75~680 63: 934'~600 
Receita das sa- · · _ 

hidas........ 5i:i75~670 

Receita no anno H5:H0$080 
Nesse anno de :1.87:1., a receita privativa de pra~ 

i ao . . o 

verbas: 
Tonellagens -de 280 ·reis~ J. Olí.. 594. • • 29: 286~320 
Pratiéagens d_e iO~, 272 ..•. ... ~:.. 2:7204000 
Idem de.12;$, 24. ..•.......... ·.. ... 288~000 

.No mesmo intervallo adespeza COIIl o reboca
d.or, pessoal aparte, P?is que, estava c9nsidera~o 
no quadro dos navws~ armados, foi de _ ma1s 
ou menos~ 34.:8i2~nooo. · · .· · 

E' pois, assim, Sr. presidedte, fóra de duvida:· 
de que com o proprio serviço de .reboques, não 
teria o Estado de~peza; ainda quando só eo'm 
receita fosse dado mantel-o, ella se verificaria, 
sempre 11ão con::entindo concurrentes. 

Em con uenci do- are I di 
governo deixando livre á concurrencia esse ser
viço-decidia-se a alli manter o.· rebocador Ja
guarão. lias esse rebocador, não é eterno, devia 
mu 1 tsar-se; 1s o porem etxou-se e . cog1 ar, 
e ahi acha-se elle sem poder servir.· .. 

Urge que se lhe dê substituto, ainda que,· pro
visaria, e que se attenda d'ora em diante, á ne-· 
cessidade de hav.er sempre na barra um réb.o-
cador possante e u_til. · 

feri antes, e de que fallou o Sr. Dr. Florencio de 
Abreu, venho a seu . encontro soli'ci tando do 
didno Sr. ministro da marinha a leitura da con-
sutta e parecer da secção de marinha e guerra 
do conselhe de estado de 20 de 1\larço de :1.869: 
trata das aposentadorias dos praticas da barra 
do Rio Grande. · 

Os pareceres dos Srs. conselheirõs Barão do 
Bom Retiro e Yisco·nde de Abaeté, discordes, de" 
vem, não obstante, servir para uma solução: 
entende o venerando Se. Abaeté, que não ha meio 
de attende_l-as sem lei especial;· o Sr. Bom Retiro, • a , 
necessidade, serii lei, por acto-do executivo apenas. 

Jú em :1.867, o illustre ministro da marinha; 
act.ual da: fazenda, o Sr. conselheiro Affonso 
Celso, cuidou de tão tmportante assumpto, que, 
apesar, não teve solução até.hoje!. .. 

Nada mais- devo dizer sobre· isto, porque falta
me tempo parao mais a que me proponho tratar. 
No entretanto pede a gratidão, já que trato de 
prntico~ que fallQ, -;uanifest~ 9 pezar de te.r visto 

~ . o 
Paraná, Paraguay e Cuyabá o pratico Sr. Maneei 
Ferreira, queserviu em todo o periodo da guerra, 
com grande zelo, coragem e mostrando-se amante 
do paiz em que.é naturnlisaclo, só porque ou não 
se consignara verba no orç:1mento, especial, para 
este servko, ou se não quer que o mesmo ser·
viço se mantenha como é indispensavel. 

Uma carta desse servidor de mais de iõ annos, 
escri lta de Assumpção me impôz • clram~r a 
attenção do governo para essa IDJUS 11:a e que e 
victima, não porque o pratico-mór houvesse-se 
esquecido de o c_onternplar na- sua. proposta dos 
praticas que devemos alli manter em effecti-
vidade. · 

Cmnpanheiro meu em .varios. ·combates no 
Paraguay, eu julgo.-me feliz de. ter occasião 
desta cadeira, declarar-lhe que a despensa que 
lhe deram do serviço é um act4l injusto. . 

O dig'no Sr. ministro estudará esta questão : 
eu o espero. · 

Volto agora para .o debate . d_e qu~ andei tão . 

' marinha. 
sr:'presidente, quizera que um dever de h.onra 

me não determinasse· o doloroso caminho de 
deélarar-me em opposição á essa marcha admi
nistrativa do, digno Sr. ministro. Não· posso 
prestar-lhe o ':apoio_ de ~eu voto, de minha 
fraca pabvra, a despeito de reconheeer em S. Ex. 
qualidades dakmais distinctas, .de -o r.~speitar 
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quanto_pelo seu trato de O Sn. CosTA. AzEvn:no:-Sim, lobo do mar, 
como ha·dias bem disseram isso no· senado:~,. 
Estas phrases, Sr. presidente, deveriam ter im
pressionado ao digno actual ministro, que as_ou
viu, . ao puiz inteiro · tambem que as conhecerá 

·' . . 
Ellns não ·podem passar desapercebidas de 

quem, só as soube ainda ha {louco, e que_ ·reco-
~ . . : 

bora, tal vez, melhor fossé que o aécusado dellas 
tomasse conta, não fico por isto inhibido de · 
constestar o que ellas têm de inexactas, desd-e 
que acho-me profundamente convencido de que 
a administraeão criticada foi uma administracão 
modelo, sem "que outra lhe excedesse no 01Íto 

i:; a em que a encaro. . -. 
PrecisQ pois fallar tambem com a liberdada com 

que S. -Ex. fallou e agora que não vejo o accu-

S. Ex. vai receber de tão illustre autoridade, os 1\fas em que a:;sentara o illustre senador aquel
applausos que a outra administração. não· pôde las phrases? Lendo todo· O seu discurso vejo, 
nlc:mçar, n menos que mal aprecie eu a admi- que, depois de fnllar da 'lei de promoções que 
nistração actual. · não pertence ao accusado, e pela sua interpre-

. São duas opiniões; e melhõr estará S. Ex. com ta~ão, que não é tambem sua : de notar os in-
a que me não pertence pvr mais sabida. convenientes d~ não se verificar · as inspecções 

O illustre senador na sessão de :17 de Janeiro de snude aos offi.ciacs de 2." classe no devido 
·deste anno disse : · tempo; da idéa de suppressão de ar~enáes; factos 

todos estes ue não denotam in·cs onsaveis ar· 
t: S· -ó , 

e a ev1 encm os factos) que o paiz -=atravessa jprendizes do 1aboratorio. Tenho aqui -(mos
uma plwse nnomala sob o dominio franco do nr·. trando um papel) uma ta.bella:; cnde se designam 
bitrio . . Entretanto minha posiç;,o de. reprcsen- os aprendizes que servJam no Iahoratorio .de ma
tante dn nação, os laços que me p1·endem ü corpo- rinba. Si esLav.om na tabella, neces~ariam.ente 
ração da ruarinh:l, ha mais uc cincocnta annos, se acbavam comprchendidos eo1n seus _venci- . 
impedem-me de guard:u· silencio. · mcntos-no orçamento. Poderia ser uma ·grande 

,J{eeeha e paiz mínfttts pttttwra-s conto w~·trr-+-ecee-:.!W'ltnt:· ~:,:--nll"iatSs-1t~ennhho-ulp>-rova:· sell'!cm:rtr:a::ur:f1i>.. -----~ 
contra o dt•scalabro que m-ra .. ~ta a rnm·iuha de Os aprendizes do labora1orio ganhavam de 200 
guara, na eslmnlta administraçiio do gabinete de n 800 réis uiarios; eram empregad9s na con-
õ de Janeiro, de qtLe t! digno l't']Jteseutaute o llon- feccüo de ol)ras de nenhuma arte, por isso que 
rado Sr. minist1·o da mnrinlw. HeccLa n corpo- eraiu feitas por machinas_proprías, como por hy-
ração da armada as tninlws p;dnvras como um pothese na confecção de ·tubos metallicos para 
lamento contra as iJTespousaveis arbit1·arir•dades espoletas de fricc;ão. . · · 
que a ferem em seus !Jrios, que enfraquecem Act.ua[IMnte são empregados neste serviço 
suas for~as e tenl3m mncuh:Jr suus honrosas tra- operarias, gt~Hhando cnda um de 2;:5000 a 2iS500 

-----------------~·d~i~Ç~oei·s~-~~~~~~~~~~P.N~rl1lurr~~)o~r~~ia~~~·~~-~~~~;~~,~~~~~------~ a . oncetto que possa merecer o hon- aprendiz c com a mesm~ perfeição ._ :Pergunto 
rado Sr. ministro da marinha não hasta p~ra onde está a econotnía ~ Entretanto era uma ins-
desfner as serias appréhensões que provocam a tituiç~o de alta politica; porque se educava o 
marcha daqu~lla · importante repnrtição, onde menor e dava-se-lhe um officio,. com que mais 
impensada e violentamente se praticaram factos tarde seria uttl á sua família e ao paiz; como 
que menos ~banam o zelo pelo serviço publico bom operario. • 
do caracter 1mpcctuoso de quem os _praticou. 

Eu bem quízera, Sr. presidente, que o nobre 
ministro da marinha, em vez de continuar, pro· 
curasse:rcparar as inj ustíças e estragos produ. 
zidos pelo terror na sua repartição, retéffii)Crar 
osanimos, despertar a confinnça, afugentar o 
desanimo e ·descontentaroen to ·t ue nascid 
prepo encm, a lMta a corpotaçào dn armada 
muitos du seus pre~timosos officiaes. l\Ias, 3r. 
{lresidente, não ousarei esperai-o, desde que o 
honrado ministro <1sstimio cempleta res_ponsa-
bilídade do passado. • · 

Realmente, Sr . • presidente, taes phr:~ses. profe
ridas por ~ão illusa·e senador, almirunto, de 
longos serv1ços... . · 

Voz.Es:-Lobo _do mar: 

. . 
Desejo -s11ber qual foi o motivo de summa 

conveniencia administrativa que levou o Sr. mi
nistro dn morhthri a n:iandar recolher ao hospital 
U:m ofllcial que pedira ·licença. Eu mo expli-
carei : · 

o 1cial e fazenda de 3.:~ classe. José Fran-
cisco de Sá Junior requereu reforma ; foi : inspec
cionado, e a junta, medica declarou que elle preci
snva· de quatro ou seis mezes para o-seu tratamento. 
Foi, portanto indeferido o· seu: requerimento por 
não estar na letra da l~i. Depois, fundado nesse 
parecer -da junta, aquelle otllcial requereu li· 
cen!~a para. tratar de :ma saude. Sua petição foi 
a,_informar ;'o ~hefe do corpo de fa~enda, o qual 
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peticionaria prest::mdo contas, quando- jà tinha· 
})restado na contadoria e dependia apenas-do j ul
gamento ; entretanto foi -lhe negada ~ licença. 
Passado dias, estando quite com a f:JZnnda na-

-cion~l, co~forme P\OYou com do?,ume.nto, es~e 

ministro mandou inspecionai-o novamente, e 
· quando o official esperava despacho, ou indefe
·rindo ou concedendo-lhe a liceu a, re~ebeu uma. 
portaria para se reco 1er ao osp1ta , o que un
porta uma prisão a_dministrntiva, visto que dalli 

_não se póde sàhir, quando se quer. 
O Sr. Sá_, depois de ter entrado para o hospi_tal, 

requereu permissão para tratar-de sua saude em 
cas:l, desistindo de tad?s os vencimentos e a_llegan-

provado, e dê "tanta barbaridade. , 
Eis ahi os actos de ar!Jitrariedades do ex· 

ministro. Podem- ser assim· julgados? Tem o 
illustre senador razüo? 

E' justo que pussem sem critica essas phrases, 
· atiradus contra o ministt·o que Limbrou set· se

vero executor da lei? (Apoiados). Que se olferece 
como o que ·não teve quem o excodesso nesse 

· dese·o? 
0 SR. FERREIRA DE }lOURA. (ministi'O da 'mari

nha): -Apoiad-e. 
O SR. CosTA AzEVEDO:- Este apoiado do digno 

Sr. ministro da marinha, é um protesto áquellns 
phrases, e um linitiyo neste mom_ento a,os ami
gos do Sr. conselherro -Andrade Prnto. li 

O SR. FERnEmA nE·Mou:Íl.A. (ministro da mal·i
nha.) ::-Não conheço ministro que. tenha sido 
m[!is exacto no cumprimento de seus deveres. 

O Sn. CosTA AzEvEJ)o:-Folgo de ouvir. esta 
proposição do dig-no Sr. IJ;l.inistro, quando com-

'· .. :"" . \ 

aniigo, o Sr. almirante Barão da Laguna; que, 
.no geu discurso, mostrou-se injusto, expressou
se mais apaixonadamente do que lhe paFeceu: 
e isto vel-o-hemos em breve. 

Antes, porém, como deixar dcsape!cebido a 
opinião de S. Ex. que, no nosso ·pmz, sob o 
dominio ·da lei, pôde ·haver irresponsaveis arbi
trariedades. de: ministro? A irresponsabilidade 
no direito patrio ·não fica tão inaccessivel :·bem o 

sabe S. Ex:. qu~~ conhece melhor do que eu esse 
direito e as doU.trin3s constitucionaes. E:;tas re
pellem n proposição do illustre senador que não 
tem livre pratica nem póde ser recebida. · 

ltlus quae~ sã? as ar_bitrariedades·? duas ; duas 

esse serviç0, suspendeu-o: Quanto ao o.fficial 
de faz~nda eis o que sei : . · 

muitos anuas na directoria de artilharia, da Ar
mação. Perante o ex-ministro nenhum empenho 
alcnnçava qualquer transgressão de lei ou.regu
lamento. 

Pelo art. 4:0 do regulamento do 6 de"Maio 
de :1.868, promulgado com o decreto n. U73, 
nenhum offi.cial de fazendn póde ser empregado 
em terra, ·ou em navio desarmado, sem que te-

. nha servido, pelo .m:enos 5 annos em navio. ar-

mesmó cnrgo mais do que tres annos :-priva-o o 
nrt. 4:1 que diz : 

• O exercício de qualqucrcommissão em terra 
não podet·ú excdet' de tres anuas para os olliciaes 
<lo f1tzenda das tr·es ultimas cla:'ses. Findo este 
)I':JZO será substituído o oillcial de fazenda allm 
üc não ser vrej udicudo nos seus direitos à pro~ 
moção. • 

Que o Sr. Sá Junior estava ha mui to mais de tres 
annos em terra, prova o officio dirigido ao dis
tincto ex-ministro S1·. Péreira Franco pelo chefe 
do corpo de fazenda, pedindo permissão, ·em 
virtude daq uelle artigo e deste outro, para substi
Luir a e~se offichd, e dar-lhe embarque, oficio 
que por _motivo ignor:.~do não t~ve res~ost~, em-

.. ~.. { -
hrança. . 

Lil licou na directoria de artilharia, sem ser 
lembrado o Sr. Sá'Junior: mais não queria elle. 

·No entretanto boatos menos favoraveis á esse 
empre!;ado só porque ostentava trato muito su
perior á sua posição, chamando, talvez, a aLten
ção do ex-ministro, fez com que conhecesse do
~buso e permitisse a execução do art. 41 por 
tanJas annos olvidado. Foi substituído 110 cargo 
que exercia, degrandes interesses flscaes. 

Ia ter.embarque :c- deu parte do doente. O 
minis.tro devia sustentar a di_seip!ina, e a lei 

hospital : foi o que determinou. 
llequercu a patente de 2. o tenente, por esse 

tempo. O conselho nav<:l consultando. verificou 
que a não podia obter por lhe faltar uma das 
condições; 10 annos de efff'ctivo servico: foi inde-
ferido nes:;a outro pretençuo. • - . · 

Desde logo resolveu-se a pedir demissãó : não 
I h' a negou o ministro, porque o paiz não fica-va 
com isso prejudicado. 
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Em todos estes successos só houve actos leg-aes; 1· Por este artigo o governo, á vista do que a ex~ 
e ainda nos que, além, rnencionnm G~Utl'0:5 illus- pericnci'a cousl?lhar na execução dessa reforma 
tres senadores,_ nos seus discursos, .. nenlmm se pode fazer tiS alterações convenientes,_ E A nEr.r 
apresenta fóra dessa condição, se tiveram legar I Do ENsiNo, excepto no que toca a deveres, d~~ 
esses mesmos· actos. .. reitos; e vendmentos dos lentes, alomnos e mms 

Onde pois essns arbitrariedades em ::ict os ue ' , : · - . · · ·. 
, 1 c nce e are a a os pe o 1stincto almirimte? ! das designadas no regulamentG. · 

c-4.gora, não a mim, mas 80 ex-ministro cahe- li . Assim que, e não obstànte estabelecer o. art.l13 
ria dizer o resto, que saibá da vida desse ex-of- ào rerrulnmcnto · . · · 

· · · , , i rmnçoes que I tenha haixa,isto póde ser alterado, pelo disp?to 
tivera, para em tudo satisfazer o ill.u·stre senador. no artigo citado desde que está· comprehendtdo 

u que posso, porém, assegurar a S. ~x. é que isso na autorização alli conferida. O conselho· 
o Sr. conselheiro A11drade Pinto nunca vio no · naval foi de parecer que o governo estava no 
Sr. Sá.Junior um conservador. seu direito de tomar Ci:sn resoluç~o. . . 

O Sn.. MELLO E .ALvnr_:- O Sr. Andrade Pinto Pens~m qt~c, estabe!ecen?o o mesmoro .lallrltiegmo: 
t ~ C" t.l o . 

· n s c om1mo e seus époea provas de nprovcitamento. E ·tanto julgara 
amigos politicos, .e bons resultados, sem duvida isto exacto, qunndo via que o aspit·:mte reprG-
disso auferio. vado não está inhibido de continuar nos estudos 
H~Yendo assim .. d_efeRdido o . cx-mil~istro da da escoln, como ext~rno, e _até tornar a ter p_raça, 

m::mnha das argmçoes qne f01am feitas, pelo e ser o-uarda marmha. s1 n'aquclla qualidade 
meu·distincto ttmigo, o i!lustre almir:lnte _Sr. consen-~iir approvação ·das materias exigi-d~s, 
Bar~o da Lagun:~, sen,ador por S~nta . Cntharm}, confo~me dispõe os arts. 45 .e 4:6 do sobredito 
e so porque S. Ex. e COI!fO almirante, autou- l-regulamento. 
dade no _::~mmp~to, c podm pelo fac~o ma~car ~ 1 Essa prohibição, de continuar com praça o 
boa admrmstra .ao da uellc ou ro ·n rr - • e ac o a a e_ e evc-
me par.a O d~IJnte que me_ traz á tril.mna C f:JZ-ffid reíro de :1843 <jUancl~ por decreto foi. alterado. O 
nella amda estar agora. . . nrt. 15 do rcrrulamento de 31 de'Jane1ro d~ 1839 , Dirijo-me M digno Sr. ministro da mnrmlla. · ':', · · · 

j va sa r, am a por qu~ quer aceno ; me:o:mo nnno até duas vezes. • 
si realmente S. ~x. revogo~ o avtso de seu an- 111.'1~ acreditando o conselho que ha vantagem 
teccssor que concede ao~ a~p1rante. t~m:J vez rc- do intcrnnto, e por isso é que temos a escola. 
provado, frequente n cscoln de m:mnh~ como t~l I abordo, entendeu, e bem, no meu mouo de _vex, 
pagando 8. s despezas (!C sua ma n uLr.nr:.'o ;-po1s que era nté eco no mico ao Est:1do ·a 1·eadmrssao 
quesobr1' es~e ponto mtcrpellndo pelo. dl.?str:~~o , no mc~mo nnno como·i e as · n · -
· . :: · >• : : • · .... ·1 pronulo desde que pnrrue as dcspczas de sua alian~ou que o havia feito, e niio ~obsl:mte isto mam~ten'ciio. " . 
n?o consta esse a~tc~ da pubJrcnÇiiO do cxpc- o int;~ressc da disciplina, . os hnb1t~~ da 
d~ente de sua repm'tiÇ:.IO. l prol1~sr.o aconselham manter esta rcsoluçao to-

O Sn. FERREIRA DE MounA (ministto ela ma1·i- 1 madn. . .. _ . 
nlut):- Est:i revogado. . . 1, o Sn. FEnmnu DE MouRA. (ministro d~ mar~-

0 Sn. CosTA. Az1mwo :-Lastimo que o digno 1 nha) :-Seria odioso; só o ric~ ter1a a 1sso di· 
Sr. ministro nüo sustentasse esse acto de seu nn- reito. 
tecessor, flUe tem fundam~nto nos. intm:e~scs do lia otttros a 

. · - ' O Sn. CosTA AzEVEoo:..::...Permitta-mc cont1:a; nos abál'itadas, das províncias, e encontra assen- ri:ll-o:- entendendo-se, como. se deve, o qtle e 
to -:na lei. · · manutenr:ào ao pobre flca acceso igual. J-Ianuten-

0 Sn. FERREIRA DE MOURA (ministro da ma1·i- cão é a· sustento apenas; nno é tambem, O que 
·nha): ~Pódc ser que encontre nos interesses ; entende com 0 ~studo, e o que para esse estudo 
mas entendo que no regulamento, não. se precisa despender. · 
o Sn. CosTA AzEVEDO :-Pretendo provar que 0 Sn. FERREIRA DE·l\-Iour~o~. (ministro da m_ar!-

se engana o digno ministro. nlta):- Nilo é só 0 sustento é mais· a dlSCl-
0 Sn. ALMEIDA Cou-ro :-0 art. 46 do regala- plin~1 • · , 

menta justifica o acto do nobre ministro. 0 Sn. CoSTA AzEVEDO ::--:0 alumno que volta ao 
o Sn. CosTA AZEVEDO :- Veremos. Eu não internndo por tal resolução só <mgmenta de des-procederia bem · qeixando de justificar o aviso , ., 

o' • . . . . . de nspi r:mte. _ ~ . 
assumpto enutt1 parecer. o Estado não lhe póde levar em conta o que 

. Foi ouvido o con?elho naval_ acerca ~o me~mo dispeudc com os professores, e _mais pessoal que, 
assumpto, e consultou no senttdo ?o a: ISO, a~.e.n- é consl.ante. qualquer que. seJa o numer<2_ dos 
dendo a que os interesses do serviç? Isto ex1gw, ! escalel'<'S. P:.ira 0. rico como para o pobre nao ha 
-e no rctm!amento da escola de marmha encon- pois maiores despezas. . 
trava ap010. . . I · d · t ·tn no di;:.ncrderá mais Os fundamentos, c com l1ase na autoriznç1lo ! O pobre, estu an e ex v r : · -• ' t _da 
do :n;t. i38 do rerrulamento de 22 de Abril de 1 segurame~te, d9 q_ue _o ~aJor .f-0 sus~e~~rando 
1871: são obvies."' . ma.nutcncao ~ stnao ttver la~I w a UI ' 
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. -, : . . s 1 10~ as províncias, só ] A illustrt~da commissão de marinha e guerra, 
assim, tenam a protecçao de que carecem, bem podia ter modificado a proposta neste ponto, 
quanqo a sorte escolar uma vez lhe fosse adver~a. Sem duvida terá a camara reconhecido, que 
Fehzme~te, para o ex. ministro, tem esse acto essa redacção,a que alludo, não satisf:~z; já do que 

seu,_ assentimento, dos ministros todos então no disse na discussão deste assumpto na sessão finda~ 
gabmete. e mais ainda, pelo que largamente expoz no se-

- ' i lfO a UZ. lS O 
apoindo principalmente pelo Sr. conseiheiro 
LeJayette, ao que me consta:-só assim decidiu-se 
esse e · · 

Como pois hoje, achará juizo contrnrio, o as
sentimento dos illustres Srs. ministros da agri
cultura, da justiça e da guerra? 

A revognção desse aviso ficou assentado por 
.elles tambem? 

. ro arnarzn ta : 
-Era um aviso que revog·nva um m·tigo de re-
gulamento; não ,tinha força para isso. · 

• ZEVEoo:- t a maneira e o 
haver -feito nu o é regular, cumpria torna l-a tal; 
decrete-se o que ficou no aviso. E' o muis que o 
digno Sr. ministro podia exigir. 

Deixarei este pomo; passemos a outros: mas 
fique consignado que lastimo profundamente o 
acto de S. Ex. 

0 SR. FERREIRA DE MounA. (rninistro da 'llut· 
1·inha) dá um a~arte. 

nisto, então 
pois .... 

InSISte 
ser i o 

._r. ERREIRA. DE OURA (ministro damm·inha): 
-Foi privativamente um acto meu de admi
nistração_, não foi neto que levasse a conferencia. 

O Sn. CllsTA AzEVEDO :-Mns o neto revo
gado tinha sido levado, e resolvido em confe
rencia: estava com esta força do solidariedade 

ims erw, co ec tva os mm1stros. 
0 SR. FERREIRA DE MOURA (ministro da ma

riuha) :-Mas V. Ex. sabe que esses nvisos são 
laV1':1dos- pelo minstro sem. ser preciso levai-os :i 
conferencia. 

0 SR. COSTA AZEVEDO :-?!fns desde que, revo
gava um acto assentado em conferencia ... 

O ?~· ALI\IEIDA CoUTo :--:- Que tem isto, quando 

opina de outro modo? 
(Ha outros apart~s.) 
O SR. CosTA AzEVEDO :-Em uma questão destas 

a maioria do gabinete decide ; não sendo, como 
não é e nem podia ser, levada á questão politica, 
não ~.ffectando tambem bs altos interesses admi
nistrativos, que muito é que o digno ministro 
cedesse de sua opinião? 

Nenhum mal produziria para seus creditas 
de independente e de se governar:; em cousa 
alguma iria ferir procedimet~to _diverso do q~e 

lustre senador pelo Par<má: S.Ex. não ficou.~or 
isso mais propenso a ser-lhe :menos opposiCIO
nista. 
. Sr. --presidente, vejo-me ~outra ~vez forçado a 

offerecer emenda á redacção da proposta do go
verno de fixação da for~a naval, porque, como 
está redigida, não satisfaz -ás exigencias des 
factos. 

A. il.-TOl\10 III, 

.{ ' "' a emenda que offereço, porque tem cabimento 
com o que della se exige. 

Si consulto as propostas de- annos muito idos, 
de 1830, 1.831, 1832 e outros, vejo que nenh~ma
I'azão h a para essa teima em sustentar a redacção 
que combnto. 

e a nao po e . • x. o r. ministro da 
marinha ter em effectividnde, de praça, nem cer,. 
tos. officiaes, :linda quando ~eEvindo. ~os estabe-

. ( . ' ~ (. .. ' 
embarcar pes~oal de deter·minadas ci:Jsses que for
mam tambem as guarnições dos navios: porque a 
proposta diz simplesmente; n força naval co_nstará: ' 

• Art. L 0 
••• § f..o Dos officiaes da armada e. 

das classes annexns que fôrem preci~as embarcar 
no~ navios de guerra e nos transportes. conforme 
suas' lotações, e dos estados maiores çlas esqua-
dras e divisões navaes., · 

Vê-se ué não trata este >arao-ra h 
tratam os outros, dos officiaes que não estejam 
embarcados ; ainda quando em serviço. 

Esta questiio foi perfeitamente· discutida no 
, , uco-.; · ws, pe o 1g-no sena or á 

<(Ue::n ncabei de referir-me. S.- Ex. abundou 
nas opiniões aqui emittid:Js por mim, levando á 
evidencia a raziio dessa emenda que o1ferecerei. 

0 Sn. FERUEinA DE MOURA (ministro dct rnari
nlta) dá um :!parte. 

ll. STA ZEYEDO : - as, COmO O ign<i 
Sr. ministro diz que tom presente o que houve 
a respeito no senndo. niio cansarei a casa lendo 
esse trecho do discurso do S1·. Ribeiro da Luz, 
niio me dispensundu, porém, de o trnzer u este 
discnrso dcst'urtc defendendo lambem n emenda. 

Elln, não pode causnr eml1araços si que1· no 
sen:J<lo, c antes ter:í alli apoio decidido, llesde 
que vai com a opinião dnquellc ex ministro con-
servndor. Essa emen I ·- · 
com a letra da lei. 

(!la alguns apartes.) 
Devo notar que, na emenda faço uma alteração, 

não quanto· ao. numero de praças, mas sim á 
constituição do pcssonl de imperiaes ~marinheiros, 

. acabando com a companhia de l\'Iato Grosso, de 
:10g, praças dando essns pr:~ças ao corpo geraL 
· Nenhuma razão ha mais para se ter essa com

panhia. segregada·daquelle corpo: ella foi ·esta~ 
belecida quando a naveg-açiio dos rios llaraná e 
Par:Jgnay, nos era de difficil accesso, ou não 
permittida, sendo então impossivel. fazer ir por 

Grosso. 
Hoje essa n:Jvegação é livre :-fazemol-a cóm 

navios de guerra ; e os navios daquella flotilha, 
têm. promiscuamente, imperiaes da referida com
panhia c· do corpo gernl. - . .. _ 

A disciplina se resentc dessa promi scuidadc
de praças ué diversas origens, no mesmo serviço 
e navio. 
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Offereço pois, essa alteração á proposta, sem embar~ados, quer não, afim de que não resulte 
alterar a força: nisto não ha intenções opposi-. o defe1to que acabo de notar, de só se referir· 
cionistas. a· lei de forç~ aos officiaes que fôr preciso 

Eis o que disse o Sr. senador Ribeiro da Luz, embarcar., e nao aos outros que estiverem em-
sobre ~ redacção da proposta, a que alludo : pregados em terra ou que tiverem de ficar dis-

• Sr. residente, asso a tratar exclusiva- poniveis. Oppo1·tunam.e1:te mandan:i a emendg. ,. 
mente o proJecto ·e e1 so )fC orças e mar. -~ o ·, 
illustre commissão de marinba ·e guerra mandou nob~e relatçr da commissão de orçamento, pas
emen~as ao projecto e este seu yroce~imen~o sar~L a con_s1derar algumas p~oposições de'S. E;. 
a ~ '" L .. .J\. .... , 

do senado uma emenda qne_ se refere ao§ Lo dál-a na discussão da receita e despeza geral, 
do art. :1.. o do projecto em discussão. . encerrada sem que me fosse dado f<lllar por se-

c Sr. presidente, pelas lei~ e regulamentos da gunda vez: digo apezar da ausencia do hon
_art11ada temos em primeiro Ioga r o quadro dos rado r~l~tor, porque elle assegurou-me que essas 
ofiicines combntentes, depois o de s::mde; o de propos11.:o~s representavam o pensamento da go-
m · · n · • , veruo. · 

cíaes · marinheiros .. Todos esses. corpos existem i ratan o o cor_po . e sau e a arma a, Isse
em virtude de le1s e de regulamentns que os nos_ com a consc1!-lncra de ter de seu lado a 
{)rrranizaram. Temos nlóm disto a bordo dos na- r51zao, ser do nd~urur_gue sustentasse eu a lega-
vias de gtterra os .ollidaes do culto, os ·officiaes • . . e 
de nantica e os praticas, entidades cstils que fi~ mampul~r remedws e serem · encarregados dus 
guram na composiçiic das guarnições ou tripola- pharmactas. c Não é isto. possivcl, exclamara · 
ções dos navios, mns que não tem leis ou regu- S. Ex:. : em nen~uma mannha tal se vê, e seria 
lamentos creando os respectivQs corpos. - autonzar um cnme. ,. . 

'.Os primeiros corpos existem, como já disse, D~~de lo~o lhe notei que para ser coherente 
em virtude de lei e regulamentos, mus nem por ~ev1a propor augrnento de pessoal pharmaceu
isso podemos prescindir de, na lei ·de fixação de ttc~, porque não ~odiamos 7 que nos dá o quadro,. 
forças, menciuuar todos os of!lcü1-es. constantes S<tttsfa~e~ ao s_erv1ço de mais de 50 cirurgiões em 

, - - com;mssoes dtversas. 
àiscussão no tocante ao corpo de imperiaes ma- O honrado representante peia Bahia que aclln-se 
rinheiros, ao batalhão naval e ás companhias de ~~~ meu lado, seguia então as idéas daquelle 

· ' · i <; ' oriz -m a mandar outro represent41nte. 
a emenda a que me referi. o1s em, r. pres1 eu e, ven o OJé provar o 

Diz o art. 4." do projecto (lê): enft~~grrendo-se a qualquer desses almanacks 
c A força nav:al activa para o nnno financeiro estatísticos que correm impressos, ver-se-ha 

de !879-:1.880 constará : § f.o dos ofiicines da q~e n.as marinhas t~da!, sem excepção de um~ 
armada e das de~uis classes que fõr preciso so, extste o que se d1spoe entre nós a respeito: 

• • • , ·- :"" 4 

tes, co~f01·me suas lota(:Ões, e as dos estados comsig-o pharmaceuticos para aviarem as receitas. 
maiores das esquadras e divisões navaes. ~ Entre nós é isto autorizado, pelos regula-

Ora, da rcà.acçi'io deste artigo infere-se que 0 mentos todos que tem tido o corpo de saude e 
ministro póde conservar unic~uneute os officiacs até o ultimo, de 30 de Setembro de :1857 que 
da armt1du e das cla~ses annexas que for preciso baixou pelo decreto n. !981 dessa data.· • 
embarcar; portanto, todos aquelles que não fur Ainda o regulamento de 27 de julho de 1858 
preciso emburcar não estão comprehendidos na determinnndo-o serviço dos ofiiciaes do corpo d~ 
lei de forças. saude, claramente isso autoriza, diz: 

"" t. 7 i rv -
stituiÇão, é dever do corpo legislativo fixar an- tico, o cil'llrgião, que reunir as duas (unccões 
nualmente a força publica sob proposta do percebe_r:í uma grutifica.ção mensal .de i2# • pel~ 
poder executivo; e, si temos esta obrigaçfto, accresc1mo tle trabnlho, e para as quebras no 
segue-se que o nobre ministro não póde con- peso dos medicamentos. » · 
servar uma só praça de pret, nem tão pouco um o sn. AL:MEID~~ CoUTo dá um· aparte. 
só offi.cial, desde que a lei de forças delles não 
faça menção. · O Su. CosTA AzEVEDO:- Resta saber, diz o 

Ora, attendendo ao que dispoem os-~§ 2. o e nebre depntaào, si ha nisto conveniencia. Digo 
3.0 do proje.~to a respeito das praças do, corpo- que sim ; tanto mais seguro quant~ é certo que 
de imperiaes marin!1eiros e do batnlhiío~aval tenho em apoio a opinião do distinctissimo Sr .Dr. 
vê-se que no § 2.0 se autoriza o governo a ter Ribeiro de Almeida, cirurgião .• da armada, de 
embarcadas 2,500 pra•:as <lo corpo de impcriaes grandes meritos. ·.. -· · 

• ·.. ~ • • :- · , • ;) o As suas idéas sobre reforma do cor o de saude 
autoriza a manter as ·que lknrcm desembai·ca- que em grande parte aceito, provam o quanto 
uas, e bem assim as das compauhins de npren- andou arredio das conveniencins o juizo con
dizes marinheiros. . ., traria :10 meu, expresso pelo illustrudo rewtor da 

-Port.1nto, pnrn d:1r mais harmonia a leiJ para com missão de orçn!lleuto, principalmente quanto 
ser elt~ ~nais srmetrir-a c mesmo para se obscr- n não ser le~nl o cirurgião exercer funcções de 
var rellf:IOs.apente o que dispõe o ~ 11 do art. 15 pharrnaceuttco. . 
d~ C~l;lRtttm~ao, vou mandar uma emenda. s.ub- O Sn. BuAnQUE DE MÃCEDO :-Ha precedentes; 
stitu~1;a ao~ L•, a qual co~prehende os oll1c!nes . ~n~ s~o excepçõcs: a regra gernl, o bom prin• 
de toa.os o:; quadros da armada) quer esteJam l Clp!O e que o medico não manipula. 
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R. OSTA. AzEVEDO :- Folgo de ver O illu.s
. trad~ relator á quem respondia occupar sua 
c~!letra, porque tenho de desobrigar-me de mais 
um compromisso que tomei, quando~- Ex. me 

· cont~stou pelo facto de haver assegurado á ca
mara que o serviço de regular chronometros . . ,. .. 

f') Na sessão ·ae 14: disse S .. Ex~, o seguinte 
que não é prova: 

c O nobre deputado, com.a sua inéontestavel 
proficiencia, di~se-nos hontem que não hayia 

· necessidade de conservar no observatorio um 
empregado para regular os chroÍwmetros, por
!JUe este serviço fazia-se, eom maior vantagem, 
a bot·do dos navios. 

-e:ffeito o de regular os chronometros; é o ser
viço chamado da-:-hora. 

c O observatorio astronomico, em uma capital 
cômo esta, não póde deixar de ter um funccio
nario que se occupe de semêlhante serviço. . 

.: O nobre deputado disse-nos que era prefe
rível regular os chronometros á bordo dos na~ 
vios; mas apezar da sua ·grande competencia, 
divir'o da- sua opinião. Eu sem re entendi e 
ouvt . 1zer que regu ar os c ronometros ·no ob
servatorio, onde ha uma lun~ta meridiana, é 
preferível a regulai-os por uma serio de médias, 
como se pratica á bordo dos navios. E' um tra
balho que precisa, . sem duvida nenhuma, ser 
feito no observatorio. · 

~ Os chronometros que alli são regulados não 
são só os da marinha nacional; são muitos do 
ministerio da agricultura e não sei mesmo si da 
marinha estrangeira. · · 

cAs informações que a commissão tem de pes
soas competentes, entre ellas o Sr. presidente 
da camara, Visconde de Prados, ue·foi director 
o observatoriO, sao e que ess.e servtço e abso-. 

lutamente imprescindível~ · · 
. c Eu comprehenào que o nobre deputado faça 
questão da fórma por que se acha · classificada a 
-verba do ministerio da marinha, em vez de estar 
no ministerjo.do imperio, po_r onde corre o ser
viço do mesmo observatono. Mas co~bater a 
necessidade do serviço, :ais to é que eu sinto bas

·lante divergir da sua illustrada opinião. " · 

- Professores, astronomos, navegadores, de nome 
feitos- eis as autoridades a que-vou buscaram
paro contra a pratica anti-economica que o or
çamento mantém. 

O regulamento dos chronometros deve ser 
feito de bordo, e não ·ao observatorio do Cas-

;- 1sse-o: a 1 a esnecessidade da despeza 
que se quer manter. E,.apezar de ter a camara 
aceitado a m!nha eme~da supprimi~do e~sa 

' • ::i , 
pelo illustrado relator, declarando. que o fez; 
tambem por ordem do governo. . 

O Sn. BUARQUE DE MACEDo :- Por ordem, não 
apoiãdo; não recebo ordens de ninguem. , 

O SR. CosTA AzEVE~o - Porqu·e então? 
. O~SR. BU.-\RQUE DE MACEDO:- Porque quiz. 

O Sn. CosTA. AzEVEno:-Permitta-me S. Ex:. 
"cr ·, • -

de que fazia parte composta de muitos membros, 
provaum certo domínio, nessa commissão, que 
não se qua:lra com essas asseverações diarias 
nas discussões, de que a commissão estudando 
isto e aquillo, havia resolvido daquella ou desta 
maneira t ••• 

Mas, vá uma explicação a3 illustrado relator. 
Quando disse ordem não me passou- pela menLe 
cho~ar a S .. Ex.; }_irar-lhe o seu supremo poder 

pensabilidade do restabelecimento da verba allu
dida, della me utilisei. Tanto mais quanto reco
nher.endo a proficiencia do illustrado relator~ 
não lhe queria fazer a injustiça de acreditar na 
espontaneidade des:.;e acta. 

E' pois agora ao governo que atiro a culpa de 
a s m precisao, es e que mostrar 

com autoridades a procedencia de minha emenda~ 
aceita em 2." discussão, e rejeitada na 3." pela 
camara, que ia a supprimir uma despeza tal. 

! . a O professor Gaillet, na sua obra Traité 
de navigation. § 27 i diz: · . 

c Si o tempo e as circumstancias o permit
tirem, !egulat·-se hão os chronometros depois de 
os ~aver install~do a bo.rdo começando as ope-

. ~ Poder-se-ha empregar para o fim quer as ob
servações astronomicas feitas por bordo, quer os 
signaes convencionados feitos em um observa to rio 
em vista, .a horas precisas, como a cahida de um 
balão ao meio dia~ .. 

c Nunca se deslocará qualquer chronometro, 
senão em ultima circumstancia depois de regu-
lados. " · 
. · Labrosse, no seu compendio de navegação diz 
no § 524,. tambem o seguinte : _ 
· • Estando fundeado em um porto onde houver 
observatorià · ~s marchas do~ chronometros devem 
ser fixadas, p·elas notas de boí·do, em attenção a 
qualquer sigii.al convencionado feito nesse obser--
vatorio. " · 

O mesmo dizem em suas obras os Srs. Givry, 
grandehydrographo de França, o Srs Mouchez 
distincto actual director do Observatorio Astrono
mico de Pariz. E' pratica seguida por todos que 
melhor entendem do assumpto, esse modo de re-
gular os chronometros dos navios. · 
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Já v& pois a camura, que nem sempre shas de
cisõe:' são as mais ncertadas, embora as boas in
tenções. · 

A de rejeitar essa emenda. que propuz_, em 
amor ao bom serviço e da economia, niio Róde 
ter defeza · é condemnada nelas entendidos. 

1\it~s, é que ella ia ferir; permitta-sc-me :t fran
queza de opposicionista, interesses de quem tem 
até aoui na mesma mesa. grandes 1n·otectores. 

O serviço publico neste caso vale menos. 
0 SR: FERREIRA DE !li o unA (1ninist1·o da mà

rinha):--:EU nem conheço o official. 

O SR. CosTA AZE,YEDO :-Não me refiE? a V. 
Ex No P.útretnnto nir"i nuA não node v Ex 
consentir nesse abuso que se está praticando, de 
continuar no obserYatorio esse official, á quem 
:me refiro. 

C regulamento de :d de Julho de 1846, posi
tivamente impede de se ter a protecção que de
nuncio. 

Diz esse regulamento : 

o: Art. 17 § 2. 0 0sajudantesdo observatorio, do 
corpo da armada vencerão as mniorias e mnis 
vencimentos de offi.ciaes embarcados, tendo praca 
no navio de guerra em que se achar a Academia 
ua blarmna, posto que aw nao 1<1çam sernço, 
sendo considerados como destacados no obser
vatorio. • 

Que o official á quein me refiro não pó de fazer 
parte da officialidade da r.scokl de marinha, sabe 
o digno ministz·o,como eu e sei, porque é ellc re
formado: e alli só devem ser empregados officiaes 
da 1." classe, (jUando principalmente falt.:tm, 
para esses, co !locaç-ão. Confio portanto que o 
anuso c~sara, amua quana.o se quezra mamer 
um serviço desneces5ario. 

:Mas dizem :-o serviço do ho1·a é imprescin
dível, e esse official o desempenha. :Mas porque 
faz esse serviço? que autoridade o determinou? 

Não lhe cabe esse serviço que é realmente ne
cessario, indispensavel. 

E, é por isso que, rla verba do observatorio, 
se lhe destina a gralificação de 360;$ annuaes 
extmor(ttnanamente. 

Isto, 81'. presidente, me impõe ainda, reparar, 
es~a posição pequena a que se deixa sugeitar o 
funccionario allúdido. 

O abuso desse proceder, não qua.U{icat·ei. Qua- . 
lifico porém de abusivo se não dé criminoso o 
acto pelo qual a directoria do observatorio [tS
tronomico, occultando a ausencia por qua.~i wn 
anno, do serviço desse estabelecimento, de um 
de seus funccionarios, deu Jogar a que recebesse 
elle integralmente as suas gratificações I .. 

Não trataria do facto si não h~uvesse sido 
1evaao pnra a zmprensa. 

Parece incrível tnl modo de proceder, decidi-
damente attentntorió da lei. · 

Alguem desejando mostrnr que no obscrva
torio ba inteira irrespomabilidade do que se 
pratica .. tt·ouxe o paiz a saber do· facto referido. 
Publicarei no discurso, o que se disse na im
pr~us:l, a respeito para registrar tiio solemne
mente esse mesmo ft~cto. 

Eis o que li do Jornal do Commercio. 

1-MPERl.I.L OBSERVATORI(!. 

Ao governo imperial, ao senado e á camam 
dos Srs. dep1~tados. 

~ No relatorio do dircctor do imperial obser
vatorio, apresentado em H de Dezembro de 1878 
e annexo ao relato rio tlo Exm. Sr. ministro do 
tmp1,rw, -~0-se o segumte : . 

• Contmuou o pessoal empregado no serviço 
especial do observatorio a ser mu,ito pouco nu
meros(l. sendo reduzido além do director a tres 
ajudantes: os Srs. João. Carlos de Souza Jacques, 
Eugenio de la Martiniere e Luiz Cl'uls, visto os· 

·'· . " . -
VUH Ui) "~ d • ; -•••\ -d'" - 11<1

1 
• 

astron01mca o mmtsterw a agrwu tura; tere1 
todavia, a mencionat· aqui .diversos traba!P:os 
• __d_n_Sr_ ~- • - _L..,,...,;IJ" 

o unico nesta commissão que achou meio, apezar 
disso, de prestar serviços ao estabelecimento. 

~ Acha-se sempre encarregado do importante 
serviço da hora o Sr. capitão de fragata refor
mado João Carlos de Souza Jacques ... , 

'l'en.do exercido o cargo de chefe da commissão 
astronomica do miuisterio da ag-ricultura, não 
devo ficar /em silencio ante esta inverdadc impu
dente. 

_, -.1 • _'L 

v~:::::.uv v_::. u1_umuo:~_ • wcL.t:<:> u~:: 101_1, a ~e .:::o ue 
Outubro de 1878,- d1a em que parti para Santos, 
alllrmo que o importante servico da hora ·e o re-
,.,~. ..,.,,.. ... -.,.. ri'~ :.. • ,'!, • -~ ~--
b ~~· •~v "" • J.VJ. 

sempre désempenbado, com meu consentimento, . 
como · chefe da commi11osão astrouomica, pelos 
Srs.Drs. Fabio Hortilio de 11Ioeaes Rego,Joaquim 
Huet de Bacellar e algumas vezes pelo Sr. Dr. 
Godofredo José Furtado, membros da commissão 
:.~stronomica do ministerio da aO'ricultura 

O director de um estabele~imento não basta 
ser habil; antes de tudo deve ser honrado.
Manoel Pereira Reis. 

Rio, 18 de Maio de :1879. 

O DIUECTOR DO OBSEUVATORlO. 

Illm. Sr. capitão de fr:~gata João Carlos de 
Souza J:.cqucs.-Rogo 3. V. S. o obsequio deres-
ponder ao seguinte : 

:L o Si é verdade que desde os ultimos mezes 
de 1877 até ~6 de OuLubro de !878, V: S. deixou 
de fazer, por molestia, o serviço do imperial 
observatorio, e o regulamento dos chronometros-
da mttrinha. . 

2." Si é verdade que recebeu e.ste serviço do 
Sr. Dr. Bacellar, .na segunda data a que me re
firo. 

3.0 Si é verdade que entre o ultimo estudo 
absoluto dos chronometros apresentado pelo Dr. 
Bacellar e o primeiro que V. s; determinou, 
hA1nrn <>non.<>c l1n1!1 "'1'1'· ilo .,],.,:,..,~ ' • 

de scgundo.-.ilfaJwel Pe1·ei1:a Reis. o ··· 

_Rio, 2:1. de Maio de Maio de :1.879. 

AOS SRS. DRS. MANOEL PEREiltA. RÉIS E JOAQUIM 
HUET DE BACELLA.R. • 

Em resposta as questões que me foram diri
gidas hoje por SS. SS. sob a epigraphe --O di
rector do imperial observato1:io, digo que tenham' 
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n bondade de dirig-ir-se á uire<:tor ia do éstnllele- . 
cimento. -João Ccwlos de Souza Jacques capitão 
de fragata reformado. ' 

Rio, 22 de Maio de 1879. · 

• A resposta do Sr. capitão de fragata João Carlos 
de Souza Jacqucs, publicada no Jornal de hoje, 

ver a e1ros os actos 
cujo testemunho pedi a S. S. Se a resposta ::os 
quesitos que apresentei pudesse ser-me desfavo
r~vel, o Sr . .Liais <~proveitar-se·hia para confun-
dir-me. · . 

•Ct·eio ter' mostrado de que lado está a verdade. 
-.1lfanoel P rei1· · · . 

« Rio, 23 de ~Iàio de 1879. • 
«A' v!_sta da resposta do Illm.Sr. capitão de fra-

o ' ' • ' . o a 
a declarar que o serviço da hor:~., durante mais 
de um anno, foi feito pelos D1·s. Fahio Rego, Gó
dofredo Furtado e Huet'de Bacellar. -Julio da 

- Silva Oliveim. 
•23 de Maio de i879.:a 
c Confirmo o que disserain os Srs. Drs. Reis e 

outros sobre o serviço da hora. Eu niesmo sub
stitui por alguns dias o Sr. capitão de fragata . ' .. . 

' Godofredo José Furtado.· 
c Rio, 25.de Maio de !879. • 

e tu o quanto fica agora sabido, verá a ca
mara que razão tive. para offerecer a emenda sup
pressiva de uma despeza do orçameRto da mari-
nha: A emenda, foi esta : . 

Reducçcio da verba. 

::,ervatorio :-stronomico. 

Tabella 18. 

« Supprima-se a verba de Hi8&,$800 que sedes
tina no official de marinha empx:egado no obser
vatorio nstronomico, pura regular os chronome
tros da repartição, que devem e podem ser regu-
lados pelos commandantes dos navios. . . 

• S. R.-Sala .das sessões 29 de ril d 
zevedo.» 

. Passemos a outro ponto. Conh ccendo, Sr. prc
·sidente, as boas inteNções de S. Ex. o digno Sr. 
ministro da marinha, eu lastimo que o houves
sem mal inforwado sobre n suppressão que acei
tou e raropõe do conselho naval. O digno Sr. 
ministro acaba de t6r uma prova de que é esse 
conselho m.oln essencial da administração. 

Minhas opiniõ_es não tanto, porque davem ser 
suspeitas .(nã.? apoiados), mas as de tantos distiú
ctos- ex-ministros postas á margem, vem de ter 
mais um triumpho, d'entre tantos que êonta. 

ao a Q o que se e n.o parecer da com mis
são do senado sobre o orçamento da marinha, 
aliás de subido V<llor para essas opiniões: refiro
me a um facto que vem tambem em alJono dessas 
intenções boas do digno Sr. :.ninistro da marinha. 

.E' sabldo que a 3 de Julho deste mez, a popu
lação esperava contente ver as festas de bater ca-. 
vilhas de novas construcções navaes do nosso ar
senal dãqui: não se realizou o_ Jacto an:ounciado. 

Subo-se mais que, depois de gastos já cerca de 
80:000~ para esse 11m, ordens vieram de suspen
der o trabalho começado e foi commettido ao 
conselho· naval estudar o assumpto, que por de
nuncil!-s, ia mal ~n~a1~1i~ha~o. 

b • ... ' 
barateava cerca de 1.900:000~, e que 
conselho. 

Já nã c· 
impurtancia ... 

O Sn. M:INISTn.o DA MARINHA:~Nunca se disse 
isso. ·· 

0 Sn. COSTA AZEVEDO:-Engana-se; si o disse: 
e p diz o rel~torio de _V. Ex. quando_ de_clara qu~ 

simples empregados, da repartlcão da marinhu. 
Não, Sr. Ministro! • 

Grande é a differen a · · · · 
o assumpto entre esses empregados e os membros 
effectivos do conselho que devem estudar dia a 
dia as questões que se ventilam no mundo naval,
para quando é preciso aconselharem o que nos 
convenha. Não podem esses empregados, por 
melhores que sejam suas intenções, sugeitarem
se a esse papel : elles não podem conhecer dos 
assumptos technicos: elles não tem o tempo pre
cis<r, depois do trabal_ho diario de seus empre_gos. 

entrQu no bom caminho, indo ao conselho pe.dir 
esclarecimentos sobre essas custosas construc
ões navaes A artes . 
r ao sei o que se passa naquelle tribunal: confio 

que se desobrigará de sua missão. Lá estão func
cionarios na altura dos cargos de que acham-se 
investidos. · · 

O que porém, fez agora o digno ministro, d·e
veria te![o feit~ antes, mu!to UJ?.tes, evitando essa 

. ' ' . conselho disser que taes conslrucções si não de-
vem levar á execução e o governo fàr com este 
parecer. . · . 

E, deveria tel-o feito nntrs. até em obedicnei:· 
ao disposto no decreto n. 2iü3 de 22 de JJlh~. 
de :1850. 

Diz este decreto : 
• Art .. 9. o O conselho naval é essencialmente 

' r,t • ~ (. 
todas ns lJUestõé:-:, que ·lhe forem sujeitas pelo 
presidente, ou vice-presidt•nte. . 

E' de sua especiul competencia dar pai'e('cr 
escrip to e em fórmn. ele consulta, sobre todos os 
objectos, que disserem respeito: 

~ iO. o As construcções navrres, trabalhos marí
timos c obras civis e militares da repaTtição dá 
marinha. • 

Notarei, em hvnrn de um dos mais dignos mi
nistros que tem passado pela repartição da ma
rinha, o Sr. Barão de Cotcgipe, o que elle prati
cava neste assumpto. S. Ex. niio só ouvia o 

· rcuma em canse 10 as 
pesÊoas de sua· confian~a, para. discutir {amilia1'· 
mente, sempre que cogitava de novas con
strucções e de obras do maior vulto. 

Nern ficavã nisto. Fazia publicár os pareceres, 
proroc:mdo a critica. - ~ 

E' assim que, por exemplo, no Diario 0/ficial 
de-1~ de Julho de !869, se lê o artigo. editorial . 
segumte: 
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.: Pela .importancia da m:~teria, e no interesse I cumpre dizer, á vapor, despendendo-se muito 
da discussão a que possa dar lagar, publica-se a dinheiro, sem que produzisse vantagem para o 
seguinte consulta do conselho naval. , . ensino: e porque assim navegou esse navio 'f 

Isto, Sr. presidente, se fazia naquella épocá, Senhores, estamos no fim do mez de Julho, e a 
sem duvida alguma menos affiictiva do que a viagem que devêra ter começado, para os esco
actual, para melhor: se acertar, cortando des- lares do 4:. 0 anno, o m~is tard:~r até ~ dia 15 ~e 

Não ha muito o Í10nrado· Sr. ex-ministro con- deu I. .. O que ha para esta falta -de Õbser-
sel~leiro Pereira Franco procedeu com. esse C_!i- vancià? . · . 

de navios, e creio, recuou diante de pareceres 
do conselho naval de ordenar as _que. se lhe pro
punham. 

Fecharei este ponto, dando os emboras a S. Ex:. 
pela sua ultima resolução : ella quadra com a 
rudencia de seu caracter. 

em, a em, con rmat a JUSteza a op1mão da 
commissâo de orçamento do senado, conside
rando o conselho naval uma peça necessaria, ao 

j" sri ius 
relator dessa commi:;são da camara dos Srs. de-
putados. · 

Ainda notarei um acto de S. Ex. tardiamente 
exec:utado, em vista do art. 4:. o do regulamento 
que baixou com -o decreto n. 4:720 de 22 de Abril 
de 1.871, por virtude da lei do anno anterior, 
sob n. 1.836 de 27 de Setembro de 1.870. 

.Diz este artigo: 

"'"'' ' ~ Sr. ministro ao entrar para a :1dmini~truçüo en-
contrado navio algum prompto para encett~r a 
Tiagem dt\ instrucção :-mas tambem é certo que 
até os fins de Fevereiro ou começo do n'iez de 
Março houve navio em estado de emprehendel-a, 

- e nas circumstancias do regulamento. 
No entretanto, até agora não consta que essa 

viagem -houvesse começado 1 E' facto que a 
o 

marinha, embarcada na corveta Vital de Oliveira 
sahiu nesse navio nos ultimas dias do mez·findo, 
para achar-se o mesmo navio na Bahia no glo
rioso dia 2 de Julho, dia este que a nenhum 
hahiano passa e !li ol \"ido, e não podia deixar de 
receber festejos de um mais navio de guerra, 
lá ancorado, sendo como é ministro .da marinha 
um filho dessa patriotica província (Riso). Mas 
essa viagem_ forç::~da não constitue viagem de 
instrucção, ·.de ensino qual a quer o regula· 
mento de i871 e como tem sido em outros annos 
feita. 

dia bahiano~ porque não creio no que .se espalhou 
que fôra antes preventiva de algum aconteci
mento menos desejado, c proprio, pnra perturbar 
os prazeres que esse uia scmp:J,"e traz. 

Não creio; os b:•hi:mos estão contentes elo go
verno, e d:~. silua~ão, para crear-lhes difficul
dades. 

Os jornaes de hoje annuncinm a chegada desse 
navio, com -quatro dias de viagem., c viagem, 

n. ERREIR DE orna mnus 1·o man-
nha) :-Ella será feita. 

O Sn. CosTA AzEVEDO :- Quando? Em:todo o 
caso a lei tem sido, e continúa a ser violada. 

Si esse navio estava prompto, como esteve em 
Fevereiro ou 1\Iarço ..• 

0 SR. FERREIRA DE MoURA. (ministro da mari
nha):-V. Ex:. já disse que no principio da admi
nistração não havia nav:ios. 

O Sn. ALMEIDA. CouTo:- E' preciso saber si 
estava prompto. -

O SR. CosTA AzEVEDO:- Desculpe-me o nobre 
deputado: tinha mos navio prompto· por aquelle 
tempo : nem S. Ex:. e nem quem quer que seja 
me contestará com vantagem. 

A Vital de Oliveira esteve até com mantimentos 
de viageni á bordo, e por assim dizer de vergas 
d'alto. · · · 

Isto~ r. Presidente, se faz só mente quando o 
navio está prompto para .seguirbarra fóra. 

Já se vê, pois, que nãó invento um facto para 
ensurar. 

Peço ainda· ao digno Sr. ministro, que lance 
su~s vistas para o que dispõe o art.· H do regu-. 
lamento que citei em ultimo logar-: S. Ex. o não 
tem observadg, sendo injusto;. ferindo direitos
de alguns, dois ou tres officiaes. Refiro-me a não - . -
dos escolares do 4. o anuo, recebam a gratificação 
a que tem direito: diz o artigo.-

.: Art. H.- Os officiaes encarregados do en
sino terão, além dos respectivos vencimentos e 
vantagens de embarque, uma gratificação arbi
trada pelo governo. • 

Não obstante, o que se diz relativamente á de
mora de~sa viagem, por se pretender que. seja 

sete mezes .de espera, poderiam os escolares ter 
feito uma ou mais viagem de cruzeiro na costa. 

·Assim, pois, o procedimento havido neste ramo 
de serviço tem sido contrario aos interesses· do 
Estado. . 

Fáço votos, Sr. presidente, para que cemece 
já a viagem desse navio, seguindo derrota para 
a China~ e devendo regressar de modo que per-
corra todos os meridianos. · 

O SR. GALDINO DAS NEVES :- Para a China Y 
O SR- Co~TA AzEVEDO:- Para a China, sim; 

Para a volta ao mundo, até, no interesse da 
instrucção nautica de nossa ofiicialidade, que 
carece de aprender a navegar com desasson1bro 
e, em boa hora o digo, se harmonise com ás b.ahi
Iitações theoricas que;.no geral se lhe reconhece. 

As despezas a que dê~m lagar essas vi:~gens são 
uteis; produzem: e nerh creia o digno Sr. minis
tro que sejam t..'ío fortes como. se quiz crer~ e de
manae forças !óra do orçamento ordinar~o. ~las 
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quando assim não seja, os nossos officiaes preci
sam dessa vida que viagens taes dão; para que 
se eC!_lloqueJll na ~ltura à.e l<eus deveres(Apaiadosy.-

Nao esta a difficuldade no termo marinha 
na ?bte~ção do material; quando.dispunlw.rnos 
~e dmheiro teremos quantos navios as exigencias 

Divirj?, ~onseguinteÍnente, do honrado Sr. se-· 
na~or Ribeiro da Luz, de quem sou amigo, a res-

. . ... . . -
• ... ! o -

mente explorada:-não sedespcnderã essa quantia 
por S. E:..:. sapposta. · 

0 SR. GALDINO DAS NEVES:-Nunca ha de ser 
muito pequena, não senhor. · 

o s!l. ALME,IDA Couro:-A despeza qualquer 
r ro os orças o orçamento. 

O Sn .. Cosi:A AzEvEDO:..:.... Agora, Sr. presi
dente, eu venho a um ponto de ue tratei na 
~sao ~11:::sa n, prtmetra desta legislatura; .9 elle 

a I Ilegalidade com que se estava procedendo para 
com direito dos o.J:Iiciaes emborcados nos moni
tores.Solimões e Jav.,ry, os quacs estão perdendo 
venc1.mentos e tempo de embarque. 

S·. Ex. já nos disse que esse acto seu, foi ba
s~aclo em infQrm::~ções d'o qu~rtel general da ma
rmha: no entanto nem por Isso lhe cabe menos 
re~ponsabilida~e·da.infracção,que elle attesta, de. 
let ex )ressa -

Sobre isto, cu disse quanto necessario, então, 
para convencer o digno ministro de estar em 
caminho .menos proprio, N•iôre etirei o ue ex-
puz, mas transcreverei a bn bant.e accusação 
feita no senado pelo honrado Sr. Ribeiro da Luz 
fazendo- a preceder da publicação· inlegr~l dÓ 
decreto n. 68-í7 de 3 de Março de 1878, que mais 
~ccentúa a censura do acto: assim poupo tempo 
a camara . 

. c Art. 7.0 Serão declarados immcdiatamente 
em est<tdo de-não poder navegar-os navios da 
armada que necessitarem. fabrico ou reparos, 
cuja tlmução presuma-se exceder de 30 dias. 

« Paragrapho unico. Si findos-30 dias, a contar 
da declarução, não se houver dado começo <ís 
-obras, ou si estas ainda não estiverem conclui
das, P<lSSarão os navios de que se trata, desde 

., · · · · · , , se conscr-
vartio até que se prornptifiquern para o serviço 
activo, quanclo não devam ser desannados, de con
formidade com o disposto nos a1·ts. L" e 2.0 do 
decreto n. ii044 de 19 de Dezembro de 1867. 

« ArL. 2. o O tempo de embarque em ·navios que 
não puderem naveg:ar não será contado pnra 
os effdtos da lei n·. 2296 de :18 de Junho de :1873 
§ 1.0 art .. 8.0 

• 

• Art. 3. o Fica revogado o decreto n .. 6363 de 3 
de Novembro de 1876 e quaesquer outras dispo
sições em contrario·. • 

• Em que ,lei se fundou- o no])re ministro para 
classil1car e:-ses navios em dis )Onibilidade? A lei 
é muito expressa ; só se pó de considerar um navio 
em disponibilidude, isto é, reduzido a um terço 
do armamento, quando precisar de mais de 30 
dias e menos de 90 para o seu concerto. 

« Si não convém ao nobre ministro conservar 
esses navios armados, então mande-os desarmar, 
porque o minisLro póde desarmar os navios de 
que não precisa para o serviço, mas não os con
sidere em disponibilidade, e muito menos deter
minar,como determinou á contadoria de marinha, 
que se pague ao commandante e oill.ciaes nelles 
eJ?.;barcados os vencimentos de navios em disponi-

da Luz: • O Sr. 1ninistro da 1na1~inha :-Não passou de 
• O Sr. Ribeiro da Ltiz:~ O honrado ministro consulta, ainda nadn rQsolvi. 

conserva {1ous ·navios da. armada.; os encoura~.a.- «.O Sr; Ribeiro dct Lttz:--:-Pe~(l?~-me, eu sei quo 
dos Solimõe.~ c Javary. como haterins Huctuantcs. _havcnuo uma rcprrsentaçao dmgtd:t por UilJ dos 
Pergunto a S. Ex., em que disposiçã? de lei se. comm<~ndantes a? ajud~ml~ general'... es~e deu in
fundou para classi!icar esses dous navws, os me- formaçuo _contrarw; sct mnda que~- Ex. man
lhores sem duvida da armada para. o combate, dou ouvir ao ~onsclho !lavai, e que este deu 

. ei:h'liat.erias fiuctu.antes? , · · .parecer contrar1o ao do aJudante general. . .· 
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pcrfciLamcnLe conservndos. 
· «O Sr. Ribeiro da Luz:-Dissc o nobre ministro> 

respnndPndo a un ,, 
por conservar cs:;t'=' navios com o terço do ar~ 
mamenlo, que tlo contrario ellcs ficariam muito 
caros. Ora. a diifcrent~n .que haveria era de ter 
a bordo as jll'<t~a:; dê itupcriaes marinheiros e 
niio no qu:~rtel. .. 

c O Sr ministro da nzariulw-Niio .é sú ess 
despeza. 

~ O Sr. Ribeiro da Luz:- ... c o nobre· ministro 
dirá si convém tel-as embarcadas. 

• O Sr. ministro da marinha-E a despeza de 
graxa c outras que se fazem nestes navios ? 

• O Sr. Ribeiro da Luz:-Como, pois, o nobre 
1niniStro entende que o maior numero de ntari
nheiros augmenta o consumo dq. g1·axa ~ Pela 

• ~- • • .. ' ~ f. • tJ. a ;.1 

o armamento completo, de que falia a let ... 
O Sr. rninistro da marinha:-Porque tem um 

terço do armamento·. 
• O St. Ribeiro da Luz:-Mas não podia rer1 n

zil-os a terço de aró:wmcnto, sem primeiro revo
gar o decreto de 1868. 

: . O Sl".ministro da marinha:-Só tive em vista 
a economia. __ 

• O Sr. Ribe{J~O da Lttz:-Eeonomia illegal, e 
o nobre ministro n·ão príde reduzir os vencimen
tos dos officiaes que en~ : · , 
vencimentos que estão determinados por lei. 

• O St. 11ünistto da marinlta:-E' questão di
versa; não decidi .co usa alguma :.~inda. 

• O S1·. Ribeiro da Luz:-Chamo a attencão 
do nobr~ ministro para a ú1bella de 5 de Feve
reiro de :l8í2, feita em virtude da lei de i9 de 

- A~osto de 18ii, c S. Ex. niio póde ir de encon
tro a essa tabclla, sem pedir ao corpo legislativo 

O Sn. FERREm.~ DE MounA (ministro da mari
nha):-Qne nada tinha rcesolvido porque Rub
metti a questão â seccão do conselho de Estado~ e 
ainda lú está. · -

0 Sn. CosTA . , 
questão n:lo iria nté ahi si o digno ministro exe-
cutasse a lei, clnra, precisa. · 

' · m"' ·DE }IQIJR.'. ~n · · · ·-. 
nha):- Para mim não é muito clara, tanto que 
ti v o de pedir conselho. 

O Sn. Cosu AzEVEDO;- Perdoe-me: -si hou
vesse estudado por ~i a questão não faria o que 
fez ; c não se arrastaria á:- censuras que por elle 
soffre justamente. 

0 Sn. FERREIRA DE MOURA (ministl'o da mari
nha): - Eu estava de · nccôrdo com o quartel 

ções e opiniÕes divers:Js submetti a questão no 
con$elllo de Estado. ·Estou a espera do parecer; 

uero l'SC r · 
O Sn. CosTA AzEVEDO:- Bem; o que.está dito 

farit com que se de razão a quem a tem. 
O Sn. FEUflEIRA DE ~Ioun.<\. (ministro da man-

nha) dá um a parte. · 
O Sn: CosTA AYEYEDO : -E 

venceu ame J ne sua má apreciação? Quererá 
S. Ex. que leia o trecho do discurso do honrado 
senador e que prometti transcrever? 

Não creio, porque seria tomar.,muito tempo aos 
qu~ m~ ouvem·:. Convenço~me d~- q:..?- t)S _oillciaes 
preJudrcados Imo de ter reparaçao, porque'~onfio 
na probidade do digno Sr.~ministro. _ ; 

Passo à outro ponto. ·~:~-
Sr. residente o ar c 

senn o, sobre o orçamento d::l i.!Jàfinlla reduz 
os tres almoxarifados da marinha dt1 côrte a dous: 
extingue a segunlfá se~ção, que tem almoxarife . 
com tiança, a-ntigo e honrado servidor :-no e-n
tretanto b~J? é que se sai~<t em tempo que temos 
o alm~x~rrte da L". secça~ nome~flo pelo digno 
Sr. mm1stro, sem fiança amda, e Ja no oxercicio 
do cargo, ha mezes!. .. 

Isto, Sr. presidente, constitue uma infracção 
de lei ; nem só isso como quebra de observtlncia 
da imperial resolução do começo do anno findo, 
que declara n~o dever neJlltv.m almoxarife, en-
~ o, ·zamene 

haja presLado a fiança da lei. 
Por que-o digno Sr. ministro poz á margem o 

d~,·er de observ-ar essa resolução? . 
O Sn. FERREIRA DE 1\foua.-\. (ministro da mad

nha):- Mns V. Ex. sabe que se tem admittido 
isso como pratica em razão da grande difilcul
àade que ha na prestação da fianc~a: é um pro· 
cesso muito moro~o e muito dispendioso. 
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9 Su.CosTA A~EVEuo::- V.Ex.tinha lá um in- ·dos conuií.an1antes desses cruzeiros, paisanos, 
termo que podw contmuar por mais algum pilotos da pra~a! 
tempo.·· E sabe Deus si não soffreram alO'UJh insulto 

O Sn. FERREIRA DE MounA (ministro da ma1·i- mll;itos desses marinh_eiros que po~ obediencia 
nlta) : -:Mas o que estava interinamente não P.St_tveram em taes na·nos ? .. 
tinha tambem fian a E' certo que, um desses commandantes se di-

rente um aviso do muito distinctõ Sr. ministro 
da fazenda ~irigindo-se .a V. Ex. recordnndo 
que esse tal 1dmoxarife ó Sr. Jonquim Ferreira 
da yeiga, n~o.havia aind~ prestado'fiança mesmo 
exprrado o novo prazo de 30 dbs que lhe furr' 
concedido. 

. O SR. ~ERREI!1A ~E l\louRA (minist1'o da ma
nn_ha) :-Ja se ye a drffic~ldadc, a-morosidade que 
ha nesse acto ; e como drsse, um processo muito 

rspen 10so e moroso. 
~O Sn. CosTA ·AzEVEDO:- Não é tanto assim : eu 

di·rei o que vi a respeito. 
Quando entrei para a intendencia, e ao subir 

ao poder o gabinete de 5 'de .Janeiro, estava como 
almoxarife da 3."- seccão um funccionario sem 
fiança. · 

Esse funceionario digno,~na extensão' da pa
lavra, teve não obstante determinação do ex.-mi-. ~ .. . 
em poucos dias, obedecendo sem c1ifnculdí;dcs:~ 
nem mo~o~~mente, á imperial resolução a que 

O Sn .. FERREIUA DE MounA (minist1;o da ma-
1·inha):- A h! E' conform0 1a especie V. Ex. sabe 
que ha fiant::as feitas em dinheiro e apolices. , 

O Sn. CosTA . AzEVEDO:- Mas, permitta-me 
diz~r :..,..-isto nã~ ,ia.stifica o entrar esse almo-

· fiança da lei. 
0 SR.. FERREIRA DE MOURA (ministro da ma· 

1·inha) :-Não tem sido essa a pratica admittida 
· até hoje. • 

O Sn. CosTA AzEVEDO:- Mns. torno a dizer: 
este f:1cto ,não justifica a -inobservancia da lei 
expressa. Não insistirei mnis; porque penso que, 
agora! avisado o. digno Sr. ministro dessa_irre-
o ' ' 
remos occasião de outra igual. 

Aindn, Sr. presidente, notarei outro acto do 
digno Sr. ministro contrario á lei, aos interesse:; 
do serviço naval. Refiro-me a ter consentido em 

- se dar para os navios cruzciro5 da alfandega 
guarnição do corfJo de imperiaes marinheiros. 

A lei cie fixar..iio de forças é expressa: os im
periaes marinheiros só podem embarcar em na
vios de guerra, e transportes, da repartição da 
marinha. 

O SR. -FERHEIRA DE MoeRA (ministro da ma-
1.· ~ · · • ·~ ·a 
sidade de momento que cessou dahi a dias. 

O SR. CosTA AzEVEDO:-Não importa; mas emfim 
vejo que não contesta-se a illegalidade do 
aclo. . 

O que me doeu profundamente, Sr. presidente, 
ao saber deste facto roi o conhecimento de que 
esses imperiaes marinheiros estiveram amea
çados do castigo corporal, inflingido por ordem 

A, 4:2.-TOMO Ili. • -

rtgtu ao qunrte genet·a para obter os artigos de 
guerra, afim de s3b0-i' como applicar o castigo 
corporal aos seus commandados pertencentes á 

O Sn. FERREmA DE MounA. (ministro d(t mari..; 
nha): -Mas não houve autoriznoiio .. 

O Sn. CosTi AzEVEDO:- Pem o creio;·-Mas 
note V. Ex. -que pelo regulamento das alfan
degas, as pra\:as embarcad:Js nos seus navios 
es ao SUJ<.Htas a 1scrp ma as que pertencem a 
marinha de guerra. . 

Que ue connictos- não se dariam, a continuar-
~ 5 :. ~ • 

Ainda notarei, Sr. presidente, a illegalidade, 
de se conservar n'um cruzeiro da alfandega, um 
:J..u tenente, offidal de fazenda sob ordens de 
piloto merc;mte. A disciplina militar, o decoro 
da cl:1sse, intimam a cessação deste abuso. 

Volto-me agora para dous factos occorridos ao 
norte do paiz, e que dt:ra_m origem a aclos des
harmonicos por parte do digno Sr. min:istro. 

·m d Il · i n) · -
presidente do Amazonas fazendo substituir o 
cnpitão do l)Orto antes de alli chegar o ·sue
cessar. 

O outi\J foi inverso; desapprovar o proceder do 
presidente do Pnrâ, por consentir que o capitão 
do porto dcmittido, _largasse as funcções sem que 
as entregasse ao successor. 

O Sn. FElU1EIRA. DE MouRA (ministro da mari
nha :-Tive )ara isso motivos reservados. 

O SR. CosTA AZEYEDO : -Como ? Pois é neces
sario que saibamos· destes motivos, e provoco 
S. -Ex. a os trazer a debnte para que :J. cnmara 
saiba ilté onde a paixão, interesses inconfess~tveis 
podem levar a se desrespeitar um llonradis
simo officbl da armada, que não tem quem lho 
exceda em dignidade c zelo pelo serviço pu· 
blico. · 

O SR. CosTA AiEVEDO :-0 capitão defr~gala Sr. 
Bernardino José de Queiroz é tão digno dores
peito publico, o do da sua classe, qrre eu faltaria 
ao dever de representante do paiz si neste mo
mento não me impuzesse ga agradavel tarefa de 
levantar a luva. · 
· Levanto-a, Sr. presidente, em homenagem á 

jus tira, tão cruelmente maltratada. 
O digno. Sr. m'nistro concebe, por ser cava

lheiro, que não póde ficar em reserva o que se 
diz nas trevas contra a reputação de quem não · 
e menos cava 1erro. 

Precisamos liquidar este ponto. 
O SR. SALDANHA M.ARINHO:-Apoiado. _ 
O SR. CosTAAzEvEno::_Não ha de, sem protesto 

meu, o que de inconfessavel tonha o serviço da 
companhi~ do Amazonas, ferir os brios da cor
pornção da armada. Acho-me· .preparado · para 
discutir o facto. • 
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Provoco a discussão: fóra da discussão só ficará 
a villã paixão, o servilismo dos que provocaram 

· essa calumnia que deu motivo aos taes reser-
vados. · 

Sr. presidente, ainda a desharmonia dos actos 
de S. Ex. se verifica n'outro ponto não despen-

o igua a é a ores que a ei con-
cede fazer. 
A~ passo qu~ nttende co~ paternal solicit!J.d~ a 

licença disfarçada, dando por conta do Estad~ ·. 
passagem, nega isso aos que por flllta de com
miss~o J?edem para esperar ordem, não naquella . 
provmcta mas- em outras 1 ••• 

(Trocam-se diversos apa1·tes.) 
o er1a crtar os nomes-; e cr an o rrar as con

sequencias: não me levem para esse lado a 
9uestão.-. Q';lero a igualda.~e em. cirCU!Jlstancia 

doutrina constitucional impõe. 
(Trocam-se dive,;sos , apartes.) 
Basta: em conversa particular eu'poderia dizer 

a S. Ex. o Sr. ministro o que evito fazer desta 
tribuna. 

0 SR. FERREIRA DE }lOURA (ministro da ma ri-. 
1~ha) : -Desejaria ser-esclarecido. 

teria. 
O digno Sr. ministro tomou como nórma 

de seu proceder demittir dos commandos dos 
navit>s aquelles oiDciaes que tenham de responder 
mesmo a conselho de investigação. . . . . 

·- ' . .. . ' 
não suspende do exercício, demitte do cargo, em-
bora de commissão, o official que é accusado de 
alguma falt3, seja qual ella fõr ... _ 

. Nunca tal se fez. E por qne alterar o que se 
observava, com assento harmonico até nas leis 
communs sobre objecto. de responsabilidade? 

0 SR. FERREIRA DE :MoUR.:\. (ministro da m.a
rinha):-.acho justificavel a norma que tomeL 

R. osTA. ZEVEno:..:... u ac o contrana a 
lei, e torna os offi.ciaes de marinha em peiores 
circumstancias do que os seus collegas do exer
cito. 

O Sn. ALMEIDA Couro E Jt!AncoLINO MouRA: 
-Nisto tem razâG V. Ex. 

O Sn. CosTA AzEvEno:-Sr. presidente, vou 
resumir o muito que ainda tinha a dizer, porque 
a hora está hem adiantada e a paciencia da ca
mara por demais ferida (Não apoiados). 

Pedirei, todavia, ainda a attenção do digno Sr. 
ministro or ue emfim dese·o não obstante ser 

. opposidonista,~ prestar-lhe algum serviço, para 
' o seguinte : ·_ 

O senado, segundo se viu, está a espera que 
terminemos esta discussão para entrar em outras 
com a presença de S. Ex. Solicito, pois, per
missão para lhe trazer á lembr:.tltçd a precisão de 
m~d~ficar-se 9m alguns pontos o parecer da com
IDI_ssao ~e ?rçament•. daquella casa, que ~~passar 
ya1 preJudicar o serv1ço. - ') 

Não podendo agora á falta absoluta de tempo 
considerai-os, ferirei apenas o que se refere ás 
capitanias. A maneira porque estão redigidas as 
emendas não pó de trazer senão d~svantagens. 

Dizem ellas : 

de Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, Pará e 
Amazonas fica;ão a cargo, a~ primeirq_s dos ins-

da flotilha, sendo dispensados os secretarias, 
cujas funcçõcs passarão a ser exercidas pelos 
st.cretarios das inspecções dos mesú10s arsenaes 
e pelo oflicinl de fnzenda·da flotilha. • 

Ha aqui completa falta de conhecimento de 
duas circ umstancias. · · 

ri ira:-o cia az , i 
Amazonas, o é do navio qué, tem o chefe a bordo 
quer come commandante da flotilha, quer sen~o 

navio. 
O aviso n. :1.329. de. lo de Maio de :1.876 mand~ 

que: 
i. o A flotilha do Amazonas seja. augmentàda 

com um ou mais navios de guerra; ~ · 
2. 0 O commandante da flotilha possa ser 

ao mesmo tempo o commandante de um dos 
~eferidos navios si fõr de classe correspondente. 

dante do navio, n~enos permanentemente póde 
achnr-se em Manáos. . · · · 
· De igual modo é incompatível a accumulação 
das funcções de official de fazenda da flotilha e 
de secretario da capitania de~sn r.f'pltd. · 

Tambem elo ue fica ex cisto nto óde .ter 
logar a seguinte emenda : • O commando a 
companhia de aprendizes marinheiros do Ama
zonas será confiada ao eommando da flotilha. • · 

Segunda : ' A capitania. de Mato Grosso é es
tabelecida, eiii Corumbá, -distante do Ladario 
onde ha o an:enul. '11 • -

No Ladario não se póde estabelecer a cnpilania, 
porq_u~ _!llli não ha razão de ser. Dahi, pois, a im
possibthdade , com proveito, do qne quer a 

~ o • • • • • • 

Grosso. 
« · 3 8. o Ficam tanibei:n supprimidos os em

pregos de ·secretarias das dem,ais capitanias 
das províncias, sendo as respectivas funcções 
exercidas pelos officiaes de ·fazenda das com
panhias de aprendizes-marinheiros.) -

Sendo a capitania da côrte~ e província do Rio 
de Janeiro, uma e unica, está· comprehendida 
nessa emenda '1 Si está, o que não parece possível 
torna-seisso absolutarnenteinexequivel já porque 
o official de fazenda da companhia de aprendizes 
marinheiros tem quartel em a Ilha .do Gover-. . ~ - . . . 

' . o commandante da. companhia e o capitão do 
porto. _· 

Ha, Sr. '))residente, mais u.ma necessidade do 
considera.r-se a questão de que trato no qu~ 
entende com o serviço e economia pretendid:1. 

As provincias da Bahia, Pernambuco, :Mato
Grosso e Pará, têm por commandantes de com
panhias. de aprendizes marinheiros offi.ciaes pl'i· 
vativos : estas c~ panhias _ n.ã~ receberam1 em 
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virtude da lei de i877, por commandantes os ca-
pitães d:os portos. . 

Continuar-am, pois, a ter duas autoridades dis
tinctas os serviços da repartição de marinha 
nessas provincias, a salier : 

l. a Os ins ectores dos arsenaes ao mesmo 
tempo capitães dos portos. 

2.a Os commandantes das companh~ de apren
dizes. 

r 1s o na a se a 1an a nem quan o a· 1smp m 
nem quanto á economia. 

Me parece que devia-se manter. a emenda que 
aqui propuz, e que melhor consulta essas van~ 
tagens ; foi esta : 

KINISTERIO DA. ll.ARINHA.. 

Contra-additivo. 

Mantenlía-se a verba res.pectiva ; ficando o go
verno autorizado a substituir os secretarias das 

· eapiianias cujos chefes sejam os eommandanft:s 
das companhias de aprendizes marinheiros, pelos 
officiaes de fazenda dessas companhias, sem 
maiores vencimentos. · 

S. R.- Sala ãas sessões, 26 de Abril de 1879. 
~1. C. ãeAzevedo. . _ 

Assim, todas as cap1Lan13s em que os capitães 
dos portos são os commandantes das companhias 
de aprendizes, ficam como secretarias os ofliciaes 
e azen a. 
o que se podia determinar, alargando esta 

emenda, era fazer com qlie mesmo naqu(3llas pro
-Yincias que ainda têm cornm:mdantes de compa
nhias de aprendizes .sem ser capitães dos·pol'tos," 
fiquem ~stes tambe!fi com. o commandantes · d~s 

tania da côrte. 
Neste caso a erneada deverá ser: 
c· As companhias de aprendizes marinheiros 

. das p1·ovincias terão por commandantes os capitães 
los portos; e servirão de secretarios:das capita
nias os ·officiaes de fazenda dessas companhias, 
1em o-utros vencimentos. · 
· Tambem, Sr .. presidenLe, .. me niio confórmo 

eom o ec r a ue 'á alludi uanto ao ue elle 
tem de opposto á emenda desta camara, sobre 
remoção de pessoal, e até extincção de algun.; 
arsenaes. 

Nada ha que autorize em proveito·do paiz a 
existencia do arsenal de Pernambuco, e a éon
tinuar-se a despender com o local em que acha-se 
o arsenal da Bahia·. 

Mantenho as idé~ts que expuz a respeito deste 
assumpto em outra Gccasião. . · 

O arsenal·da Bahia~ que no futuro, ha de ser o 
primeiro do paiz, carece de ser removido para 
outro ponto. 

' o - ' bem da economia, não deviaS. Ex. ser tão facil 
em preencher as vagas dos operarios. Os quadros 
são excessivos para se os manter permanente
mente. 

Nãó digo que se não nugmente n'umà . ou 
n'outra especial época, mas nos termos do artigo 
do regulamento que. permitte operarias, em-
quanto dura a precisão delles. • . 

Urge restringir os· ~ctuacs quadros, mórmente 
na directoria de artilharia. -

Nada de pensar em manter semelhantes ex
cessos. 
. 0 SRS. FERREIRA DE :MOURA (ministro da ma1·i

nka) ALMEIDA COUTO E COSTA AZEVEDO trocam 
varios apartes. 

O SR. CosTA_AZEVEDo:- Si não me acho eégo, 
nestes assum t s di i .o c· -
qae o nlodo porque e1.1caro este ·assumpto é o 
melhor; . · · ·· 

E, vem a pello dizer a S. Ex. que, a sua-opi
nião de dar mais autonomia aos directores· das 
oflicinas de nossos arsenaes, como quer, até fa
zendo-çs independente~ dos insp_ector~s _q"Çtan-

' o. I • 

directamente aos ministros, é uma desorganisa
ção que não tem semelhante, ataca pelos funda-

S. Ex. disse no seu relatorio : 
Pag. 4:0.- c Os directores de artilharia, ma

chinas e construcções estão no caso, pela. natu
reza e importancia dos serviços seus, de se en
"tenderem directamente com a .seeretaria de es-
tado ; o que aliás na pratica, apezat: do regula
·mento, muitas vezes acintece por ser assim ae-
cessario. ,_ · 

azedumes á discussão: poderia mostrar á e:vi
dencia os perniciosos effeitos dessa pratica ·que 
accusa u di rrno Sr. ministro contrariando a 
lei. ·Irei pois adiante. 

O relatorio de S. Ex. não falia dos capellães. 
Não os julgo indispensaveis a bordo, mas emlim, 
e nem por isso devo deixar desapercebido um 
facto que se. deu, injusto, por ter sómente ferido 
a ?-m, aliás ~igno capelliio o Sr. Crôc~, brazi-

' "' annos de embarque. . 
Commandante deste sacerdote por,quasi tres 

a:rinos dou testemunho de sua excellente conducta 
e bons serviços. t 

Pois bem: -0 nosso diocesano impoz-lhe que 
não ofliciasse a bordo, não cumprisse os seus de:.. 
veres espirituaes, porque não h:wia faculdades 
no bispado. para isso permittir. 

O padre Sr. Cróco levou o facto ao conheci-
men o e seus supenores,- a marm a, e quan o 
esperava que se cortasse pelos escrupulos do 
diocesano, .é elle desemb~rcado.·l A Nictlleroy · 
ficou pois sem capcllão. 

Bem: -si parao sacerdote á quem me refiro 
não .B.a faculdades no bispado, capazes de lhe per
mittirem ser sacerdote a bordo, como as ha 11ara 
o capellão em exercício ·na fragata escola '! 

Para o ·que esteve na corveta Bahiana? Para o 
que acha -.se no Amazonas 'l 

O digno Sr. ministro attenda a este ponto: e si, 
acaso pretender a reorganisa,ção do corpo eccle
siastico, deixe de banda o lllilitarisal-o; como no 
exerct o. r1 •cu o cape ao~ .a eres, enen e, 
capi~o; etc. . . 

No relatorio do illustre ex-ministro Sr. con
sellleiro .Per.eira "Yranco, ha a respeito ajuizadas 

. proposições. Ainda outro assumpto. · · ' 
Não ·sei, Sr. presidentê, porque até agora não 

obtive cópia dos relato rios. pedidos, . por esta 
camara sobre a fraude do carvão· de pedra que 
ao tempo de ser descoberta~ causou tão gran-
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C CC Clllll<l 
contém! -

publica. - Natla sei do que ellcs 1 O Su. CosTA Azg;-EDO :-Ob:·ig:1do , c é facto, 
senhores, que sei do que houve :iccrca desse pro
cesso, tendo sido o prinieiro a dizer ao governo o 
que havia dessa fraude. 

Ha mez e meio ou mais que foi solicitado do
cumento tão import:mte pm:a a discussão em que 
me propunha empenhar -

Que:;tão de tão transcendente moralidade bem 

da actual legi~latura. 

O Sn. _FERREIRA DE MoURA (ntinistro da ma-
• - ti ::; re a onos. 

O Sn. CosTA AzEVEDO:- Não os recelli ainda: 
não sei mesmo pol'que se estão na casn. N<H!a 
delles conheço ; e é por isso que faço meu reparo. 

E' verdade que tres dias depois que requeri da 
c.amara esses relatorios, lia o aviso do digno Sr. 
ministro d:eten · . ~ JZ ss SUJCl nr a 
processo os otncíaes de fazenda que se julgavam 
implicados na fraude _ Hoje venho de saber que 
agora mesmo se esta ex . ·-
nação que caminhou por-mais de mez para rom
per dificuldades até chegar ao ajudante general 
da armada. 

Veremos o que disto sul'ge. O qnejá se sabe é 
que no paiz pela. demora dos processos chegn-se 
a innocenlar culpados : sabe-se mais, Sr. presi
dente; que IJ3 app1icaçílo da lei .de responsabili
dade de funccionarios publicas, uns são benigna
n:ente tratados , outros cruelmente dcsaLten-

Contra esta desigualdade levanto minhn voz, 
Bão _ in noceul::mdo a estes o r ue ll -
sou JUIZ, mas pe m o outra eqllidade. 

Ao p:lsso quo os funcci•1nnrios publicas que 
l'Cspondem uo processo dessa fraude, attendem a 
elle livrt!s. ha omeiaes de fazenda como elles 
tamiJem em o mesmo processo, que vivem presos 
e por quasi um anuo, sem acharem meios d e 
i · em es a coacçao, e terem ao menos a 

cidade por menagem. 
Ha recéios de que desnppareçam? Não se pense 

nisto um só momeillo: nunca acl;nram-se esses 
implicados desde o come<;o do iufortunio, em 
melt10rcs esperançns ... 

Rogo ao tligno Sr. ministro queallivie a pesada 
sorte que som·em esses ofiiciaes. Jit estão soffrendo 
umn [)e na, <mtes du sentcn a sem -

E, é por isto, St·. presidente, que ?OU for,çndo 
a censurar o Jroceder ue tem ha 
meu e, recc _ en o-se comlmstivel da casa que 
com on sem razão, viu~sc emmrmmhada no pro-
cesso dessa fnmde escandalosa. . · -

_ . , a , prOYlll a SCill UVI 3 O ·-
accôrdo do gabinete, de não se ter contrato com 
essa casa, devia ser mantida até á solução do 
processo, no qual póde mesmo sahir-se de viseira 
le\rantada. · 

O Stt. FEnUEIRA DE 1\!QURA (ministro da ma
. .- c , l Ôm JUS lVe O UlllllS· 

terío da agricultura. 
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Bem o sabia: e a cen

e J etramen e eva a a conta aquelle mi-
nisterio que compra a essa casa carregamento de 
carvão de pedra para o ceder á marinha. 

O Sn. ALNEIDA CouTo:- Sabe que tem com-
prado? ·· 

O Sn. Cosr,\ AzEVEDO:- Vou responder a 
· S. Ex. :- Sei ·que o carvão -recebido daquelle 
mini:;terio é descarregado nos depositas íluctu
anLes da marinha JOr em rerrados a 
a u o. ste acto conhecido de todos no arsenal 
e na intcudencia·, é severamente · criticado 
(Apartes). 

, s a asa :m es }Jropen o em 

O Sa. CosT_-\ AZEy.Eno :-E' ordem posterior, 
para outros carregamentos. 

0 Sn. FERREJU_\ DE MOURA (ministro da ?na?'i
nha):-Não tenho contr::~tado com essa casa, nem 
com outra fornecedora. 

O Sn. CosTA AzEYEoo :-Nem eu seria capaz de 
dizer ao digno Sr. ministro que S. Ex. contratou 
com a casa a ue :~llu · . · · ·~: 
attnhuir no Sr_ conselheiro Ferreira de .Moura? IS o mo t-vo e matO r peso. 

O Sn. FEnnErn.-\ DE l\IounA. (ministro 
rinlla) :-E' acto do meu antecessot·. 

Ninguem f;,rá essa injustiça : cmqrianto o pro
ckt ma- cesso não trouxer n verdade dos successos, e essa 

O Sn. Cosu AzEVEDo: - Bem o sei : mas esse 
acto no começo da questão que, poderia ter fun
damento, hoje deve desnpparecer. · 

O Sn. FEimEmA DE :MounA. (ministro da ?na-
?'in!UI) dá um aparte. · 

O Sn. CosTA AzEvEDo:- V. Ex. que nem em 
-tudo_, ou mel]10r qae em pouco tem seguido a 
admmistraÇ~o -de seu antecessor, bem podia nesta 

=- ' · ·, • o • - · e seu co-
ração tornar a sorte desses officiaes presos menos 
alUi c ti v a ! 
· W tempo~ já que o processo está ~diado não 

sc1 para quando ... 
. O Sn. FEURE!R.A. _'DE MoURA (ministro da ma

?"tnha): --:- Torno em consideração este pedido do 
nobre deputado, porque S. Ex. sabe perfeita-
mente deste proce~so. -

casa- offerecer-sc innocentada, certamente q,ue 
nenhurll' ministro commetteria tal acto. -

l\las, agora, e pelo 3parte do digno ministro, _ 
forçoso é vir em defc-s:~ da c:1sa, unica, competi
doru da outra no fornecimento aqui de combus
tível. 

Tendo tido occasião de, officialmenie, tratar 
fornecimentos com essa casa, a dos Srs. Wílson 
& Comp.; nella encontreitl maiorhon~stidade .. _. 

nha) :_:_Não queto contrato com casa commercial 
alguma. , . • . 

O Sn. CosTA AzEVEDO :-••• a mais perfeita fide
lidade nas entregas. O que é certo, ·Sr. presi
dente, é que ti\re de tratar com casas comrner
ciaes, cujos chefes tem muita influencia na grande 
roda e dellas não · direi o mesmo : · e este facto 
deu maiores motivos dos meus dissabores quando 
nu intendencia. - · 
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Sn. FERREIRA DE MoURA (miuistro da ma1·i: 
nha):-Creio que o Sr. Wilson é negociante probo. 
Tenho com elle contratado fornecimentos para 
Bahia e outros pontos, mas para· a côrte nüe 
contratei~ 

O SR. CosTA AzEVEDO :-Basta deste inciiente. 
r. pres1 en e,. o mo o por que se tem proee_. 

dido na acquisiçüo de carvão, ha resultado fi. 
car-nos esse combustível muito mais dispendioso 

o comprasse onde' melhor fdsse. 
· i n n e 

0 Sn. FERREIRA DE ?!lOURA (ministro ·da mari-
nha) :-:-Não é exacto. · · 

O SR. CosTA AzEVEDO: -Engana-se S. Ex. O 
carvão comprado nos carregamentos, embora or 

1 ço, - rans en o para os c eposttos tlu
ctuantes, navios desarmados,-perde já de suas 
q_ualidades :-mais tarde_ retiradl8 desses depo-

' t) c. ...., ( 

das. escotilhas, e com o tJ·abalho braçal de opé
rarJOs do arsenal que ganham salari9 de morrta, 
e deixam o serviço artístico, sóbe de valor e 
muito mais caro nos fica. 

0 SR. FERREIRA DE Moun.,\. (minist1·o da mari
nha):-Está enga.nado. 

O SR. CosTA.AzEVEoe :-Assim fosse, Sr. pre
.sidente i .o que sei porém autoriza-me a persistir 

E direi a S. Ex. : emquanto não iivermos de
positas apropriados, proximos ás officinas que ca-

. - ' . "' - s 
navios devem-no. receber; com trilhos que faci
litem a carga e a descarga, com seus carros apro
priados, não convém senão contratar o carvão e 
gastar â proporção das necessidades. 

O Sn. FERREIRA DE _Moun~ (m~nist,·o d;.t marinha): 

. - ' o carvão direct~mente da Europa. ·Temos de-
positas do Estado· arrendados ao S1·. Lnges, e que, 
quando concluir-se o arrendamento, ficarão para 
esse fim. 
. O Sn .. CosTA AzEvEno:-Então pretende o go
verno acabado o arrendamento 1icar com a Ilha 
das EnxadM para seus depositas'! 

O ~R. FEnn~mA. n~ ~I o unA (ministr6 da marinha): 

O Sn. CosTA AzEvEno:-Bem; neste caso omo 
lembrar a V. Ex. que quando fôr ao senado dis
cutir o orçaménto da rriarinliii"~ opponha-se á idéa 
d8 ficara bordo' da fragata-escola a escola de 
marinha. · · · 

A fragata-escola de mais de 50 annos de vida. 
está completamente .ante-hygienica. ·os jovens 
que entr:m1 bons: robustos, para aquelle navio, 
sahem delle depois de 3 annos inteiramente ne
cessitados de saude. 

Além deste grande mal, que não póde ser to-
, . s a i awres espezas com a 

conservação desse navio, do que será preciso 
gastar em terra. 

O Sn. FERREIRA DE MouRA. (minist1·o da marinha): 
-Tenho em vista tudo que V. Ex. está dizendo; 
e por isso não pretendo continuar o arrenda
mento. 

(Há out1·os· apartes.) 

O SR. CosTA AzEVEDo:-Fallando ha p~i1co de 
arsenaes, Sr. presidente, esqueci-me de solicitar 
do digno Sr. ministro sua attenção.e:;pecial par~!_ o 
da côrte, pessimamente estabelecido. Um esta
belecimento dessa ordem devo achar-se. unido, 
por su~s secções de trabalhos diversos: aqui, não 

assim. 
· O arsenal acha-se em tres diversos pontos:-na 
ter r~ firme, ~ c_ôrt_e ; na Ilha das Cobras; _na Ac-

tr:1vagancia administrativa. 
O SR. FERREIRA DE l\IounA (ministro da marinha): 

-Acho que V. Ex. tem r:~zão nisso, mas a questão 
ahi é mais funda ; é questão de dinheiro. 

O Sn. CosTA ~EVEDo:.-0 digno ~r. mini~tro, 

que a questão é de dlnheiro, devemos cuidar gas- · 
· tando, de remediar o mal para usofruirmos depois 
. o-randes som-:1as ela eco mi 
fiscalisação. 

Deste assumpto cogitou o honrado ex-ministro, 
que por deixar a administração precipitadamente 
não tratou no seu relatorio, do mesmo assumpto. 
O conse~l10 naval aconselhou o governo a proce
der de conformidade com a idéa qU:e expuz. 

Montado como está o arsenal da côrte, não· ha 
fiscalização possível per parte do inspector, dos 
director~s m~smo:E.c~mo.nií~ úcarú, a s~r posta 
. g . 

de desligar ainda mais da inspectoria, as di"re
ctorias, dando a estas maior autonomia?! 

Não tem semelhante esta. idéa u a )arec ! 
0 SR. FERREIRA DE l\fOURA ( minist1•Ó da mari

nha):- Tire-se o systema do papelório; infeliz
mente está muito introduzido em todas as re
partições. 

O ~R. Cos!A AzEvEDO;- T!re-se este syste!lla.; 

plina, a homogenidade de vistas que devem 
manter-se entre os chefes e seus subordinados 
da repartição que dirigem. 

Não creia o digno ministro que ganharíamos 
com essa idéa executada. 

O que convem, antes, é fazer a acçãn do ins
peclor mais constantemente benefiea, por meio 
dos ajudantes;. que sem ser isso opposto ao regu
lamento, muitó intlue nas officinas ara nellas 
ser nuns ncce era o, o, tra a 10 os operarias. 

O que resulta do que se passa ao presente ? 
Resulta que os mestres dessas officinas, são 

tudo p:~ra que ninguem mais possa .exercer
funcções qne moralisem · o §erviço, seu effeito 
util e mais economico, evitar o mal. São nada 
para tr<rzer o bem : 

E' a razão das obras dos nossos arsenaes cus
tarem mais q,o o;. do que poderiam valer no do
mínio seriodo trabalho consciencioso. 

0 SR. FERREIRA DE MouRA (ministro da,mari
nha :-Mas tudo isto rova contra e s 't m 
actual. 

O SR. CosTA AzEVEDO :-Não, inil vezes não: 
prova o descuido dos que mandam superiormente, 
que' accentuam menos bem a intelligencia dos 
regulamentos que, digo-o, os acho bons e exc
quiveis. Precisa-se para delles tirar vantagens 
sómente a energia de quem governa. 

(Cruzam-se apa1·te:s)~ 
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. Evitarei entrar em personalidades : - Descul-
·pem-me os nobres collegas. _ 

.Sr. presidente, vai sendo .interminavel esta 
minha conversa : os apartes tem este inconve
niente. Terminarei tratando do· que ia a dizer 
sobre o arsenal dn eôrte, pela asseveração de que 

is i ião _e 11 • a a u1, co 
cumentos officiaes com minha responsnbilidade, 
íl;e qu~ gasta~os de mais com ~dírectoria de. ar-

Cumpr~ imitar á Inglaterra, os Estados Unfdos 
e outros paizes. Basta para o Brazil, para a sua 
força militar um uni co laboratorio : - a situação 
do da marinha demonsira o maior erro de vis
tas. Inversamente, a do exercito : pois bem seja 
no exercito concentrado o servi o e muito te-
remos ganho. · . 

Nada de duvidas por attençõcs a serviços pas
sados, á personalidade digna de apreço desse que 
es a a es a o es a e ec1men o. 

Continue, .· o directõr, sem essa secç~o de sua 
directoria : .tudo o m_ais é teima, é paixão. 

Tenhamos o nosso Woolwicl1: e l;w~ta isto. 
0 SR. FERREIRA DE MouRA (ministro da mari-

nha) dá um aparte. · 
O SR. CosTA AzEVEDO:- Digo-o com con

sciencia, e patriotismo ; na Armação não se 
deve astar mais um real para manter essas 

Nem a opinião alludida'traz eeonon_1ia: não deve, 
pois, pass-ar com a facilidade desejada, talvez, pelo 
digno Sr. ministro, e verificar-se o seu triumpho 
emlci. · 

Si. pr.es!d~nte, o digno. Sr. ministro agora 
~ , "'' 

tas porque não é muito provavel que 1enha.eo· 
nhecimento dos assumptos a que se referem. 

... .. ~. -
. "' . art. 80 dos de guerra. Sabe o paiz, que no se-

nado, penso que em 187q,, foi deb::~tida n questão 
de excesso& de castigo que houve n'uma pe· 
quena embareação que se achou JlO Amazonas, 
attribuindo-se até a morte do paciente, o que 
não foi exacto, a esses excessos. . . · 

Desde logo cuidou-se de regulamentar esse 
artigo. · 

nha): -Subiu em má época ; faltando-lhe tódos projecto de instrucções para a fiel e prudente 
os recursos. execução do art. 80 dos de guerra da armada, 

O Sn. FnEIT.-\.S CouTINHO :-Essa é que é a de modo a tirar aos cemmandantes a faculdàde 
verdade. de impõr arbitrariamente aquelles castigos, li· 

mitando o mais possível a sua applicação, sem 
O Sn. CosT.i,. AzEVEDO :-Razão de sobra para prejuizo das verdadeiras exigencias da disci· 

se empenhar na obra ele r()generação. 1· · 
S ·d t d" S · · t • b d P ma. ·' · r. pres1 en e, o tgno r. m1ms ro,~rece en o 

. a opinião do integro ajudante general, propõe, _c Estudando o assumpto com a. devida atten· 
como me 1 a prec15a a eraçao, as eis ue re· 

· guiam o processo de. reforma dos officiaes. 
Sou contra essa opinião. 
0 SR. FE_imErRA. DE ~{OURA. (ministro da mari

rt.lla):-:--:- Eu acho bõa. 
O SR. CosTA AzEVEDO :-A lei n. !20~ de i3 

de Maio de i8õ~, art. 7.0 não produziu ainda 
effeito que autorize a alteração que cogita-se. 

Ella tem sido e continuará a ser uma garantia 
mutua, para ós o:fficiaes, e para os interesses do 
serviço e do Estado. -

Além da faliibilidade das juntas de saude, ha 

proveito esta lei que se quer revogada. 
O conselho de E~t~do, por sua secção de mari

nha e guerr:J., consultado sobre assumpto que 
entende com as reformas dos officJaes das classes 
annexas, que não têm o anno de espera, de ob
servação, determinado por aquella lei para.os 
da armada, em luminoso pare:er.; creio que de 
Dezembro de !869, bem demonstra a vaatagem 
dessa lar a observacão. · 

~ ' ' ,.., 
codígos correccionaes de marinh:~ de guerra cs· 
trangeira, a commissão formulou seu trabalho 
de accôrdo com aquellus idéas, especificando em 
tabellas, claras e precisas todas as faltas com as 
penas correspondentes, graduadas segundo o. 
modo estabelecido pelo codigo criminal do Im· 
perio. 

• Aguardo a consulta da secção de guerra e 
marinha do conselho de Estado, que. julguei 

· conveniente fiUVir sobre semelhante trabalho, 
depois dos pareceres emittidos pell? _conselho 
naval e pelo conselho supremo militar, para 
converte -o em reguamento com as mo 1 a
ções S.e quefôr susceptível. " 

Desejava saber do digno Sr. ministro o que so 
tem. adiantado ácerca de tão momentosa questão. 

0 SR. FERREIR.~ DE MOURA (min"istro da_ mari-
nha) :-Por ora nada. · . 

O SR. CosTA AzEVEDO :-Sendo .questão im
ortante or ue trata-se nada mên'Os do ue 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/2015 11:03- PÃigina 49 de 57 

Sessão em 24 de Julho de !879. 335 

(o co 1ge pena a marinhagem, na parte de 
dolietos mais usuaes, eu acredito que podia bem 
merecer as attenções do governo, que as tem um 
pouco de· lado. · 

O SR. FERREIRA. DÊ MouiL\ (ministro da ma,·i-
nha :-Sem a menor d · ~ 

0 Sn. COSTA AZEVEDO :-,-A s~gunda pe~gunta, 
de assum_pto ainda mai~ antigo, refere-se até a 

t> 

Parece incrivel que desde :1.867. havendo 
:quelle geverno convidado o do Brazil a adop
tnr o codigo internacional maritimo, para se 
fallarem os navegantes, até hoje nada se resol
vesse. 

Conheço que preciso- terminar: fal-o-hei !al
Iando com a liberdade a que minha natureza se 
sugeitou, necessaria e unica, diante de um mi
nistro cavalheiro. · 

Não julgo, Sr. pre~idente, que o digno Sr. mi
nistro. da marinha tenha seguido as melhores 
normas no a mm1s rar a pas a a seu cargo. 

No estado de nossa sociedade, para que o ser
ví o ublico caminhe reO'ularmente, é indispen-
save , que o mm1stro parta a acção, que mos
trando sua actividade, energia e estudo, a im· 
prima aos chefes seus auxiliares, para que est~s 
a seu turno transmittam a mesma acção. 

O antecessor P.e S. Ex. assim desobrigando-se 
da tarefa que tomou, viu como era auxiliado, e 
o quan o s rv1ço s orna' i g a 
proveito do paiz. Essa não .tem sido a norma da 
admi:r~.istra·ção do ~igno Sr. ministro: outra norma 

Para mim, ~orno resultado, ahi vejo a deca
deneia dessa vida que deixara -o seu antecessor, 
em todas as repartições, por todos os funccio· 
narios. 

Já ·o compar~cimento de alguns a cumprir 
com os deveres que os cargos impõe, é causa de 
admirar I.,. 

Tenha o digno Sr. ministro paciencia de ouvir 
a mguagem a ea a e que o nao quer mo es ar, 
mas fazer· serviço ~o paiz e a S. Ex . mesmo. 
Mu:d~ de proceder: - p~ocure _por si. activar ~ 

·o " , 
. isso seja preciso quando não confie nos chefes. 

Que novamente, instado pelo governo inglez, Os chefes não se mantem, fallo em geral, con· 
para ndoptnr na nossa marinha o referido.codicro, stantemente exigentes com a lei, si o ministro 
em :187::S, o governo ouviu o conselh0 n~rval: 0 nã~ lhes dá o ex~mpl<> :_ ~ão se compromettem · 
qual deu parecer para se attender a tão urgente asstm. Ha excepçoes rar1~stmas. 
necess1 a e. . I ntes essa r1sp1 n ac tVJ a e o ex-mm1s ro. 

O que ha? nada ainda se fez:, e nem se pre· o que _occorri~ occorre ~gora :- causa_ fóra do 
tende fazer ? . _ · attençao, era a · pontuahdade do ser\' IÇO, em 

E d
o s o • d. . todas as repartições. 

spcro que o tgno r. mm1stro estu ara a . . 
questão pnra a resolver- que já tarua qualquer Falto por este m~do certo de que dtgo a ver-
solução que mereça. ' dade,, que .a. sondei bem ~undamentc : pouco se 

. _ . me da a cnLtca, menos os mcommodos que causo 
Sr. pr~s~dent~, nao _pretendo· m:us defe~der a esses que só são servidores como exige a lei, 

esses add1t1vos u fix~çao de forças que sah1ram quando forçados pelo medo de demissão e pena. 

mente á diversas medidas que affeetam a com· 
posição do corpo da armada, c a direitos e garan
tias' .d~ outras classes, adaptados pela commissão 
de marmha e guerra, e que foram por mim offe-

. recidos á consideração da camara ; vae caber esta 
tarefa ao digno Sr. ministro, na outra. casa do 
parlamento, que já o espera para a discussão:-
1'enb.o fé que não ·deixará de esforçar-se para 
que passe ess~_projecto em lei. 

Sobre um dos ponto~~ no qual ha o apoio do 
illustrado Sr. ministro- da Jazenda, continúo a 

. pensar como aqui expresse}-m_e, ainda depois do 
' f. em contrario. Darei para publicar-se no final 

deste discurso unnnappa das diversas composições 
do quadro da armada, que já foram aqui pro· 
postas, afim de trazel-as á lembrança para essa 
discussão que vae haver n'aquella casa ..,... que 
dessa discussão venha o melhor para essa classe, 
para o servira publico, são os meus voto~ os mais 
ardentes e sinceros. -

tra tçao essa ac lVI a e que se recon 1eceu 
desde o começo do anno de i878,- na marcha 
administrativa, -não está mais respeitada. 

O digno ministro, é disso culpado • 
O Sn. FÉRREIRA DE MouRA (mitti$tro da ma· 

dnha) :-Si meu antecessor continuasse no mi· 
nisterio com as camaras abertas, não fazia mais 
do que cu. Y .. Ex. não sabe comparar ãs épocas. 
Lembre que sáio daqtJ.i a esta hora, quasi noite. 

O Sa: Cosu ·AzEVEDO : -E' factó"7 que não sei 
comparar as épocas... · 

rinha):- Não quer. 
O Sn. CosTA AzEVEDO:- Não quero '/. Releve

me o digno Sr. ministro :- quero comparai-as, 
e o fazendo proporcionalmente, á diversidade · 
existente, é que lastimo o facto que accuso dessa 
grande, enorme differença da marcha_ adminis:.. 
trativa de. S. Ex. comparada ella com a de seu 
antecessor. 
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( \. c. .... • 

meira porque o serviço do paiz fica barateado de 
mais; e segundo que vai a S. Ex., porque com 
isso se prejudica a um cidadiio tão notavel do 
partido a que pertencemos. 
Nã~ _se t?rne S. Ex. Lão su~ceptível, que ent_ão 

• •I ~ 

mas ainda como amigo en1 op.[.)J)siç~o. 
_O gue sei~ o que, a? ?'lenos penso, é que "S. J~x. 

e· das companhias de aprendizes marinheiros. 
« § 5. 0 Quando lhe for Ol'denado apresenta1· á es

colha do ministro, os officiaes ·que devem, fazer 
parte da commissão de exame de derrotas, com
mandai· navios, corpos de marinha e companhias 
de a Jrendizes marinheiros · bem a~sim re re-
sentnr contra a conservação dos mesmos ofiiciaes, 
justificando os motivos. • 

Onde irá parar n disciplina militar com este 
modo de proceder~ 

Corre me~mo ql}-e! em refer_cncia ao qua~tel- O SR. FFnnEIRA DE MolJnA (ministro da ?M-
gener~l, o d1gno_ mrmstro te_m drspe~~ado mu1tns, 1·in.ha) : -Tenho dado mais força ao quartel ge-
deser!?S, le~es e_ be~ ~abrdos n~y.rhos que lhe neral do que V. Ex. suppõe. . · 
poden<~m sei ute1s p:~rtmdo dalh .. -. - J 0 s c A p · 1 · · · . . . R. OSTA ZEYEDO :- OC e ser, e aSSliD SeJa. 

O Sn. r:~RREIRA DE MounA ( mtnzstro da man- O quartel general. tem e deve ter certa autono-
nha ):- Nao ha tal; demonstre. mia por modo a manter a disciplina no pessoal 

O SR. CosTA AzEVEDO:- Este aparte levar- ele em_barqu_e : ·o _di_gno mi~ist~o, apez~r do que 
e-ia mais adiante do u~ me convem ao mo- assevera, nao esta livre da JUStiça de mmha pro-

menta, si o.attenilesse ao pé da letra. pos1çao s_egum_e :- . x. . · v. i ~a 
'l'em s. Ex. feito nome<1c:ões de commandan- ''~ltononua, _ate em referencm a embarque de 
~ m ouvir esse dio·no e· notavel auxiliar )Or simples officwes. 

lei, o Sr. ajudante-genr:rnl Bar~o de Angra, R. ETlRErR! DE ounA mmzs ro a ma-
offendendo o regulamento da repartição, a sua tinha):-- Não tenho tomado tal iniciativa; mas· 
lei, a disciplina. posso tomar, estou no meu direito. 

O :sn. FERREIÍtA DJ;; l\founA (ministro da mari- O Sn. CosTA AzEVEDO:- Niío entende assim o 
nha ):- Que lei? regulamento, acto do poder executivo; não o 

• rr praticaram os antecessores de V. Ex. · 
. • o ..._ 

lamento que quer para esse acto a intervenção O SR. FEnnEIRADE MüURA (n~inist1·oda marinha): 
tambem do ajudante-general. -Entenderam, e tenho factos; e demais, ores-

0 sn. FERREiRA DE MouRA (miniStro d€t mari- ponsnvel é o ministro e não o quartel general. 
nha ):-E o que ndinnta n proposta, si nüo sou O Sn. CosTA AzEVEDO: - Niio diz isto o regu-
obrigado a cingir-me a ella? lamento que citei :-no senado, :um ex-ministro 

distincto pelo conhecimertto atrf da materia, o 
- O Sn. CosTA AzEVEDO:- Pa.ra que entfio a lei? Sr. llibeiro da Luz, está de opinião opposta a 
E, demnis, sempre adinnta, e muito adi:mta, de v. Ex. 
concorrendo para men?s infelizes, ~nmeaçües, 
quaes as que 1 1 c a c · 
poração! 

O SR. FEnnF.ÍRA DE MounA ( ministto da ma,·i
nltct) :-Posso nomear quem queira: estou ga
ran.tido com a lei. 

· O SR.. CosTA AzEVEDO:-Que lei~ tenha a bon
dade de o dizer. 

0 SR. FERREIRA. DE 1\fOUR.-1. (ministro da ma
?·inha): -A:Que V. Ex. citou (Apartes). 

O SR.·Cosu Az~zEoo ;-T~mBcreverei o artigo 
• rr 

menta do 'digno Sr. ministro e de seus tão calo--
rosos amigos. · 

E' este o artigo do regulamento g:ne baixou 
com o decreto n. 52i8 de 10 de Maio de i8i3. 

c: Art. 6.0 Ao ajudante general compete: 
§ 4. o Nomear os officiaes da armada é das 

clas~es dependentes do quartel general, para em-

- Foi n respeito de um official .•. 
O Sn. CosTA AzEVEoo:---E, até de um oumais 

cirurgiões ..• 
0 Sn. FERREIRA DE 1tfOURA ( 'ninistro da ma-

rinha):-Os medicos não têm nada com o quartel 
general. . · 

O S1-. CosTA AzEVEoo:-Antes do emhnrque : 
depois tem tudo, póde-os fazer passar de navio. 

Vo"Ç. deixar este assumpto. Yejo o digno Sr. mi
nistro susceptível derpais, e não quero ser-lhe 

:- O" :) • 

a disciplina, no movimento de officiaes de umas 
pt~ra outras estações, embarque,· t>tc. 

0 Sn. FERREIRA DE 1\IOURA (ministro da mm·i
nha): -Falle; será :tJom. 

0 SR. COSTA AZEVEDO:-A gente que conhece O 
que tem havido, decidirá de que lado anda a 
razão. · 
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·Sr. p1·~side!lte, o que eu sei, é que não pro
cede assz1n somente em referencia ao quartel 
general o di!!·no ministro_ Pelo ar:;ennl, nor 
exemplo, ha alguma (:ousa de semelhante. · · • 

O Sn. FEnnEmA DE :MoünA (ministro da mari
nlw :--Desf'o ter uma nota di:' 

. O Su. CosTA AzEVJWJ :--Não sou eu quem o diz; 
e . a voz que vem-me do nrsennl, quusi voz pu-
blica. O erarios · " .. · 
ção do insp~cLor, tem entrado parn o quadro, 
~om preter1çao de accessos que a lei mantém. e 
Isto sem necessidnde que possn servir de aüe
nuante. 

O Sn. FERREIR.~ DE Mo unA (ministro drt mari
nha):-Nunca m~mdei admittir contra informa-
çues; ten 10 sempre procedido de accôrdo com 
ellas. 

O Sn. CosrA AzEvEDO:-
é bastnute para isso fazrr-me ct·er:-mas eu 
refiro-me a informação da insnPctoria, e nã~f dos 
directores das officinas : he êontr~ aquellas qu,e 
me refiro. , 

. 0 SR. FERREIUA DE l\IOURA (ministro ela mari
nlta):-Expedi até um avi~o para que fossem pre
feridos aquelles que j:i serviram no nrsenal. 

O Sri. CosTA AzEVEDO:....:.... De accôrdo: mas não 
deviam entrar retcrindo os accessos dos o ~ra-
rios do quadro. 

O Sn. FEn.nEnU. DE l\Toun.-1. (ministJ·o da mar i-
·- ~ r . ; .. .. . ·~· 

O Sn. CosTA AzEVEDO:- Fo-lgarei ~e o engano 
fõr de minhas informaeões: n~io tenho empenho 
em vr.r o digno ministro senão bem servindo o 
paiz e os seus credites. 

O Sn .• FEnnEI~A DE ~IO~}lA _(n~~1istro da ~wrin!ta): 

opera rios. 
O Sn. CosTA. AzEVEDO:- Não de-yo continuar 

a' insistir, e nem julguei ir até onclc me Ievnram 
0s apartes e as exigencias de meu actual dever. 

81·. presidente, tenho accentundo, depois de 
tr::ttar sem paixão, dos negocias da marinha, em 
limites circumscriptos, :1 falta de tempo, as cr.n
suras devidas á administração: ellas fundamen-

-!'> iv n· ~;a )i an des a, á admi-
nisLra~ão anterior. 

0 SR. FERREIRA DE l\!OURA. (ministro da mari
nlta) d<1 :um aparte. 

O Sa. CosTA AzEVEDO :-A actual no que seguiu 
·áqne-lla, foi em manter a illegalidade do pag·a
mento de.grntificações de embarque a funcciona
rios ·da repat·tição hydrographica, que estavam e 
estão sem serem embarêados. 

0 ·SR. FERREinA DE 1\!0URA (minist?·o da mari-
11ha) dá um,aptirte. . 

O Sn. CosTA: AzEVEDO :--: Encamp?nd~ os act~s 

tado es~·e, e ... 

O SR. FERREIRA nE 'Moun.\. ('ministro da ma.ri
nha) :-Actos políticos:. 

O Sn. Co;;TA AzEVEDO:- E' o que lastimo, 
qne só encampasse os :Jctos políticos, e não os 
administrativos; porque segurnmente· nestes é 
que o ex- ministro se mostrou alli sem igual. 

A.. q_3.- TOMO JII. 

Foi um a~ministrador modelo, de intelligente 
zelo, probidade inexcedível. e· Mima de tudo, 
de <~~tiva acçüo, não percebida antes, e menos 
depOIS. 

O Sn. FEUllEIUA DE ~Icsun.-1. (ministro da nutti· . •' 

de homhridnde do seu car:;~cter. · 
. ~ ... manutenção escrupulosa do serviço resul'

gina.•:. 

0 Sn. FEUHEIRA. DE l\'IOU!1A (minist1·o da 11Wtinlia): 
-E' preciso que se demonstre agora qunes foram 
o:; actos que contribuiram para a dl~sordem. 

O Sn. CosTA. AzEVEno:-Jit o disse: porque o 
di O"QO ministro deiXOU a act' r'd ··u cc' 
que Linha o 5.CU antecessor, não visitQndo as r·~
parlições , assim imprimindo-lhe accelerada 
acção. 

A educação social, é tão deficiente.entre nós, 
que ~em essa actividade de cima para baixo, se 
consegue menos do que o paiz tem o direito de 
obter. · · . 

Os chefes só por si, sem esse apoio moral, v1-
iv 1 não o-anh m m · . . 
O SR. FERREIRA DE 1\'Ioun.\. (ministro da mari

nlw ) : - Ten:ho-lhes dado muitas provas de 
confiança ; e duvido que se apresente uma des
con!ianra. · 

O Sn. Cos·rA AzEvrmo :-O resultt1do do que 
as:;ignalo é o afrouxamento da ac~ão dos chefes 
e a conscquente má direcção do serviço ... 

nha) : _:_ Ainda n5o tive queixas dos chefes, 
que s:Io os competentes a este respeito. 

0 SR. COSTA AZEVEDO :.:..:_Acredito : ll1<1S isto 
prova ajlenas, o que já fiz percebei-; sem o 
ex em pio de cima para baixo, nfoo se ha de ver o. 
necessario vigor, paru o bem do se·rviço. . 

Temos uma educação, a respeito, carecedora de 
radic~es reformas. 

Isto não deve continuar como -vai. 

(c-ruzam-se muitos apartes veltemmites.) 

Já o disse; repito- é preciso vol!ar ao cami
nho que deixou traçado o ex-ministro da ·ma
rinha ; f9ra. de !I e, teremos os inconvenientes que 
<lCCentUel. 

Cumpre qne o digno Sr-. ministro, se dedique · 
:~o. serviço tambem visittmdo as repartições de sua · 
jurisliicção, para que os chefes com o npoio de 
S. Ex. possam ser o que eram~. • -
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O Sr.. FEllTIEIR-~ DE MounA (ministro da ma
-t·i:lha):- -Nüo faço essa injustiça aos chefes: 
elles. nilo precisam do mini.stro todos os dias a 
espiar-lhes a casa: deposito nelles completa con
íiança. 

O SR. FERnEm.l DE MouRA ( ministt·o àa inari
nlta) : - Hei de_ ir de visita a algumas dellas. 

O Sn. CosTA AzEYEDO : .:.... Bem : cumpre <lar 
termo á discuss5o, porque reconheço que nad~ 

· • ·o · ·• ã e e-
yer de aceitar asjc.stns observações que lhe estão 
fei_tas ; j ustt~s, pot·que tra~~zcm perfê!t<"~m~nte o 

an'imo': e sob o domínio de estudo sério. Não as 
contestou, nos t~partes :-t11lvez o consiga quando 
fallur. 

Antes disso, posso eu julgar- me com a razão. 
Com ella, e em quanto aqui esttver, procederei 
do mesmo modo:- não sou opposidonista sys-
tem:l.lico. · · 

Si o digno mi~stro .ou seus ~migog, mostrr.~ 

serei imp_cnitente. 
Deixo para nova discussão, talvez a 3.a, ir a 

outros assnmptos, que, por ser jit noute:e estarem 
fatigados os que me ouvem, não podem hoje 
entrar no debate. · 

- ora ç ' "' e 
ouvir-me: e peço ao digno Sr. ministro qne 
releYe as asperezas de minhas phrazes. (Muito 
bern, muito bem. O orad01· é por todos compri
mentado.)_ 

I 

CONSULTA E PARECER DA SECÇÃO DO DIPEniO DO 

C071IPANHIA DO A71L\ZON.\S. 

Serenissima Senhora·.-:-A' secção dos negocias 
do Imperio do conselho de Estado, foi Yos~a Al
teza Imperial Regente em nome do ImpL•rador, 
.servida de ordenar, como con;,;t:t do nvisoexpedido 
pelo miuisterio da agricultura, commercio e obras 
publicas, em dáta de 10 de Novembro corrente ; 
• que a mesma secção consult3sse com seu pn
recer sobre os papeis concernentes.:.í renoyaç~o 
que a directoria da compa~hia _-tmazon Steam 
Navigation, solicita do respectivo contrato Jelo 
prazo e nos termos constantes os re eri os 
papeis! • 

Cumprindo portanto a sobredita ordem a 
secção passa a expôr seu pareeer. A diTectoria 
da Amozon Stcum Nnvig:1tion Company (Limitcd) 
pede ao governo imperial a renova1:f.o do eon-

. trnto da m(•sma companhia por uovo e igual · 
pr:,zo, mediante a ll!C!;ll1a subvenção qu..e actnal
l~~~nte percebe .. Para_ _fm1d~mcntar cs:;a preten-

i. o Que não é ·admissivel suppnmtr-se uma. 
navegnção a vapor •:erta c regular ne Amazonas 
e nos seus :.11lluentes; 

2. 0 Que não é possível obtel-a se não por uma 
grande coz:npanhia suhvencionad<l. 

3. o Que qualquer outra· gue não seja a actual 
ou exigiria maior subvençào ou ficaria impossi~ 
bilitada de satisfazer suas obrirrar.ões. 

Procurando demonstrar estas proposições a di
rcctoria da companhia expõe o seu estado actual 
verificado pelo ultimo balanro pre:paratorio do 
ultimo dividendo de 6 % ao anno ; unica 
poreP.ntag:em possíveL para que contribuísse 
para o fundo de reserv:1 indis ensavel ;-lembra 
os se:·vtços presta os pe a ant1ga compan na ao 
desenvolvimento e progresso das provincius do 
Pm:á c do Amazonas ; e declaro. que, tem vistas 

Brazil, alludindo â navcga~:ão para o Perú pelo 
Alto Amazonas ou Solimões, ú do I0á para Co
lumbüt, .á do Riu Neg-ro pm:a Venezuela e prin-
cipalmente a do Madeira pura a Bolivia. · 

Mas, a rc:::pcito destes novos serviços a nada se 
obriga c limita-se a revelar a inteu\ão de apre
sent:rt suas propostns opportunamente. Entre
tanto lembra desde jú a convcnicncia de rea-

• ·- . ,. (r - • 

no Pará com o tríplice afim de fazer remessas 
rep;uhn·es de colonos, de entreter as relavões 
delles ara attr:lhir seus arentes c com anheiros 
da Europa, e t<Hnbem de ir anipliando successi
vamente o moviniento commercial no vali~ do 
Amazonas. · 

Para isso, porém, declara que será. indispen
snvd augmentar-se a subvenção com a quantia 
de i28 con.os.annu,;es. Finalniente couclue pe-
c m o unw so ue;to e !lll n•a com a ·revi a e 
pu~sivel para te"t· tempo de renovar o seu m'tte
rial em bene11rio tlo proprio serviço publico. 

Para justifíear sutis <~lleg'n~ües ajunta a di
rccto!"i:t diversos docu:n<mLos : o rel:Jlorio do 
gerente da companlli:~, dando conta de sua. 
gcstflo no anno de :f.;-;75, demonstração do modo 
porque foi cxccutatlo o servi~~o contratado, ba
ln~ç~, clcrnonstr:u;ü.o da roeeitu e dcspezn, distri-

dorb::, impMt:ht~i'n to'tal" d~s 'rt·ctes recebid~s, 
especi:tli:-;:tç5o elos princi11acs generos transpor-
b.ldos, etc. · 

Ouviua sobre este ~ssumpto a directoria do 
commercio da secreraria do mini.-;tel'io da agri
cultur<l, informou o seguinte: • Em regra o· 
governo niio deve contratar serviços por prazo su-
1Jeriol· ao do exetcicio para o qual estejct habilitado 
com verba na lei do o1·camento; salDo estando mt
torisarla pelo podct legislativo. Fazet contmtos 
dei;sa natureza com a clausula de ficarem depen
dentes _de ulle1·io1· approvapTo legislativa, só em 
casos mUtto especwes, sera tct o, piJl·qu.an o o go
verno corrt•J'á entcw o 1·isco de ver desappro'l)ado 
seu acto ou {orc!!1"á tuna approvacão que não seria 
concedida, si ô ·rece"io ·de c'·ise ?)únisterial não a 
impuzesse. 

Applicrtndo esl8.S idé:ts, que n~o é _de .hoje que 
sustt~nto. como V. Ex.· i=:ibt~, a qnestao ae que se 
tr<lla. direi : que em mr.u pare1~er o deferimento 
da pr·tiçiío da comprmhia ~P .:;a~~gaçiio do A1na~ 
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e Mà'a ittsti(icatâ a novação .de um contrato antes Isto, porém, não é applicavel á companhia 'dO 
~ assembléa geral o autorizar. · Amnzonas, que, além das _linhas do Amazonas; 

Só em Novembro do an:no proximo futl.iro ter- das linhas Madeira, Negro e. Purú.s, no Alt~ 
mir;tará o . ~:pntrato vigente, e muito antes será Amnzonas e outras linhas subvencionndas pela 
facll a~ goY~rno solicitar e obte~ os poderes ne- província do Pará, tem no florescente vasto com
cessarws_. sz, eema, pen:. , qu nao · azonas e seus a! uentes, copwsa 
pôde ~inda prescindir do scr\'iço regular da na- fon_te de ·renda, ao passo que o serviço a seu 
Tegaçao do Amazonas. cargo não é comparativamente tão dispendiosa 

Si €1ltretanta.. razfi i que 
me são desconhecidas, exigem a novação do con- Não contesto aos longos prazos dos contrato~ 
·trato, desdejá, sua negociação dev:erá basear-se de navegaoão por vapor vantagens reaes. Basta 
princip~lmente M:> seguintes clausulas, para reflectir que elles têm a virtude de animar os 
mim essençiaes : grande diminuição do subsidio capitaes, e de permit.tir ·portanto ás em prezas a 
actual e pra~o limitado, sendo que não duvidaria acquisição de material íluctuante sufficiente 8 
abrir mão de&te ultimo sí a · rr ·. · ca ), z ,·. · · · , 1:> • 

r-se a r«msuo qumquen11l do contrato para o ridade, rapidez e commodidade_ Por outro lado, 
fim ;;e reduzir-se o preço de subven~ão, si por- entretanto apresentoU:· o gravíssimo inconve· 
v.en·tur~ as uircumst:mcias o permíttirem. ·· niente de obrirrar o Estado a arra · -

erct a 1onra c em 1rar outrus a.i~po:;içoes que, 
que obriga n dt'spez<)S mais avullt~àas: visto q11e c:nbor.~ de menor ímportancia, con::;ultem os in-
as condições do ~eguran~~a dos n~vios que têm teresscs geraes do serviço de que se trrtta. 
de ftJzer o trajecto siio de todo ponto defidentes 

· d:\s qu<~ exigem 05 rios que tem de percorrer, do Antes ele finalisar, devo declarar que o sen•iço 
onde n net.es:-írlade de ba!tleaçtío de targn e pas- da navegar,:ão a vapor no Arnnzonas tem gid() 
sageiros, e de mnior nurnero de eml:Jareac;ões, feiw com a maior pontualidade e a satisfnção do 
tem tr;lf•'g'O muito !imitndo por causa d:IS tristes todos, quer pt>la ~ntig:t, qucr·pela ncLual compa· 
circ.un:stancias a que ficuram reduzidas a pro- nhi:1, que por i8SO tornam-se credoras dA el~Jgios 
vín1·.ia de ~fato Grosso e a republica do Pa- sendo tni!Jbem innegtnrcl que a cllas devem-se, 

-------~rÍl~W.__.:.=_---=----=---:_:_:_ __ ____:._::.:_=:..:-=-:---==-=---__::_:-f:~"~~·~~te::. ~~:~.~~to e tiqueu das 
províncias do Parit e Amazonas,.e o augmento 

E' certo que esta companhia allegando prejui
zos considf'.raveis ·-nos dous primeiros annes d:; 
sua e:ü:;t~nci::~, o que provou; requeren o au
gmeEto de sub-vençiio ou a rescisão de seu 
con trnfo. Quando, porém, .os alt.os poderes doEs
tado ~ttendendo á eqnid;~de, resoh'am conceder
lhe a mesma subvenção que o thesom;o p~gavn 
por ef:'.tc serviço antes da gucrr~ do Paraguay, 
quando n situa,:5o de Mato Grosso ·era muito 
mnís favoravcl, ísto é, a e!eyar n 27:000$, em 
vez de i8:0001$ a subvençi'ío que actu;1Jmente se 
l):l~a t>Ot' via~e\1\ rcuondn ainda () :m-xili 
nu a a nave~n<;:to scra o ü;$537; otí; menos 
:1~:Z53, que recebe a companhi:~ 11C:ticion:~ri::t .. 

Sem dQvida o pre.ço miliul' do ~;uhsidio uão 
pód~ servir de ~u.:nd:n11e1tto para c.om ~~~~urnn')a 
n:vnhar-se oau;ollo que deve sm· cnnc.·dtlln a um:• 
ou nutr;~ empreza de nave~~~~·i1o por(Illlllltn lllni· 
tas circnm.st:w.ci!lS podem iullui;· p:u·n •IIIH ;1 
mPsma subvenção miliar seja cxcn~·sh•:.t t!Ul um 
caso e dirninutissima em outro. 

da renda pubHca ~Ui a.rrecadada .. 
Finalmente e~tou áutorizado pelo .Sr. director 

José Antonio Eimonta Buene adv0n.-~do da. compa
nhia a declarar que os projec(()" .!C colonização, 
de que falia o req uerímento da companhia, devem 
ser entendidos no sentido de não serem realizados 
immediatamente, mas em tempo opportuno_
Quem s~rá porém o juiz dessa opportunidade? E" . 
o que não estou h;1bilit<tdo para responder .• -

A secção do con~elho de estado concordando cam 
a opiruào do illustrado chefe da directoria do c -

· , ju !f o seu ever a drtzir algumas ou. . 
trás considerações. · .· . 

A principal e mais importante observação 'que 
su~gcre a leitura do requerimento da peticio~ 
m.ria é (]Ue O governo imperial fallece à compe
tf'III;Ífl. J>ara, ~·eso!vet da. p1·orogaf..t.io do contrato 
crua n conlfmnhia prccende obter semqn•! primei
l"lllllCIIto s•·ju ('OOI~L'rlida :1 nccr.ss:&ria autorizaçi\o 
pelo f,'Ot!Hr ln;.dsl:tti\:o, unico competente para 
autonzar u i>u1m~n ~a 
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O contrnto que a comp::mhia "PNiciouaria ceie- •2.0 Que tendo a: companhia obtioo grandes lu-
brou com o governoimperinl foi :mtorizado pelo eras em :mno:; antel'iores, quando a cxportnção e 
JlOder lt·g·islativo, e n. sua innovaç:io cou~tantc do importa~~5o nas provincins do Pará e do Anin

. decreto n. :1.988 de iO de Ont1.1-bro de 18i.i7, foi zonas não cstavão desenvolvidus cl)mo hoje :Jinda 
tam_bem rcaliz~do em virtuuc da ãutoriz:•ç5o e3- mesmo Ôllpois do desc:rcscimcnto ultimamente 

• u·. e ~ 1:\Vido, ÔOYC·S!J SUppÔr que ll<.!O é JUSti!lcmrcJ 
Ag-osto do mesmo a uno . • 4.ssi.?n q1w. ni"fo cabe nn ago:tv. ~ mesma subv·en(;ão concedida pelo con-
espltera das attdQttições do podtr éxecZLtivo con- trato Ytgen te. . 
tmtar a woro[JafMI de tt1l eo1 ~ · : ~ •Si então não se dnvam as circumstancias !em-
impõe ao estado o onus da subven!;ilo. bradtls peb pelicionarin, tambem os elementos 

O recurso á celebraâio de seit contrato dependente- do lucro para. o serviço da nave~a<,:.ão c.ontraladt 
da approvaçã.o do Pode1· Legislativo, seria um ex- eram muitos inferiores ao que são hoje, como 
pediente menos ju.sti[i.cavel na q1~estt'lo de que se aliás-se conclue da exposição da t1roptia directo
trata., porque, além de exhorbitar das attrilmi- ria quando allega qnc naquella época •não havia 
~ões do poder exeeativo, ae~fesse f.!:tle--tat-f.\'""'' P.-.---1-'flf>;ft~·nns-\lspeealrnj:íes que dinda asstm teriam 
ten::ão p.úde ser decidida pelo põdcr competeutc alguns fretes e passagens á companhb, desfalques 
antes de expirar o contrato dg-en_te, e sem nec.cs- · que eram e convêm que vão cre.scendo, prenun-
s;dnclc rle a~StJJUjr O gov_ernO Íll1petial-.3 ~,, - . '· .'P ~" =" . n.. r • · 

sabi!idade da Tiolação de um p;·eceilo constilu
cionaL 

A este resp!;ito ponderou jndicio~amenle ~ La 
secção da direetoriu elo commcrcio o seguinte:
• O facto de ser este• dl!speza consignada na lei do 

n 'i~ - ; · ~ .. !"- ., : 

siia·J· o got,erno de 1Wt'a autol'isaçáo 11orqu~ póde 
ser otttro o 11ensam.ento · dos ,.,!'fJJ'csentantcs ·da 
nac·io.- Trag·o p:1ra aqui o trcxo do p:m3\;er da 
scêção do:. ncgocJos díJ Imperio do conselho:~ de 
Estado em questao •~n:\loga. · 

• Desnecessario é entr:;r no desenvolvimento da 
questiio con~titucionai, tehltiva a deCI'et\lçiio de 
despezas do Estado porque <i muteria é 110r uc
nul.i:; conhecidu. 

• O mrio a que se tem ?·ecmTitlo .Jlam evitaJ· a 
diffictlldadc, celebrando-se contratos dependente.~ 
lla approva!;â.o da as.~embLt!a geral, deve se1~ banido 
pam qtte se mantenlw a verdadeira doutrina." 

·O contrato -de n:we~ução do Amazonas tem de 
ex )Íl'$f 110 ditt i.0 " I r r • .l ,..,.. 1 • 

até Já ha tempo para na pro::dmn reunião do par
lamento tratar-se deste nssumpto, munindQ-se o 
governo desde jâ de a1n las e c i rcmnstanc-i~Jdcts 
ln ormw;oes . :.t presu encia, as respectivas praças 
do commercw e dos flscaes do governo~ pa.rct ct 
mais conveniente decisão. 

·A -seccüo do conselho de Estado tendo enun
ciado suà opiuii!o a respeito da p1·incipnl que~tiio 

ue suscita a · reten ,~o da . )elicionill'ia JJas~<lrfl 

Esta concnrrencia embora pequena é prova 
da cxisteueía de elementos. sufficiente para 
esperar-se, sinão a e:-.:otwra~ão immcdiata dos 
saci'illcios dos cofres publicas, ao n1enos sua 
dimint1ição, c que o Est:!do consult:ando os 
egitimgs e irnoertantes interesses tle e: .. t}l6ra~Jo 

do rio e ub~rrimo valle do Amazonas, se esforce 
·em . obter .um contrato de navegaÇão a. vapoL' 
menos oneroso do que o actual. 

3-. o Que a alteração das clausulas e condições 
do contracto de na\regacãci da companhia 
peticionariu, póde não importar a suppres
são do serviço de que se trata, pois, dacla a hypo- -
the~e de não convit· ~ ~lesma c~mpmhia tls ~~1te-.. ,._ . . . ... ... ' . 

po(lem ellas cmwir ·a ~ut~·a coinpctnhia':q_úe cjúeirà _. ' 
DVl"Í(Ia?·-se a ttmct navegaçrZ.o certa e regulm· no 
.4.mazonas e s~·us a{{lwmtes~ mediante - concliçõeç 
ma~s t:antajosas para o Estado. · ·· · . 

Isto é licito esperar-se attento 6 differen!(a que 
• . ent,nn r~:; pt o l'indas do Patt\ e do Amazon· s, 
eR1 relação :1 época em que se <.~etellrou e.contrato, 
como aliás o tlemonstra a preLenção do- Amazou 

.... . . ' .. . . 
t:l ~ ~ o .. ,, .. 

recentemente peditl licença 30 goreruo imperial 
PiJf;J abril· uma 3g-encia na provinda do Para, 
tendo entre outros fins o d11 navegar e fazer ser· 
viço de transportes de passageiros do rio Ama
zonas ~ seus affiucntes. 

p~las subvenções dos cofres publi"cos, quer geral · < 11. o Que par-.1 resolver-se tão importante as
quer l)i'O\'incfal, como peles pingues rtsnlwdos sumpto é neccssario pedir informa![õcs aos presi
obtidos 1:clos seus :~ccionist<IS durante · muitos dentes das pr()vindas do Pará e -Amazonas sobre 
anuos d:i sua existen.tia, pois ;!lém de auferii'em as allega~:ões da eomp3nl1ia peticionaria, e espe· 
dividendos de 1'2 Ofo, ainda tiveram pot diversas cialmente sobre as clausulas e condições qu:e 
vezes, gr:mde augmento de lucro, recebendo devem ser alteradas ou adiadas no caso d.:l nc- . 
novas nct;.ões representativas do capital t1ccrescido goci<lr-se a renovnção do contrato da mesma 
it custa dos lucros liquidos da conipanhin, e em- companhi:J, ou ele celebrar-se. com qn:~!_quer 
pregand~ em augm~utat· seu m~tterial c os de- outra. Attendendo. ortt1nto, a estas considera-
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wçao e ?'eSO .vel· a Pl"OJ'O[JflCào tio cont?:attJ. drt o que niio applieo ã comp:mhia peticionaria, 
companhia Jleticionm·ict, sem' prévict autoriZOfÜO qunuôo lembra a con veniencia cb conhecer 
de despeza que tem de onerar o ?;str1do~ e da qual qual a sua imi)ortancia. Na confrontação _dos 
dependem as estipulaj:ôes do mesmo contrato; · · dados que ot·a se solicita . para habilitar o 

• 2.o Que decretada a referida autorziacuo deve: governo com o~ preci~os esclarecimentos para 
rá buscar-se a negocia ão do contrat • _ uma acertada .deli.beraçfto, :1rece de bom con~· 

do commercio, c como indica o proprio rcque- Jogar de·-relirarem os acc_ioüisl:ls essa parte dos 
rimento da companhia peticionaria na parte re- lucros que lhes pertencia, a destinaram p11ra au-
Iativa aos novos encargos que ella· pretende to- gmenLo dos nt~viô:-> a empregar no trafego das 
mar opportunamente: mercadoria:;, e no transporte de passageiros, de-

« 3. 0 Que antes 'de qua.lqttel' decis1To convén~ obte1· r'1111' sem duvid:1, uma prova de seu zêlo pelo 
\' ·t:;' .- COIILttthirau 

rlrwtes das provinGias intere.:sada.~ no l e(e1 · · - p·rejuizo, cil'cumstancja nttendiv~l embora niio 
Vi!:O, bC1n corno da.s respi'Ctivas 11/'aÇaS do C011WU!I'- soja ogoroso direito dar-lhe o Estado qualquer 
cio e · dos fiscars da companhia afim.de facilitar compensação. 
qualquer dilibel'ar;ão que a assembtéa geral legis-
lativn e o m·oprio 'governo tivere~n de tomar.. Sendo certo que o valor desses navios foi 

om augrnento de capital de accionistas, G 
O Sr. conselheiro Paulino José Soares de Souza tainbem certo que se acha sujeito a deterioraçiío 

concorda com as conclusões do parecei' quer na e .concol'rendo taes navios parn- maior desen
parte em que se torna dependente de autorização volvimenlo de navegaçi!o, .si os lucros prove
legislativa a renovação do contr:1to, quer nn em nientcs não têm produzido renda superior a 
Q uc se nconcclhn a r eu n ião--ü~--d;l-{W,~i· ~l-Hlllél-------1-~-;f.n~~~-ri·-rhr;;,~. _t,;<.~n;;;u~arrr:~s~, ci'lo-fin~l~o-::aillc~g,~·afii'a~c;?,o~u~l-:;------
ções sc1n os quaes não é possivel julgar até qne pnn!Jin,- não pc.ídc aquella somma de valor pczar 
ponto precis:J ainda a empreza peticionaria de na balança dos calcnlos com que se iêm urgu-

. nuxilio do Estado ara continmr o ser ic· · " ' · · ' 
fine se encarregou com incontest<wel proveito 
púra· as provineins do Prir:l e do Amazonas. 

O Sr. conselheiro José Pedro Dias de Carvnlho 
está dé inteiro accõrdo com seus illustrados 
collegas em que o governo não tem competen
cia: para reuovnr contratos ue im ortam onus 

i io pnra o • s a o sem autoriZação o po
der legislativo, e niío aconselharia que Loma~se 
o e~tcargo de cclcbral~os, ficr.nl!o depcudenle
dcssa <mtoriza\ãO. 

No estudo actual do negocio, a que se refere o 
aviso do ministerio da agricul ~ura accre~ce a 
circumsL<mcia de se ncbat' ali!~ :lfl"ccto no conhe
cimento c i.lcliber<lt;ão da asse·mbléa geral e Ler já 
l~l11:l d<Js. C[ll!lap.1s_ (a dos Srs. de.put:~dos) pro_nuu-

- • < 

contrato; e dcr,cnder ainda a so!uriio do voto 
do senado. · 

E~te facto cumpre tamhcm que seju bem ilve
rip;uado. porque fornece mais um elemento para 
futura deliberuçi:io. Nüo me occupnrei dos novos 
encargos que a companhla se propõe a tomar 
sobre si, nem do augmento de subvenção para 

1 • • ' 

gisl!Ítivo, e o g-overno quando seja autorizado a 
renovnr o cont1·ato não poderá exceder a verba 
por clle decretatla, mas n:1dn obsta a que dcnt.ro 
llos limites legae:;, c como compensação dos sa
crifi~ios feitos pelo cstndo, se exi.iam novos onus, 
não ~implC'!'rncnte sob :1 fúrma de . promessns, 
ma;:;· sob . dausulas ·dcfinid:1s, e solemnemcnto 
estipuiadas. 

nio do J~meiro em :3 de Setembro de 1877.
aolwlno . osc 1:tx:lim .Tuniol·.-Pattlino Jose 

Soar/s de Sottza .. -Jostf Pedro Dias de CltrVltllw. 

II 

Hl<:i'HESBNTA()ÃO DA ASSOCIAÇÃO COmlEHCHL DE 

)L\;'LÍ..OS CO:'\TilA A llfUOANÇA. DA Sl~OR D')S YA

.1'01\ES. 

Assim sendo. lhe pnrece que u sccçiio convém 
aguardar o résultndo, e abster-se de interpôr 
qunlquer opinião a respeito, como pprém d:~da a 
hypoLI)ese de autorizaQiio :to·w,vemo para re11o- · 
var ô contrato, J~ecesslla. ellc de ma1or sommn 
de esc.JHecimentos para o que houv,\r de prnticnr 
em execução dnlci~ concorda igualmente em (jne 
~e exijam os esclarecimentos indic::.dos pelo i lln-;
tl'ado relntor. 

Senh,)r<l:-A :1ssocia6io commcrcinl do -Ama
zon:ls vem rcspeito:;aincnte por intermedio de 
.sua dircc.torih perante Vossa Alteza Imperial re-

A ellcs nccJ·esccut:Jrh. D convcniencia d .,.: · •• - ' 7 0 das eaHtratos lle 
na.véà(wão :1 e:m:!'o da comijt:nhia do Amazonas, 

. I.imitjd~, como ccs::;iOll<lria da companhia fluvial 
do Altl) Ama7.\>n~•s. 

minar-s(~ flil:ll o gráo de con!1anç:1que impera a 
c:mpanhia qne pe&linlicenç:' no governo }xn·:~.cs
t~bckcct· uma a~ência 110 Pará :1\i~n dê navêgal-o 
e fazer o tn1nsporte de pass:tgcit't)!'i no Arnaz,ouas S(:11hora. odecrcto n. 3898 •Jc 22 de Junho de 
O seus allluentl's. . . . 18()7, que Í·egtllOU. O conti":llO para _a naye~:lÇ~O 
. rem-se visto m11itas veze8 ·surgirem em- dos rios Madeira, Purús e Negro, nesta provmcw, 
prezás rlcsta ordem,. só com o fim. de obterem estipülou Iia clausula 4.3 ó seguinte: · 
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· c A Companhia obrigar-se:..lw. durante o praso 
-d~ste contrato sustentur uma linha de navega
~ao por vapor em cadi) U:m dos mencionndos rios 
a qual cgmeçará no porto de n!:.1náos e estender
se-ha na linha do l\ladeíra ate Santo Antonio, na 
à? Purús até. a~ barreims de Hyutanahan e na do 

o 

O contrato provincial para a mesma navcga:ção, 
de Ui de Outubro de !866, em virtude de lei 

guinte: 
.: Clausula 2.a À primeira linha de navegação 

começará nesta cidade de Manáos e torminaril 
junto ús cachoeiras de Santo Antonio no rio Ma
deira~ no ponto em que se acha o destacamento, 

... · : , em nes a CI a e e 
:Hanáos até as barreiras de Hyutanahan no rio 
P.urüs; a 3_a linha come~;lrá _igualmente nesta 

l ..- t.. .... ! . ._ :f' 

dn governo da província, quando este os rcqui
!itar a bem do serviço publico. sem prcjuizo das 
Tiag-eus ordin:.1rius. Sendo· altél'nda a ot:Jem pn· 
blita, prestará a. companhia qualquer dos seus 
vapores, ainda com interrupçii.o das viagens or
dinarias.» 

Si os vapores destinados á navcgacão dos rios 
}ladeira o Purús, regressam para • o portJ do 
Pari!, e alli se -d~moram ~1té à época de nora via
gem, como póde o goverúo lançar miio dos mes
mos na hypothese da clausula !6 ? 

A companhia fluvial Alto Amazonas, que W.au
gur~u o ~e_Eviço dos !cferidos contratos: Clll11priu 
a~ dtsposiçoes menciOnadas, porque_ daqui, ·par
tiam os Y<l ores e no seu r o-r · 
estacionavam, davam ao commercio tlesta cnpitul, 
certo .slesenvolvil:fiento. peta animação, despezas, 
que a companh1a fazta com suas guarnições, 
augmento de pessoal., etc. etc. Nessa época isto 
é, desde 1870 a i873 o commercio prosperon. as 
edificações deram trabalhos :i cl:~ssc operm·la e· 
tudo promettia um futuro lisong·eiro: mns. Se· 
nhora, não tardon o reverso de tudo, qué era 
promettedor como se passa a ex:pôr penmlc Vossa 
Alteza. 

Em_l~ifl, a companhia Llo Amar.onns, 1Wl'3 se 
cG:~nstitmr soberana do ric mar aJJsorvcn 3 llnvinl 

1 azo nas, o Jten o para Sl os éon trati)S 
desta por a c to de transferencia ; conseguida, esta, 
alLerou a ordem do servieo estul>elecído con
f~rmc as clnusul::ts referidas; partindo os vap.orcs 
d1rectamente do Pará para as linhas do M<ldcira 
Q Purús, e para uJií regressam. reduzindo o porto 
desta capital a nm ponto tlc escala ! 

. ~stà alteração, Senhora, que. não foi aulorií:ada 
peJo governo- de Vóssn Alteza pài·ete contraria ao 

espirrto das clausulas acima mencionadas, e 
deixou reduzido e:; te commercio. ao :~stado npa
thico em que ora ~e aclw, deixou de ser esta 
capital o centro commercí:JI de seu interior, 
c por isso contrario ao cspirilo da c.reaç3o dessas 
linhas subvencionadas por esta provincia com e 
pesa o m1pos o a JCiona t c · lo so re toda a 
exportação, e tambem auxiliadas com 96:ooon 
pelo thesouro nucional. . 

en 1ora, lta ainda outra clausula imposta no 
contrnto feito com o governo de Vossa Alteza, 
que vai ficando letra morta para a companhia do 
Amazonas, cessionaria, como se p·assa a.·- men
cionar: 

• Clausul:\ 2L O o-ovcrno concede á com a-
« n ta o ommw uti c 60 braças de terreno 

de marinha no porto de n!anáos no lagar disi-
• gn}1qo pela presidencin da. pyovincia para con-

, er ~ e 1 Sl , r u , e ., 
« e bem assim uma ponte solida de embar_que e 

desembat·que de pas.::ageiros c mct·cauorias .• 
Ora o ten:eno foi escolhido, medido e entregue 

em i870, <1 companhia ; porém, nté hóje, ninda 
n5o se deu um passo para razer-se eflectiva essa 
obrigntão; mas, a comp:mhia goza os beneficios 
dos contratos, e o conunereio continua prejudi
~ado pela falta de~so tr:1pichc c ponte de emJ~ur·que 

.. } :l ' • l ~ .• ... 

<;a veiros como em 1853 l __ . sujei t:mdo gl'ancles 
valores as copiosas chuvas, qne aqui são frc
uentes. 
E' assim portánto qúc .a sompanhia do Ama

zonas estú lwiJituadt~ ~' cumprir seus contratos e 
por isso ainda pretende a 1·enovaoãa por mais 
20 :mnos de seus direi tos e pritnittivos ·contn.ttos 
mediante 7~0 contos annuacs! -

f:.1etos com' r.elaciio nos intc~·es:,;es publicQs thegam 
· ::í p:·escnça de Vossa Alteza Imperr:.l! pP.fa dis
tauda, que vai desta região mnazonica; :1 asso
ciação commercü1l no intuito de ser utii <.10 eom
mercio da provlncia, unic:~ fonte de rereita pu-. 
lJlica, vendo quanto estão prejudicados os inte
resses d<1 classe que rep.rcsenta, .vem supplicar a 
Vossa Alteza para que os vapores das linhas 
::ubvencionadas como dito fica, façam seu ponto 

ar i a o por o es a cap1 n e ·aqm tcnm
nem sua viagem, ontle devem estacionar como 
fàra por outras p:1larras conven,cionado, e se de
prehende das clausulas transcriptas ; bem assim 
se- faça cllecti va a vigesimtt primeira do con
lr;Jio. de 22 de .Jnnho de 1867 que baixou pelo de
creto n. :JSi18, fJUe obriga a comp<lllhia a con
strnit· trapie~1es, pontes, etc. 

Assim, Senhora, a fé dos contratos scmt uma
rcaHdade, c cumpridos religiosamente, para que 
a companhia do Anwzonas comprehendtl. que 
{ldnw do seu poderio, outro maior, o de Vossa 

.. .. • O' _.. • •• 

aecilou por uni ructo bil:lteral. 
Senhora, a" henç~os do céoyenhan1 sobre Vossa 

Alteza, c respeitosamente 
E. R. J. 

l\Ianúos. 19 de Julho de 1877. - Guillterme José 
llloreira, [,residente.- .Antonio de Souza Chaves, 
-secrett~río. -:-Antonio José F(:mamfes Junior, di
i'ectór. - .4ntonio Rodrigues Soaies, thesoüreii'o. 
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651 Cápj!lies-teuentl!ls 

111 
1:92061 30,1Cap tães do f•·a- · 
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g wrra. 
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i20jfosl tementes. 
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418 ················'*I···· 

522:46080010 I~ i.i24: 360~000: J I 

I 
Válor nnnnal dos soldos ......... . 6~3: 000,)000, .... ~;~;~~~~~~l:f.·: 431: 000~0010 

\ 
-~~-·-·-

ODSERVAÇ~O 
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344 . Sessão em· 25 ·de Julho de -1879. 

Vem <1 mesa, são lillas e mandadas imprimir 
<lS seguintes . 

-REDACÇÕES 

Redacçii:o do pro}ecto n. 258 de 1869, of{erecido pr:l() 
Sr. José Caetano como e11wn a · 0•' 
:1.879. 

... ~ t i. ' . .. 
ao auxiliar da bibliothecn nacional, AntoniO 
Gonçttlves Piragiba, um anuo de licenç.a, com o 
respectivo ordcnatlo, para trat<.u· de sua :::aude 
onde lile convier. . 

Art. 2.° Ficam revog-adas as disposições em 
t I' • 

Sala das commissues em 24. do Julho ,de i879. 
-Rodolnho E. de Souza Dantas. - J . .JI. ele llla
cedo. • 
Redact:ãe do JWOjecto n. 255 rle 1879, offereciclo 

aniJ cmr:ndz ao de n. 2~0 de i87!) pelo Sr. 
O legar i o 
A assem h téa geral resolve : 
Art. L 0-E' o governo autorizado a conceder 

·ao contador da estrada de ferro D. l)edro li, 
Antonio Jo:Sé. 'l'rench, um a uno de i icença, com 
o respectivo ordenado, para tratar de sua saudo .. 
·Art. 9. 0-Ficam revog:Hlas ns disposições em 

cont1·ario. 
Pa!'O ua Cat!H\I':l do:; De Htl<ldOs em 24 de J l'l 

de :1.8i9. -1/cii!Ol[iho E. tlt: Suuzct O:!R!rt.s. -J. JI. 
dr: I!fact?do. 
·O Sn. PHE:;mE.STE d:í para ordem. tlo dia ~::i·: 

1a parte (até as 2 horas). 
Vota0ciõ do vareePr. 1~. 21: A da ?~'n11 issuo de 

' . .: ' (,' . 
vincia do Amnzonas. 

Sessão e.u 2Zl de .. '!fui Um de 18 ; 9. 

l'HESlDENClA DO SU- FREDEUICO DE ALl[EIDA 
:1.. 0 YICE-PRESlDEXTE 

Discursos dos Srs. BrcTcs Filho· c ~ s'e;'gio d~ êastro. ;. 
3." tliscussão do prCijccto n. 211 llc 1Si!l.-3.a discussão 
do projeclo. n. 87. A de 187:>. Emendas. Discursos dos 
S1·s. Horta de Araujo, l\lello c Alvim, ~Iello Franco e Ole, 
g':.trio.- Si>Gt:XDA PARTE DA ORDE)l DO DL\.- Fixar.ão Ú•~ 
for~us tl':! mar. Emeutla. Discursos dos Srs. :Ferreira 110 
Mvur~ (mini:;tt·o da marinha) c Joaquim Nabuco. 

As 11 hOl'<1S da manhã, feit:1 a ch:lmada, :1cham
se presentes os Srs. Freucrico Jc Almeida, Ce-
s~•rio !\. v·r r • , .. • • • ~· • : • •• , 

Buarque de .Macedo, Horta de Araujo. Barros Pi
mentel, Virit1to de Mcdcir.os, Manoel éal'Ios. Gai
diuo, Baei"to da Estancia, Prisco Paraizo, :1\-lnrco
lino .Moura,.Scrtlpbico, CG.sta l\zevcdo, Meira de 
Vasconcellos, Mello Franco, Abreu e Silva, 'l'llCo
doreLo Souto, Silveira de Souza, Espiollola, Ba1·ão 
Homem de Mello, Antonio de Siqueira, Hygino 
Silva, Sergio de Castro, llúdrignes Junior_, Itdc
ronso d,e "\raujo, ~osé Caet~no, B.ib~iro de l\Ie-

. , • , , •<1 no c 1 a 
Bclb, Lihet·ato B:\rroso, João Brigido, Almeida 
Couto, OJegario, Joaquim Breves, !:iuhlanht~ l\fa-

• t'"!-. ·:- ) i ,.. 1 • ~· :""!• 

Jo;upllm Tavares~ Frank!iJ.l' D~ri;, Souz:1 A~~ 
1 clradc, ~bcedo, H.uy 13ar-boz:l, Jeronymo Sodré, 
I Joaqnim Scrr~1, Souza Car-vallw,F:1bio Hei~, An-
1 gilslo F1::mç:1, Fiddis Bo~elllo c Píõndo Pimentel. 

Compareceram depois da _chamada os Srs. T..ot'Í· 
·; ; • ·, < ;,; ~ , , anm, 

Amei·ico, Mnuoel EusLnquio, .Halheiros, Corrêa 
Rnuello, Feticio dos Santos, ;\foreira de Barros, 
:Monte, Speridiiio, Theodomiro c José Bnsson. 

2a discussão do projecto n. 2:30, s0bre.o meio 
soldo que coiupclc n D. Maria do- Carmo Anllc-
rcte Correa. · . Compat·ecer.lm depois r.e aberta a sessão 9s 

:3a dita do uc ü. 126, rehltiv-o a prclenr;iio de Srs. Er~nninvndas do Mello, Luiz Felippe, Se-
João·Jos0 Fagundes de Hczendc c Silva. gisnmndo. ~Iorcira Brandãll. Frerlerica d•>. Al-

:l.adita do de n. 251, concedendo iscnçiio de <li· 1110idn, Hot1olpho Dantas. Mello e Alvim, Fr~mco 
rcitos de impo~tação a_ a1:tcfactos de pe~rn c ferro de ::;ii, Az:Hnlmja Meirelles, Florcncio de Abreu, 
1<1ra construc(~ao Ja IJihltolhcca.do "<ÜJllHlte wr- • . · ' · - " :o • • oar s 

~ (. • • \. ;:,(. 'l ,_. .... ' (, ' l 

tngucz de lc1Lnrn. - . . . I lltandão Freitas, Sinval. Frnnea Carv<~lho 
::r> di~n do de n. :212, con;:edcndo-prmlcgw a A. Leoncio do C:Jrvalilo, Bulcuo, Antonio Carlos: 

Le}~err~ere. _ ., . . _ . GJ .• ·~ •• ·r. l Theopl1ilu Ottoai, Ig-uacio Martins, Fcmaudo 
. Contmu~ç<'.o d~ 3;· dt~a do n .... _11, 1 do~tn o a I Osorio, ~~urelinno 1'\Iagalhiies, Pompeu, Pedro 
lnnpcz~ e li'J'Igaçao (~'l. tldaue._ . . . j Luix. Manoel. P~dro, Jo<;quirn Nabuco, l3el-

:?.a d1~a d? de n~ 81 A~ rclaLIVO n lwutes en;;·e • fort Duarte, Ca1uargo, -Bczerra.Cavalcanti, Souza 
o Par~ll~W e &~nla ~-<~tl1~rma._ • . : . I Lima, Fencir<~ de Monr;1, Silveira :Martins, 
. Contmu~çao~ da_.:l.:' d1sr..ussno do projeí:to rda- I Candltlo ile Olive,irn, Freitas Coutinho, Carlos 

t1vo no_regts~·o em!.. ~ . . I Afli.mso, c Martinho C<.lmpos.. · 
_ 2." dtscuss:10 do p~'OJCCto n .. 2:!8, ·relnl1vo a CJ'C- ! . . . ~ ., _ 
dito p:m1 o ministeno da rnarmlw. . ! Fnl tnram com pnrLlCipaçao os srs. Bclt-rao, 

Continuaç:lo da 2.• dita do de n. 2U .• ahrindo Di;ma,.Fí·<mco dcAimeiàa, FJôrcs,José:Marinnno, 
Cl'edito ao miai::;terio u;l ()•'l' j • . • ·, •. , '!> • I ' ' ::~ ' '· L • 

!."- diln do de il. i93, ,relalivo a txplornçfíó de i Bel fot·t e Vi:;conde de .Pra~os; c sem cll::t os Srs. 
protlncto::; IUiluraes no vailc do rio X.ingú. i Affonso ~enna, .AndraàePt~to, Dezerra_de l\fene-

2.:. parte (ás 2 hotas). 1 zes,_ Carr~o, Çouto M?galhaes,_ Frederrco nego, 
r t' - d q d" - d · l d I Jose Bomfacro e lllarttm Francisco . .._.on muaçao a .... a tscussao o proJCC o e 

l<'i de forçns de mnr. . Ao meio-dia abre-se a sessão. 

Levanta-se a ~essão ás 6 !f2 horas da tarde. 't F lida e a11 provada a _aeta da· sessão ante-
<~'..:'·d'•:F'~ ! cco.entc. 
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Sessão em 25 ele Julho de '1879. 345 

O Sr... 1.0 SEcRETAnro dá contado seguinte do creditos SUP1)lementares- aos ministerios da 
l J usttça e f<.:zenda para occorrer á despezas n,o 

EXPEDII':::-iTE. . 1 exercicio de 1878-i879. 
Offieio do ministl'o d::~ guerra de 23 de Julho I Os Srs.: 

corrente, i'estitui~clo inf~ri:nad~ {:, r~quer~nen- j Bu~r•pe de Macedo, Çllegaeio, Prado Pim~ntel, 
~o em qu_e o ex-~." ~::rgento ~o o ·J.

0 JJ«talhao de 1 Joaquttn Serra, SalusLwno Souto,_ Serapluco c 
mf:mtarta Pedro 1' r:mctsro de ;:,ouza, peJe o paga- Fabio Hcis. · . 

-- . · . :n,ü\ •:;.11~ 1 , a qm~ se JU g:1 com 
direito.-A' quem fez a requisição. E' lido e m~ml.allo impriwir o seguinte: 

Ucquerimcnto de Antonio de Campos Junior, 
e secçao ;1poscn a o a a. un ega o Rio 

Gr:~nde do Sul, pedindo que lhe seja encontrada :1879 N. :183 -A. 
a importância de seu nlcance nu em que montou 
o excesso de de::;peza verificado em sua contn de AUXILIOS i• .. LAVOURA. 
pagador na campanha do Uruguay em :1.851 e 
1852 .-A' co1~1missào de fazenda . 

. " 1 o , .!..ugemo·-ue em os 
propondo-se a fazer o registro eada~trul c plaüt~~ 
topogr:qlhica da provinéia do IUo do Janeiro.-' . · .. -: . 

D0 major noformallo Francisco Antonio d,; 
Carvnltw, pedindo deferimento do recp:terimcnto 
sobre. regiituioão de vencimentos que lhe foram 
descontados. -A' commissüo de fazenda. 

-Foi lido c npprovado sem deb:1 te o seguinte· 

1'.\RECEU 

o 

Não obstante a autoridade muito respcitavel 
dos signatarios do projecto n. i8J, de 2 de 1\faio 
de :187\l, a commissüo entende que a crcação dos 
lJaucos de credilo rc<ll no lmperio depende es
sencidmente do concurso do Estado. 

Assim proced•;ndo, o faz com a convicção, que 
tem, de que o projccto n. :183, á parte a intenção 
nobre e generosa dos seus autores, apenãs pro
longa o ndiamento deplcravcl dos • auxilias di-

, • : , - , ;.. ' , 'r Tec.-os a avoura nacwna . • 
ur::rencü~, para dnr parecer sobre o requerilllento Den: sabe a com missão; que esta expressão 
eni- que o :to tenente da armada .A.ugtlsto Gu.3- de:> tua aos ouvidos ~le il_lustrados liberaes, qnc, 

• • pr· '" ·' .. • u 'l .... .. . , t: . , ( ... '- (.Os aos pr1n-
tc!.upo de embarque, o dec:orrido de 11:3 ilc Ontu- tipios dl30lntos, acJ·eclitam que a iniciathra par
bro do i87i ü 17 de AIJril de :l.i.)i8, durante o- ticular pódc, mesmo no Brnzil, fundar o crcdiLo 
qnni_ scrviü n IJoruo do_ en~:onrnçado Indepen- real sem a base conllccida c segura da prorlrie
deucia., que :;,~ pe~<; ao g·overno c:':pia da cou- dado agricoln, e~ !E<lis que isto, importnndo cn
:mlta i.lo coasclilo de E~tatio sulJre a mesma pre- pi~aes, c;uc não lem~s, pn~·aum fim que é novo 
lcnção. ' .. mcerlo )Oi' ue a:sll ' " · · · · 

Sala das commi:;sõcs em :!5 de .Tttl h o de 1870. de inicial' operações ainda não ensaiadas, ou até 
-./IIarcolinrJ .:.llottra.-Mcllo e .Mvim. hoje mallograrlas. . . . 

,, •• .. ••••• • • • • • • • • • .• 1 , •• , • •• Não seg·ue a co:nnussão a tnlha dos que tudo 
.- ~ ~~1.11~1 l1:.1~1~,~ a!tJHOV.'~c~.~~.;; ~~~~ .. de~h. L~ ~s 1 etl,J~~ C:i[ICt'<Hn do Estudo;. nem siquct· se cnfilcir~ 
~~e::- ~?s IJI ?.I~':Lu;; n;. ~·J; .~ ~•Jo ~1.~ ~~?.;~·.lll~~ 1,~.. entre os mo~er1~os l?I'ole.Ecionista:'; mas !J-ÜO e 
c.~do:s •'.f_' D_l(~~ t~i !1~ ~a.; ~r~:n%_ nto 1?: :~ ... ~_w.ll ~ u. ~- .-·J I Lambem parLJ~n·Ja cxclusr v<~_ da orthodoxm em 
d"' Jult~o co. rente; c~nccdel)tlo hccntas <JO Cl·l:- cconomin 'JOliLtca. . 
tnJ~r da estrada ae !01.'1'.0 D. Pcd_ro. H, Aut_u~llo .. ~ .. ~-uw~ia doloroso dizer um clill do lkazil o 
-l?se Trcneh, ~~;H~ <lltX:lwr d.a. J.~IIlltuLlieca f\3.- qu~"1o si·. Ln.vcley digse da Nova GranaM: 
cwnal, Aulomq liO~!;.alvcs Pm1gtbe. . . . . ., . . .. , .-. ,· 

O Sn; PnEsmEI{TE Iiomeia :::s seguintes vamentc dominado pelas sãs idéas cconomicas, 
c que galgando o p.oder proclamou que ns appli
caria ú risca, sLlpprimin{lo os auxílios c a inter
venri:ío do E::; ta do. Assim o fez ! 

DEPUTAÇÕES. 

Dc]~utaç::io que tem de felicitar t1 S. l\!. o In~
per<HJor-, 110 rli::~ 20 do corrente, pelo annrveri!nrw 
11at.n!icio ele S. A. lmperinl a Sra D. Jz:1bel Con~ 
dcssn d'En. 

, ~Ias ainda bem ·n~o Linh:t terminado a sua 
presidencia, c j;í n instmcr.5o publica, as obras 
publicas, o commet·cio, a indnstrin definhavam; 
t.n!lo y()] via á Jmrbaria. 

As idéas ela conunissão se harmonis~1m com os 
princípios, quo scrveni de base no que por ahi 

B~ttiio Homem de 'Mello. Znm:-1, ,,\!Jrcu c Silvn> se clwn1<1 de ésçola econcimicu moderna; não 
Scrg·io de C~1stro,B:n·iío dn Estant:in,M:elio c A! vim, com- a latitude que se lhe empresttl, qu:mdo a 

os Sr:;. ~ 

Segismundo Gonçnlvos, :Manoel Carlos, Lourenço ,. . · · •. 
e 1 •• !lUqnerque, H:lnco c · :;, anm, _Azam- mindo-seno • exame dos fa~tos e condltões • p;ra 

buja Meire!le:.;, E:;pindola,'More1ra Branda<), M.~- c,ac'ia caso em que o auxilio ou intervenção do 
noel d0 :1\'lng:dhãe:.. SOi'iZa Andrmle, Costa UI- Estado fôr rcclumado. 
bein•. Espitiui5o, ila~son, Cor_rêa H:~bellol João Era esse CX<JillC, que a comrnis:;ãó quizel'a ver 
Drigido,.Antonio Carlos, Franklm Dorw e Swval. , institui do pelos Ímpugnadores da idétt de :tuxi-

Deputnção qtte tem de ;<pre~enlat· a S. M. o 'jlios àire~tos do, Estad~ ·aos bancos de·. credi~o 
Irnper'ado~· os d~c~·etos da assembléa geralabrin • -· 1:e:~I ; e na o a e.oquencw mascula na dtscussao 

A. M.-'-'fOlltO J!l. - . . ' 
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Sessão em 25 de Julho de 1879 ., 

· pelos factos. , ·· 
- Esse exame só daria o que deu no senado bra
zileiro- :dei de G de Novembro de 1875, votada 
com o concurso ou opinillo de Nabuco, Zacarias, 
Sinimbú, Paranagu5, Octaviano, Nunes Gonçal
v:es, Abaeté, Dias de Carvalho e outros distinctos 

Ni~guem fará a injustiça de acreditar, que o 
regimen_ dess? lei. poderh1 ser div.erso, com cxito 

que tem sÍdÕ, do que é, ~do que será por ~mito 
tempo, n lei· de 24: de Setembro de 1864, conhe
c-ida por lt~i hypothecaria, e o decreto de a de 
Junho de 1865, que reg-ulou as sociedades de cre
dito real no Impcrioo 

Letra morta em Ja ela da na len-islarão do aiz ! 
Entretanto, '' verdade é, .que, de h1do o re

gimen autoritnrio da intervenção ou turela, que 
ainda por dias .:~companhará as sociedades ans>-
nymas, essas e1s Ollfam o sa er os seus co a o
radores. 

Pois bem : sem mais uma palavra, o projccto 
n. 18:3 é a mantença do regimen eondemnado por 
inefficnz, mas regim\m algemado com limita~ão 
curta e certa de prnzo para os emprestimos ú 
lavoura, e com elevaç~to de annuidade ruinosa. 

Não é este, nem nunca foi, o pensamento de 
quem quer auxilia_r com capitaes o a agricnllura; 

. . 
traducção- • juro hnixo com emprestimo a long-o 
prazo. • · 

... I. o ' .J 

sacrificios possiveis; é isto o que devem aht·an
ger todas as comlJinnções. Tudo mnis é illnsorio. 

Sob estes principio:::, a commisstio se propõe 
mo:::tral' que insignificante, ~inão nntlo, é o be
neficio que podemos espernr do projecto n 183, 
si convertido for em lei· e ue de Jrefercnc ia. 

consigna e 

«. ~L .· .._ • ' 

excepção, se encontre, suo privilegiados, ficando 
tudo mais condemnado. · 

Neste caso, o que a sabedoria aconselha, o que 
o proprio mechanismo da instituição dict:1, é que 
para os bemavcnturaclos se deixe, como fica, 
aberta a Jorta dos em JfC-"' : n ·n 
rapida amortização, e para os demais, para o 
grande numero, se alarg-ue o unico caminho sal
vador- •juro modico e longa amortização.» 

1 an o as a, para que a commissão recuse 
prestm: o seu imignificante apoio ao projecto 
n. 183. mais se robustece o seu conceito. estu
dando ·a fót·ma por que se compõe o capilul soei a. I 
dos bancos que o mesmo projecto :Jutoriza. 

Este suppõe sempre bancos com uma secção 
hypothecaria; e n com missão· aconselharia antes 
eslnbelecimentos á parte, que se formassem com 
cnpitacs realizados, ou, em rigor, tendo por 

Ll 'o o i · r · 
nun.,;a fazendo constituir parte desses capitaes 
em titulas da lavoura qt~e jcí existirem e~n suas 
carteims o 

l o cita o~ 1:. 0 :linda est~tne o projecto, que o 
juro das letras liypothccarias poderá ser .de seis 
até sete por cento ao anno. . 

Esta disposiç~io parece ter por fim provocar a 
procma das letras .hypothec:nfnc:, · c1esde que se 
supppe serem cs!as preju~it:_:1dus C0?1 !l prefe-

Este pr~screve:- que -oo]u~·o ·. s~rá Je 7. itté 8 % csricr<Ír é que se estanque a fonte dos emp·res-
ao anno, e a amortizaçiio de_ 5 °/0 • · timoso 

Si ha-razão p<1ra não se :1ceit:u um limite de Nestn hypothese os titnlos de divida lJublica 
juro invariuvel, o mesmo n5o se dá com a mnor- 1ür5o sempre agi o, scr:ío tle mnis difficil emprego 
tização,que é exclusivamente funq;ão do prazo do p::m1 os cat>it:Jes, e se lramformariío, na maxima 
emprestimo. p::trlt~, em afcrrolh:ldos Lhesouros dos poucos que 

Certo, o limite unico de juro pôde, em uma _ pt·eferem,sem inconunodo nem risco,vivér oxclu
crise dada: enervar, p:iraly-sar mesmo as ope-. sivamente (le suas rendas cl:í't:.tso 
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devemo:; esperar pnra as lelras hypotllecarias_ 
Para que, pois, fazel-as cobiçadas -com uma ele
vação de juro? E si o Estado tivesse, · por U111a 

·eventualidade não cr.lculada, de coútmhir cm-
pr.cstimos a 8 ou 9 "lo? . 

· Rep~ta-se, ~ão é o juro que devemos elevar; é 

Não esqueçt~mos que, si as finanças do Im
perio entrarem em Hnha, como a commissão es-

... - . " .... 

iini;ti(ne! 
..1ssim,a commiss5o aparta-se tambem da medida 

de elevu~~<io do juro. -· · 
O~ 2. 0 do art. 2.• do projecto, dispondo que o 

banco do Brazil elevarú ·a som ma dos em pres: 
ti mos á lavour[t, pelo menos mais 5.000: 000;) cada 
anno, nté perfazer o total de 25.000:000;5,traria, 
não ha duvidar, um tJenericio a certa parte 
da l3voura, si c1 i versas fossem :~s condi1;õcs tle::,ses 
empresttm•JS- omo, porem, e~ a rec Ig'H o o pro
jecLIJ, a commissão pede venia .paru uizer- é 
f~vor a poucos, com grande somma ·de conces-

:; ' 
Sendo assim,. é preferivel, c nisto 11fio ha mnl, 

que o credito de cada um sirva para levantar 
os ernprestimos a curlo pr3zo. ·, . 

Finalmente, confran.~e ti commis!'lío Ycr, que 
mais uma vez se jogue com n ohl·iga~5o do IJ3nco 
' ' ;17 • a c;;rrate do s a notas 

Si esse re:-gate é uma medida de altn conve
niencia publica, si cstú nn iutere~sc da na~~ão 
ucabar quanto :11ll1~S com esse detosltiVd e urso 
for~~:uJo, que,si é müo pamo pupeldo Estado, é 
passimo p3ra o dos IJan~:os. não saiJc a com missão 
por que se abre gr.mpre· mão de tão grande van
tugcm, para ainda se acenar com o adiamento ou 
elirnin;Jnão do <lrt. 2. o da lei n. 21:00 de 17 de 
Setembro de 18n in fiue, que prescreve a qtiola 

. e o . e o< . -

á de 2 :1;2 que se quer prorogar. 
Taes são os motivos porque a commissão não 

póde -adhcrir, como remcdio para as agonias da 
b1vonra, no projecto n. 18:3, rctlig·i!Io pelo illus
·ti·ado deputado Barão Homem de Mello, que t:m
Las vezes ha sa!Jido empenhar seus esforços em 
prol dos melhoramentos publicas. 

Assim pronunciando-se, a commissiio entende 
que corre-lhe o dever de justiflc<tr a prefercncia 
que dá a lei, n. ~687 de 6 de Novembro de :18í5. 

~ntcs de tudo deve co_nfessar, ou melhor re-

em n~::tteri; d;. credito re~l. da exclusiva inicia: 
tiva parlieular _ Esta viril m"Íl dia ; mas talvez sü 
-surja do cat<lclysmo_ . · 

Seria o e<1su de cit:n· o conceito de um homem 
de profu~ndo saber ~longa experlenci:1, que clis
~'utindo o assumpW dizia (p:Jlavras tcxttw~s) :_
« deixem qtte a lavoura se enforque; quando 

. ! 

procurar o remedio .• 
· Não pensa assim a commissão. Para salvar rim 
principio absoluto, não se :1rrisca a amontoar rui
nas ; não quer ensaios, para, qual outra· phenix, 
fazer surgtr a lavou~·a dos seus proprios des
troços: 

. e "·?vem n·o ae' 1a, con emnem-na 
mutto embora, c um neto de snbedoria do par
l~me:lto .Brazileiro .. Publicada H anl!-os dep::>is - . ~ . 

que todo o regimen até então em vin·or era inef· 
licaz, c que impunha a necessidade o de maiores 
vap.~tgens para .nttrahir cnpitaes a uma insli
tutçao que parccta de mediatos resultados. 

Foi o que o Sr. Josseau definiu perfeitamente 
com estas palavrns: • dans un )a 'S õu le fone-
wnnement es mstttuitions de crédit foncier 

n'etai t poin t encare connu et oú leurs ch::mces 
de _succes n' aTaient pú. êtrc :~pre~~iées, on ne 

~ .. ot t. 1: 

ait paru ir.:suffisante pour determiner les finan
ciers à se vouer à une tcl!e entreprise. , 

A lei de 6 de Novembro tem o pecr~rido de con
ceder uma g3ranlia de juros de 5 "/o, e tornar o 
Estado responsnvel pela amortizaç~o das letras 
hypothec<tri~s. . · 
-~~' com elfeito um grandr. favor, que, na opi- · 

ntao de abalizndos nmmceiros,"tornou pralicuveis 
os bancos de crerlito real no Brazil. .Ma~ é um 
·, 1 •1 u , su lJ:tra· uma c::t nnu a e pu JC::t, se 
transformarú em um o nus sério para o Esta <lo. 

As Jer!·as hypotlwca~ias têm por gara_ntia os 
.'.1' L l. ' ( • 

fLlJHlo d1; rescrv:1; tiS aminidades comprehendem 
o j lll'O ~stJpulatlo, a amortização e a porcentag-em 
da :1t1111tutstraçi1o; e, flnnlmente, os emprestimos 
se rnzem nté a melado sómente do valor da pro-
prieundc. · 

P:mt não nlonn-ar n commiss3o dirá ue a 
Sll1l}lles leitura d:1 lei de (j de Novembro torna 
palen lt\ ns garnntius, que se reuncm em torno 
da rcspunsabilitlatle do Estatlo. Disculam-nn, 
lciuttl-1111 a!) menos, e chegar-se-ha a um t:esul
tudo, qne niio póde ser desravomvel an regimen 
thl lei, isto é, que essa gur:mtia é nominal, é de 
simples nnim.:l!f:io. 

Isto qmmto ao rcgimen. 
'l'ratantlo da!; ohjectõcs qne os tcrn~os da lei 

~ tt a1 a 1 : • tll'l)l. a, a c 1 miss:.10 as resunura 
Mrui pela palavra do Sr. Josscau, q ne é tido como 
o mais l}ll1inente profissional na maLeria de que 
a commissão se occupa. 

T~tcs são : 
L o Hestringir-se n gm·anLia de juros aos em

preslimos sobre as propriedade::; rnraes; 
2. 0 Limitar~sc a 7% atnxa de juro dos e.m-

prestimos; · , 
3. o Fixar-se o prazo dos emrrestimos. em 5 

annos no mínimo e em 30 no niaximo; 
, o 

uma dtts tiuaes se teriã de desviar uma parte do 
capital da soci<!d:Hle ; . . 

5." Limitar-se o mnximo do dividcnuo a tlistri
. buir, e lixar-se na lei a quota do fundo de re
scrv:~; 

6. o Ser de 40annos apenas o tempo de dura~nl'.l 
da sociedade. · · · 
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Sobr~> e<:tes pontos o Sr 1o$s&a:tl, conw ergãe 1 . I: ta HarltUldi:m ta, :rwis erue ni'ío se oppõe aos 
de alguns capitalist.as europeus, entende : 1! factos; presume-se, mas :Q.ão é 1isso que se 

•
1

• 
0 Que a g::rantin <le juro:> tleve compr~- 1 tn1ta --- . . . _ . 

hc;1der tambem as letras emittidas por emprcs- · E' preciso ver !"!11 q!Ie empregpr _o caprta1, ato 
ti mos hvpothel:arios feitos á propried:1de urb;ma · q'?-e a ~av_Ol}l':l se wen_L1fiq~1e, _por ass1~1 §1zer,~om 

9 o : • _ , ., ; ":- t, .' a InstlLmçao ; e o meiO ~ao e outro smuo detx<w 
:-·._Que o JU: o ào.~ empu~st.nws .. ao .~:nhall- emprest~1r sobre a proprwd:1de urbnna, e ::;obre 

nuk'ÇilG; taes emp!'estimos emittir letras ·hypothecarlas, 
3. o Que os prazos dos emprestimos sejnm es- g·araatidas na fórma da lei de 6 de Novembro 

paçados ; de !8i5. 
· ·i q e, })O r es a orma, esvw-ge o 

5." Que se deixe aos cst~tutos.regular 0 qztan- c~pil~l do se~ tim, ,guc é :u~ili?r ~ lav~ura!. des
tumdos dividendos e a quota do.fundo dcreserva, a1)parecc co.n a ~tmple, htmta<_._ao de_ :l/a, o.u 
conforme 0 modelo de disposiÇões identicas em menos, ~om faculdade de _ser rllstrahtdo pm_a 
França. - 1 emprestunos sobre a propnedade urbana; m~1s 

' '' ' • _ aind<1, eom restricf·ão de serem tnes empresLimos 6. 0 Qoe se n::o nwrquc pl'<lZO par::~ n dura~uo • . .. ,. i ,. , · , 

parecer ; m:1s a. eommiss<!O, 1~en o o que J?C~s~ caní, é deixar morrer uma instituição s;livadora 
solm.\ 'c<tda um dos pontos CJtaclos, aHuchra a da nossa nnica industria, ainda aqui por amor 
summa desse p::reccr. de um principio absoluro. · 

A ol1jecçiio da Sr . .Toss?an, ql!anto á exclusão A objccc;ão que se otferecc <i limiLt<tviio do juro 
da propriedade urbuna, c perfettamente fundada; consiste uo facto da sociedade de credito real 
c razão tinh<! clle em fazet· o seu reparo, quando se1' um intermediaria· entre os capitalistas e 
lia no art. :1.3 ~ 6. o da lei de :1.86(1, e art. 20 dó os proprict:1rios, e por isso ter de sugcitar
reguhlmento de 1.865, (JUC <>s emprestimos c1as se a variacõcs do mercado monetario. Dahi con
socied:ule::. de ~;rcdilo renl. no re;;imen em vigor el_u? ~ sr:Jos.:;e:m gue ~o1wém abolir a limitação 
n e 1ó n 1 'C •nch · " s · . , ~ __ , _,, . 

de propriedade. ·· · . _ A objectão proced0, embora o conselho de Es-. 
E' certo, como diz o cunselho de Estadü opinm- tado a repudie, mas n~o para a elimina<,;ão de 

do contra ::1 reclnmatão, f] ue o lcg-isl:ldor braziiciro ··a · 
teve em vtsta l:tvorecer cx.c us1vamcnte a la- Com efft:ito, em uma crise dada póde a socie-

. vourn : c n~o beneJlciar ninda uma cla~se, n dos d::~de parae com u~: opera!(ucs, c, P.Orianto, r.essnr 
propriétarios urbnnos, que prospera. l\Ins que o beuelldo para. os vindouros, por não haver 
importa essa prosperidade, qu::ndo existtl, si a co!npeusaçJo possível entre os capitacs que a so
i"Ualtladc pcdirln é ner.essarin, inJispensm'cl eiedaúe rc~el.wr .e os que emprest:1r. 
1mra n. runc1açüo d()s cstnbelccimcntos c1c credito Supprimir.o limile,porém, podeda trazer o abu-

< • , 1 ~;o a capn a mawr rega an a e, que 
Por que h.wcmos ou repollil· nqnillo, qnc vem o fm·i:t pnss[1r aos olhos mais pet·spicaze-5. 

Lambem henel1eiat' o qu1~ jú pruspern, si aceita l-o Parece que tudo se concilin, estabelecendo o 
é condi1:ão para tct· o IJem, fJUC rn·ocmamos '? juro mnx,imo de 7 até 8%. 

E' uo·ro!'io, p::m to(lus <JW3 lêr11 sobro este as- A commissfio eonfes~a, que Mhou sybillinn a 
snJn pto, CJll!} :1:-: i nstitu itões di! ercuilo rcnl, anlcs opposi~ão do conselho ele. Esta do ao e~pal_'nmc~Lo 
tlc serem à(!Viuamcnte npreciadas jtclos lavra- dO$ pr;tzos dos emprcsttmos. Eis o tfUe se lc a 
dorc.~, :tatc:; de inidarcm e seguirem o cm·so de este rcstieit:> n<1 consulln: • Limit;ll'·JJO_..;-hclilos 
stw:-: opernr;ões 1:0111 n l:lvonra, CJiconLt·am es- a observar que, quondn ns camaras IJr~,zilcit'tiS 

· ton'O:', JH"et:.isam alimentar a ~n;, enrteira, aurc- mnrcnra:n o r· zr • • 1 " · · 
nt· uc.ros ccrtus, que 111e 10r assegurem o Sllll dado em dados rmran10ntc nrithmetic::os de amot·
fuLuro. E' por· is~o que todas· .cllas emprestam, tiz,1ção, tivcrnm presentes comide!'at:ões ele outra 
no seu come(;o, ú propried<i(lc urbm1a. . ordem, que lhes sug,gel'iu a situação da industria 

Foi este tambem o principal argumento que agTico!a Tio Brazil, que ellas con h ceiam melhor 
se ~1n:or:ou penmtr.t o g-ovemo contl'a a Ln re- do qile o podem conhcr:er os cstn:mgeiros. • 
stnc~·;w. . 1 E~~as palavrns referem-se naturalmente á crise 

O conselho de Est:Jdo, porém. respon1lcn a 1 do lt.iballlo . 
. l'sta ohjecção eom palnvras que nadn re~olvem ; Sencln assim, pódú-se tJizer que mal se apre-

qlle póúcrn ser nntito n.iusrau<IS, traduzir a ver- cion este ponto da impugn:-ttão_. 
dade, mns que niio inspiram confhmça ;;o capi- · Com effcito, os emprestimos hypothccarios 
talista, qnt.: não funl.lurn o credito real : qDcve-se, que se Y~o fazer, tem es~~cncíalmente poi fim 
d~z o co~s_ellw. de Es~<:do, prcv~r guc, opcra:Jn melhorar as propricclad~s ruracs, tornando-as 
~ " • , o' • v , n c o t·nço mmauo, maxnne 

territot·ia!, o capital da comj)anhia m~ltiplicado do hrar.o escr:wo. Os capitnes emprestados se 
r~ela:.; ll:tra)\ hypothccarias n~o tleix:1ri:1 de achar tr.pplicarflo á compra de machinas e appnrelhos 
l'llpid<tmcntc emprcgo,pondn-se :1 p:tr dns neces- apm·fciroatlos, a trabalhos d~\(lmina!)cm, amanho 
sidades :-emprc ercscentes da lavo~u·a, em tun u:.~s ter1·ns, imporla~·ão de bn1ços livres, a tudo 
paiz t5o nd!llil·aveln.telltc dot<\\lo pela natureza c .. emllm qne em pouco~ annos duplicará o. valor 
cujo umplo.so!o só precisa ser fertilizado com os: d<IS f1!'01Jl'iedatles, e, portanto, reforçará a ga
.benefieios do credito, J)nr_a elevar-s(l ao alto grão 1· rantia dos emprestimos, quando estes não au-
da prospetid~c1e a que esttt clestinudo. ;, 1 gmentem. · . 
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·.O q~1p~de, P~~s, aço~tccer dentro de ?O annos, l pouco o banco de credito real serú o thc-souro 
Sl '[e,sted or o maxuno p!aso_dos_emprest;mos '! ~-que Deus sabe onue então huurirá recursos . 

. u. o, manos a desorgamznçao que parece ter • ·~ . , . . . . _ _ 
prevrsto o relator da sec~ão do conselho de Es-. Et~ o prOJecto su!Jsututtvo _qll;e a comm_IsS<~O 
tado; tanto ma i~ qua!lto ninguem acredita que · propue, cons~bstancwndo as 1dcas expendrdas:. 
a esse tempo haJa mms um escravo no Im crio. A assemblea geral decreta:_ 
. • parece~· a con~mts~ao, que o prazo maximo ArL. Lo o nrt. L" da lei 11 •• 2687 de 6 dê No
gos e~pr1e.stt!llos seJa espru;ado ~- 6~ anno~; não vcmbro de i8i5 será executado de conformidade 

aven o . m~1te para o de_ d~raçao ua · socwdade, com as seguintes disposições : 

' ( 

josamente substituídas pela caixa matriz. 
Entretanto,. ente_nde a ~O_!llllli~são gue uinda 

o • .1. ( ' ' 

transforme-se a disposicão em fnculdade de 
modo a não se arvorar en1 um movel de mall~O"ro 
para a instituição. o 

Finalmente, reclnmantcs e conselho de Estado 
estão--:-touos de accurdo ~obre a ncccssidnllc c 

'\ .. • .. ·,.- 'I • 

tivas á determinação da ~1uotâ do fundo 'de ro: 
serva o de um maximo de dividendo ao:; accio· 
nist::s. 

~onformnndo-se.n _commi~são com isto, c nada. 
Ill:l!S ]11'0Cill':llld0 Slll<IO 0 lllP!O de tOI'nill' a lei 8X1)· 
quivel, limitnr-se·hn adiante n dar fórma ú 
emenda aceita: 

A commissão é sectaria da idéa principnl da lei 
-. T • _'\ 6 , • •• • ,: r , 

fundando o crrdito reàl com capitaes importados. 
E' so~re. todos este o melhor caminho n seguir, 
a mms feliz e proficua de todas as combinações. 

Si fal~asse, a CO?J.mi~ão aconselharia o emprego 
de cap1taes nacwnaes, ou, melhor dizendo, u 
emissão de letras· hypot11ecarias no Imperio; 
f!ln~ando-se o credit9 real em circumscripções 
1llllt~adas, com c.rg-amznções locaes e peculiares, 
mediante a garantia de juros de _6 % do Estado. 

A comní!ssào tem confiança no ex.i to de seme
lhante instituição; e tudo lhe f;Jz crêr que não 
será perdido nem ruinoso o passo que dermos no 

· · · ia v J 5. 
Não aconselha a -fundacão de broncos de cre

dito real· pelo Estado; ·repugna-Ule dar esta 
fórma á· instituição ; mas niio se illude. O nosso 
Iiber:tlismo. si o exagerarmos em materi:t desta 
ordem, a cr;se que assoberba, liquidando· tudo 
no norte do Imperio e invadindo o sul, não tar
dará a asphixiar a lavoura nacional ; e si não cor
rermos quanto antes em seú auxilio, dentro em 

· ~ Lo Os empréstimos sobre garantia de pro
prtedades ruraes _effectuar-se- hão a juro que não 
exceda de 7 até 8%, e com amortização calculada 
sobre o praw convencionado da divida entre 5 e 
60 annos. 

§ 2. o O estabe~ecimento de ca.ixa.s filiaes do 

§ 3." Do producto liquido da receiÚ annual do 
bnuco, depois de pag-o o dividendo sobre o capi
tal realizado, deduzir-se- ha uma quota para o 
fundo de reserva obriga to rio. · 

T;mto esta quota como o maxhno dos dividen-
dos serão lixados nos estatutos. · 

§ L o A duraç~o de banco será de 99 annos. 
contndos da data do decreto que autorizar a SU(t 
in~o"~por~çã?. . . -

~ • c. .,; ' "' ... • • -

ros ciaco annos de suas operações, emitLir letras 
hy pothecarias qu~. repr,osentem e.mprestimos fei-

~ ... .. .. " . " . 
Para occorrer a estes emprestimos, poderá o 

banco empregar nté l/5 <.lo seu capital realizado. 
· .As letras hypothecnrias desta especio e nqui 
nuloi·izndns gozat·iio da garantia de juros conce-
didaits dos cmprestimos rurnes. . 

Findo o prnzo de einco anuas nqui estiptllndo. 
ccssnruo os empros 1m 1 po ecari s so Jro á 
propriedade urb::n:t ; salvo si, a juizo do governo, 
fur nocc~sario pro rogar e:;se prazo. 

Neste ca:;o a Jll"oreg-açiio concodidn, que terl 
Io~a1· pr,r dllerelo o- n5o cxccdor:í de mais cinco 
an li os, licnrá dependeR te lln nppt·ov::u;ão do podct• 
legisl<~tivo. 

Art. 2. o Decorrido um anno da data da promul
gação dn pr~sente lei, o no cuso de .se mallogra
rcm c uaes uer tentativas feitas elo O"overno ara 
o estabelecimento do banco de credito real,· nas 
condições do art. :L"§ 1. 0 da lei n. 268i de6dc 
Novembro de 18i5, o mesmo governo fica autori
z<~do a conceder a garantia de juro de 6 % ao 
anuo e a nrriotização de letras hypothecarias que 
se emittirem no Imperio, ás companhias que se 

.proponham fundar bancos de credito renl com 
circumscripção limitada, sob as seguintes clausu
las: 

~· 1.o· O total do capital social, por cujas emis
sões o Estado assumir a responsabilidade, não ex
cederá de 50.000:000$ para todos os bancos. 

~ ..... ~---= l .... 

L o Na côrte, com um cr.pital não excedente 
a,..~--...................... 20.000:000;SOOO 
2.o NaBahin,_com um capitul 

não eXCl~dan te -<1 ••• ~ • • • • • • 1. O. 000: 000$000 
3. o Em Pernambuco.com um 

capit<ll não excedente a .. . 
q,,"-No Maranh~o, idem ...... . 
5.0 No H.io Grande do Sul, idem. 

1.0.000:000$000 
iJ.OOO:OOO~OOO 

. 5. 000: 000~000 
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§ 3.0 Aos bancos de circumscripção limitada 
s.eriio applicavois, no que fôr rabivel, as dispo
!içües da lei n. ~637 d1~ 6 de Novembro de 1875. 

§ 4." As nunuicladcs e a g-arantiH 1le juros {'lag-~r
s~-hi.io en"!:_ moe_da (•or:ente do paiz. Os c.mpres-

contrario. 
Sala da commigsão, ::u1 de Julho i879 .-Buar

fUe de lJfacedo.-Bal"ros Pinientel.-Loww~t,:o de 
Albuquerque, com Yoto em separado. 

"Foto em sepa1·ádo. 

Ainda que o projecto n. i83 não resolvn o ~11al 
e urg-en tissimo problema do credito nü"ricola. 

or bnse<Jr-se exclu:;iv<Jniente em dis osf õe~ ~~~: 
gis!<ltivas, euja iuemcada está bem demonstrada 
pela experienci:t de muitos annos, creio, todavia, 
qu!3 da proposta alteraç:"io elo ;n·t. 2. 0 , § 2.o da 
lei n. 2-100 de :!.i ele Setembro ele 187:3 result;;ria 
grande vant:1gcm para a ag-ricullura da:; provín
cias do Rio de J:nwiro, :Minas. e S. P:~nlo .. E', 

approvado com as ~morlit1c11ções qne e r;; sua sa
bedoria n c:~mara julg-ar nccessarias, para que 
partilhe dos mesmos beneficios a lavoura da8 
provincins do no1·te, a qual se acha em ci rcum
stnnei:~s des~mimndoras, c nenl!um proveito co-· 
lheu elo nccôrdo celelJr<1do em ~~l de Dezembro 
daqnellc :nmo com o b;meo do Brnil. 

Snl:1 d;Js commissõe:-, 25 de Julho de 1879.-
Lonrenco dt: A.lúur W'l"t ue. · 

:1.879-N. 183 
A nsscmbléa geral resolve: 

~ ._ .• l '-' •' I• ~ • 

~ 2. 0 P:1rtc do c;-~pitnl liX;II}O p;n·n a n•partisão 
hypothecnria po11er-á st'r empregado em :tpollee:; 
da divid:1 pnblita, tendo o banco o direito de 
emittir letras hrpotheearin~, em cnnformíd:Hle 
do <lrt. :1.:3 rh1 lei n. :1.:2:37 de :!.11 de Selembro de 

f:i-l e decreto n. 34il de :3 de Junho de :f.Sü5 
:llé o decnplo do cnpital social realizado. * 3.0 Outra p~rte consistir:) em titulas da Ia
vonrn; que cx:i"tircm em :-uns cnrteiras, c11jn 
1mport:mcw po o 8er conv·er 10:1 em emprcs I
mos hypothecarios, nos tcl"ll·lOS da referida lei e 
dos~ cstn tu tos. 

§ 4:. 0 O juro dos emprc~timos hypotllccnrios 
poderá ser de sete :1té oito por ce~1to <•O anno, e 
a :1mortis:1r~o de cinco p~1r cento :10 nnno. O juro 

J I ~~ '• ... "' ,·1 .. ·.1. ,: • ~ 

art. 2.0 , § 2.0 da lei n. 2~00 de i7 da SetembrQ 
de :18.73, que limitou a sois por cento o juro dos 
emprestimos feitos á lavoura. · 

§ Lo Nos novos contratos com os lavradores, 
a t~1x:1 dos juros poderá ser de oito por cento ao 

_, . , 

§ 2. o O banco do Brazil elevará a s0mma dos 
emprestimos :l lavoura pelo menos mais cinco 
Rlil contos cada ari.UO, até perfaler a somma totnl 
de 25.000:0005 não sendo nesta conta eomputado.o 
os emprestimos até nqui feitos. 

~ 3. 0 Na f<tlla de cumprimento desta condiç1\o, 
o anco o razr 1cara suje) o a que · · · 
nu o 11rt. 2." da lei n. 2-100 de :17 de Setembro 
de 1873; in ~ne. 

Snla d;1s sessões da e:-~mara dos Srs. deputados, 
2 de Maio de 18i9.-Badlo Homem de Mello.
Belfort Dum· te. 

O Sr. frlloria de Araujo (pela OIYlfm): 
,..., .. ,~ '"~ - . "• ~ ... ~ • • r 

a ho~ra de o[et;ec~~ :í consideração da casa um 
projeclo, em que· se nutorizava o governo a 
vender as terrn~ do Estado, á prazo, e eram dadas 
algumas pruvicl!!ncias relntivnmcnte :ís terras 
que ~l· nch;~m ~ujeitm: :.í le:.!"ilimaçiio. Esse pro- . 
jee.to f(li remettido por V. Ex. á commis::ãl' de 
nc:Tit:D 1 tu r;,, minas 1! bosques. 

Ycndn que se demorava o parecer e attendendG 
;1 qnc nlg-unws das idéns consigrwdns nesse pro-
j(~!·. es.~o .mJe e s" 0 t: as l' '· 

~r. 111inistro da :tg-ril·nltnrn, sendo por dle aceit.as, 
como n•rifiquci depois que o t•rojectt;-foi :~pre
::entatln; entendi-m1~ com o di~no rcl;ttOJ·· dessa 
CO!!IIIIi~siio. pi•ditlllo-lirc f[l!C, C'Oiffercneiando COlll 
os ~f~ll!' collegn~. tl•!:-~oo re::(Jccti\'O pnreter. 

... • . "i'~~ • ' ) • ~ 

das 1li~po::it·õcs <lo pr-ojodo, pnrcci:1·-lhe que a 
commis~ao iln ;tg-ricultur~~. minas o bosques nada 
irlW t !e Ver :"t tal fl'S tCifo. 

.Adw rnzm1Yel o pensamcn to do illustrc rel:1tor 
l1n t•.onnui::~:lo. c r.reio que V: .Ex. concordará 
em qu1•, rcf·~rindo-:'c o projecto a venda de terras 
nuh!iC<lS, d.-we antes ser remcl.lido á commissão 
ele razendr., que é a r.ompetente em laes assump
to::, d1~sde que se 11utoriza o governo a vender 

'"' t.\ C.. I .. ' •• (- t.... • • (. •• -

pelo:- que <lS desejarem .comprar e ao mesmg 
tempo augmentr.ndo a renda do Estndo. 

, T • 
'•' ' •. ~ .. v 

ma:1dar o project" n. 37, do corrente anno, á 
commis~ão de razenda. 

E' lido e remettido ú. commi~ão de fazenda, 
na üírma do pedido do Sr. dcputnclo Horta de 
Araujo, o projccto n. 37 autorizando o governo 
u vender a razo ns terras do dominio do Estado. 

sete por cent(, ao anno. , , 
§ 5. 0 Os cmpn·stimos hypothecarios, feitos á PI:Dmm .... PAl\TE DA onnE!<i DO DIA. 

lavoura pelos e~tnbelecimentns de eredito re:1l, Entr:• em discu!'sã.o e ·e. nppt·ovado sem dehate 
poderão ser in·ieirados. parte em dinhcíró,- c o parecer n. ~!1 . .:\, de 1879, d:1 commiss:io de 
parte em letras hypothec:1rias. constituiçi:ío e poderes, sobre ns eleições ue Itai-

_\rt. 2.'' Fica o g-overno· autorizado a medi fi- \'<1tiar:.1, n:1 provinc.ia do Amawnas. · 
C~<l' o nrcônlo de 2i d•' Dczemhru de 18-::;;_ ceie- Entrn rm 2. a llbcu:c;siio c é ;,pprovndo sem de
lJrndo com o baneo do Braz i) : reYng<J!'a un icn-\ hnt'' o proj.•• to n .. 2.10. de :!.87~, sollre o me!o 

. mente, em n_·k~l;5o ;-;o-; novos •'lllV"esthn;•s que \ sn!tlo f[UC compete a D.l\Iaria do CarmL! A.udcrt.:t~ 
ess:.: estabeleCiülellto fiz e: <~Ia v ou_rJ, .r dctu::ula du ~ Con G<t. 
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A requerimento uo Sr. ?IInlheiros, c:;te projecto 
entra immeuialamcnte em 3. a discussão. 

O Sa~~ Felicio do§ San~os não vai 
oppür-se á resolução. Con!la · ::tbsolut::tmcnte na 
con_11~1lssã~, que parece demonsirar a jastiça ua 

Ob~erv::t,' ioduvi:i, que o art. 2 ." nuo póde me
recer a sua appr~va!)ão . 

• - .. • o ..; \.1 , _ o .s 

autoriza operações de creuitos, caso faltem recur
sos ordinarios para esse pagamento. · 

O Su. BuAnQUE DE MACEDO :-Para pagar os 
atrazados é de praxe. · 

( Ilct outros -apartes.) 

O Sn. BuARQUE DE ?\ÜcEDO :-A que se concede 
ugora ó para a falta de recursos ordinarios, afh.1 
de pagar-se o meio soldo t~trazado. 

O Sn: FELICIO uos SANTOS obscn•a que basta 
considemr que só pelo simples f~1cto de se 
conceder permissão ao g-ovomo pt~ra oper::t<.::ões 

·L . , _ - · •• " e r 1scu.s,;ao gert~ ; 
é um verdadeiro credito que se pede para o go
verno. 

Ora, m:tra pagar o que s 
que_!: a verba no_ or~·amento. 

O Sn. HYGrxo SILYA:- Pelo menos ha a verba 
-Eventuaes. 

o Sn. FELICIO DOS SANTOS diz que ueve existir 
Yerba· no orçamento pnra pag::n· dividas vencidas, 

- : • < r e re a or 1 a c:omnllssao 
de orçt~n1enLo que 0 necessario dal-n quanto 
nntes (Apa1·t··s). Deve IHWet· unw V;'rbn getal 
para prover casos como este e outros semelhantes, 
q UC OCCOL'l'i.Jlll. 

Faz esta objecçiTo porque, ninda -ha pouco 
tempn, o senado, pot· emendas stws, supprimin 
autoriza~ões dest;J ordem. 

0 -~n. BUAUQUE DE MACEDO :-Pe!a rnão 

(Ha outros apattes.) 
O Sn. FELrClO uos S.\NTOS entende que a decla

racão do noiJre relator niio s:ttisfaz. 
~i o .roverno tem de fazer o:u!rJrõcs de cre

dito pa~a pagur 11lguns centos 'de ri1il réis, em 
r1mmto Jló:le importar esta dospr.za, niTo poderá 
Ler Ol'çnrnento re;:ular. 

A' vi:~ta, pois, 'do que acaba de expõ.t, julga 
que se deve supprimit· o ::trt. 2.• do projccto, 
f<Jzenclo-se esse pagnmento pela verba dos exer
cicios findos ou ouLru qunlq uer. 

O SH. Z.<:H diz que sem e üfL. 2. º 6 p1 · 
é inutil. 

0 Sr.. FELICTO DOS SA:'\TOS não póde sanccionar 
com o seu voto c~tn p1·atica rccommcadaún no 
nrl. 2.": vota, portaaLo, contra este a_rligo. 

O §::•. Bum·qne de B!~e~do :-Le
vanto-me. Sr. p!·csident~ . apenas para uar ama 
explicnç~o ao noiJre deputado. Parece que C<msa 

que o governo lenha meios de satisfazcl-a. 
Com estt~s pulavrt~s julgo ter justifkado o pn

recer da commissão : a camarn votará como en~ 
tender. 

O §r_ :rF'eV.eio dos §ant.os diz que 
a expressão de que .se serviu o nobre rel:Jtor ela 
com missão, decla nmdo que estamos fazendo q ues
tões de veruadeira nihilidade, obrigu-o á Yolta;r a 
trilmnn. 

O nobre deputndo póde considerar estt~s cottsas 
como nillilidades. Conhece esta:; prnticas, este 
modo de realiza ~ , ·canas--------
mesmo de que se serve o governo pnra falsill'car 
c ultcrar completamcnte.os orçan;1entos; sabe o 
meio de leg:Jlisar tudo isto pela posição que 
oceup:~ nestu cns:~. CoaJo rel:~tordncommi:::sãode 
orr~:u::ento r;onhecc os escaninhos de~::ts repar-
tir.litl~, eom o orat!o:·ni'io :<c dita me:-: ma consa. 

"Nito é p,;l' qnere1· fnz-er questõr:s de nihilidade 
que impugnou esi.c artigt1. --é que na rcnllda:1o, 
apczar:dn declaração Jo nobre dep;.~.tndo, ainda a 
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luz não se fez no seu espírito_ Nilo compre
hendc como se poderá tet· orç:amcnto regular, si 
depois de pass:1r <l lei e 11x<~da a cifra partl cada 
uma despeza, vier um projecto de interesse parti
cular concedendo pensão ou meio- snldo, pro
-ventos de ualf uer natureza com a ll"' · • \::-

e que tal de~peza será paga hnja ·ou não haja 
recursos ordinarios_ 

O Sn. B.UAU.QUE DE ~L\.CEDC:- Desde 
recon ece <l 1vi a ... 

O Sn. FELlCio Dos SANTos na sua ig-norancia 
nestas materias . dirá ao nobre deputado, que 
purece-lhe que. nós devia mos sómente reconhecer: 
o direi to a essa indemnização, e no orçamento 
seguinte votar os meios para satisfazer estas di-

. , S. 

Póde ser que isto n:io seja político, mtts pare
ce-lhe de simples bom sonso. A não ser assim - "" . -

0 • ' l J ..,., ' L 

àe verbas do Ol'{;<imento ; pois deixemos que o · 
governo sü estrague ·o orç:nnento a brindo c•·e-
ditos extraordin riG n ·• · , - : 
tureza deste 8qui azjresentado é um vel'àadeiro 
credito ex.traordinnrio que a camnra :-~bre. 

Não é só o governo que abriJ creditos extra
ordinarios, falsi!icando o orçamento, é a propria 
ct~m~ra que, depois de consignar a verba p:1ra as 
àespczas, vem a proposilo de qualquer pretentão 

· ;: . e os 1s o no or-
çamento, o go,renio gaste como pude1· que 11ós 
de~ois approvamos o credito. De sorte que, em 
vez de uma hõa lei de orçamento, nús est~mos 
continuadamente a fazer orçamento que infeliz~ 
mente· é sempre de degpeza e não de reeeita. 

Eis <ls razões em que se funda para nüo aceitnr 
a opinião do nobre deputndo, pedindo-lhe des
culpa si as suas comiderações não o puderam es
clarecer ·ú este res )Cito. 

Encerrnd8 a. discuso.5o é o p1·ojecto approvado 
e rcmettido á commissiio ele rcducção. · 
. Entra em :3_" discussão c é approvado se:a1 de
h:1tc, o projecto n_ 1~6, de io7U, prorog-ando· o 
])l't~zo concedido :"1 João Jost~ Fa.zundcs de Hezende 

~· s 

O §Jt•: Joaquin~ Bil.·eveg-FiU:?:.o diz 
c:ue é chegada a occa:-iiío de um dos membros da 
eommissiio cumprir a promessa fell~l-30 illustre 
deputado por i\Ii11<1s, o Sr. Corrêa RaiJeUo. 

Tratando-Be em 2. 3 discuss1io àa pretenção do 
c;: , La Ti", o · I 1 • ~-

Sr. Corrêa Rabello, ueclarou que hnvia na casa 
idcnLiea prctençiio muito mais ·antiga do que a 
do -Sr _ Laperriere _ ' 

O Sn_ Sr:;nGio DE CAsrno:-Não -é exacto. 
0 SR . .lOAQUilii BREVES FILHO diz que O Sr. José 

Caetano dos. Stmtos, metflJ)rO da commissiio, to
mn ndo a palavra concurdou com o Sr. Rabello ... 
. 0 Sn. SERGIO DB CASTnO:-Não concordou. 

sn . .,oA.QUI~r n:n-Es FILHO:-- .•• c ptomettetl 
qne em 2" on :3" discussiio ll!Wcsentaria um:-~ 
fmenda que pudesse conciliar os interesses de 
r'mbos vs pretendentes. 

O Slt. SEnmo DE C.\.smo :-Retirotl a emenda, 
por cons ideral-a inj ustti. 

O Sn.. J, •AQUil'I Bmrv.~>s FILHÔ, contin n:mdo, oJJ
sorva que á vista dest3 promess:l · e~1Lemle que 
esta cnmarn não Jóde c uercr de nwne1ra alo·uma 
s;;ecillc:lT o:; interess:::s daquclie que, muito antes 
g~lC o Sr. t.UJlel'l'ier~ ti:1lla ap·t·csentado, o seu pe-. 
d!do; declara-n, llOIS, u camara,_ nfim ~~ medttar 
antes ele votar, pnr:~ que se 1wo sacn1Iquem os 
in tere:>ses de nin;~uem. 

0 Sn. SERGIO DE CASTRO : - Não hil )fCteneão 
r.ig-uma antes desta. 

O Sr.._ JOAQum BnEVES FILHO Iembraní. á camara 
G ~ao· j • p ·• ~ , 1• 1 '' 

f:Jbrico· de a c ido snlph urico,e m.:lis tarde aprcs~n
tou o St. Lnperriere uma propoH::~ para o fal.mco 
du soda. 

Cahiu- este mmo'o pedido-do Sr. Lnperriere 
para o fabrico· du soda. O que fez o Sr. Lnper-
I·iere ? Immediatamente a r· ·>nt n 
parn abricat' soda e :::cido sulphurico. Ora, a 
sada jti cahiu; o que estú de pé é o acido sulphn
rico, que pretere a pr~:tensão anterior. 

Portanto, foi uma evasiva, um meio p~r.i se 
preterir direitos mais antig.os.-

Feitas estas considerações, appeHa de novo 
pant o honradq mernbro d:~ com missão, o Sr. José 
C:-~ct<mo, e :1 c:mull'a cjue eumpra o seu dever 

~ l • 
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O Sr. Sex-gio de Cast.l"O (-pela or
dem,:)-Estou autorizndo pelo meti collega, o Sr. 
Dr. José Caetano dos Santos, a declarar á ca
mara que concorda inteiramente com o parecer e 
que acha muito justa e razoavel a pretenção do 
Sr .. La erriêre. e uc antes llelle nincruem se 
propoz a obter privilegio em quest~o. 

. -- Não havendo quem peÇa mais a palavra, é en-
cerrada a discussão e - to ·-
dente declara que o proje~to está approvado. 

(Pt·otesios e 1·eclamações.) 
O SR. F:Etrcro nos SANTos pede rectificação da 

votação. 
Procede-se á votação e o Sr. i.0 secretario de-

. . os 
contra 32. 

0 SR. FRANÇA CARVALHO observa que pelo re-
su a o avo açao se recon ece nao aver nu
mero. 

O Sn. L 0 SECRETARIO, depois de proceder á con
tagem, declara que ha 69 presentes. 

Procedendo-se de novo a votação do projecto, 
é approva_do e remeltido á commissão de redac-
~o. . 

Continua a 3.a. discussão do projecto n. 2H de 
~ .. .. - .. 

mente o contrato de iO de Outubro de !876 para 
a limpeza e irrigação da cidade, com Aleixo Gary. 

- - ' rada a discussão, approvaao o projecto_ e remet-
tido á commissão d~ redacção. · 

Entra em 3.a discussão o projecto n. S7 A de 
1879, autorizando o governo a mandar proceder 
desde· já. aos e~t~dos_ technicos para de_teFmi-.. _ "' , 

Paraná. 
Vêm á mesa, são lidas e apoiadas e entram cón

juntamente em discussão as seguintes 

E.?t!ENDAS 

· 4-o 11rojecto n. 87 A 

Fica extensiva a mesma medida á rovincia do 
Piauhy, em relação aos seus limites com a pro-
víncia do Ceará. . . -

Sala das sessões da camara dos deputados, 2~ 
de Junh@ de 1879. - José Basson. - -J. llf. de 
Freitas. 

Fica extensiva a mesma medida em relação aos 
limites entre Minas e Goyaz.-S. R._;Sigismundo. 
-O. H. de Aquino e Castro. 
-

O §r·. Horta de Araujo:- Quando 
este projecto eniroa-em V· d.iscussão, apresentei 
as razões que tlnha para discordar inteiramente 

t . . 

Catharina· tomou a palavra e procurou combater 
os meus argumentos; e a camara concordou com 
a opinião do. nobre deputado, votando o projccto 
em La e 2.a discussão. V. Ex. comprehende 
que hoje eu não tenho mais a fazer do que 
sujeitar-me á decisão da camara, e aceitai-a 
como mui legitima. · · 
·Tenho, .porém, ainda uma duvida, que vou 

expôr. · 
A • .W. TeMO III. 

No projecto, e na .emenda que acaba de ser 
lida, autoriza~se o governo a nomear commissões 
que façam os necessarios estudos sobre cs ter~ 
renos letigiosos entre as províncias. V. Ex. e a 
camara sabem que estas commissões de enge-
nheiros hão ·e n . · n c:: 
No projecto nada se dispõe a ·:respeito dos -fundos 
precisos para essas despezas : e portanto, eu peço 
licença ao nobre deputado por Santa Catharina 
para· pergun ar- e como e que o governo a e 
executar esta lei, si não haverba para semelhante 
despeza. No projecto não se trata disto, nem.ao. 
menos se fixa uma quantia certa ·e determinâda, 
ou ap:roximada, q:ue não possa ·ser excedida, 
para esses es_tudos. - ~ _ 

deputado que faz a honra de ouvir-me, e da 
nobre commissão de fazenda, que tão bem repre
sentada está nesta cam 

O Sr. Helio e Alvim :-A conside
ração e respeito que devo, e effectivamente tri
buto, ao nobre deputado· pelo Espírito-Santo, 
_forçam-me· a dizer algumas palavras em res
posta ás observações ctue S. Ex. acaba de fazer. 

Todas as razões produzidas por S. Ex.. resu
mem-se na despeza que será -cecessario fazer 
com o serviço determinado neste projecto. • , . . . -· . 
latam· pelo seu_ custo, mas pela sua necessidade 
c effeiLo, e a de que se trata está neste caso. 

. i . . 

< ' ' Paraná exige providencias promptas , assell-
tadas e justas ; ·nisto está a difficuldade. Esta 

·questão tem occupado tantus vezes a attenção da 
camara quántas tem sido adiada, por falta de base 
s·egura em que assente uma resolução definitiva, 

or falta de uma carta exacLll. do terreno contes-
tado entre a~ duas províncias. Ainda em 1875, d~
J.-IOis de renhida discussão, a camara resolveu 
adiar a discussão do projecto, textuas palavras
até que o governo mandasse proceder aos neces
sarios exames e levantamento da planta do ter
ritorio disputado. E' justamente de que trata este 
projecto, é uma satisfação dada á deliberação 
desta camara; mas deseja o nobre deputado co
nhecer qual a ~espeza q~e será necessar}o fazer. 

que h a meio de realizar. o serviço_ sem o nus 
para os cofres do .Estado, e quando este meio 
não existisse, está na camara o requerimento 
de_ diversos engenheiros que se propõem a um 
trabalho de cadastro, que dispensará qualquer -
despeza ; ~as ainda- quando fosse necessario 
algum sacrificio · pecuniario, os resultados bem 
o compensariam, fazendo entrar_- nas condições 
normaes uma vasta populaçãe de territorio, 
onde ba repetidos conflictos de jurisdicção, os 
quaes têm . feito desapparecer o rcgimen da 
lei, autorizando a anarchia ê perturbações, que 

- • • • T • 

cias, que tâi:J.to se estimam (1Jfuito bem). 

OSr. Jlello · F1.•a1leo diz que o nobre 
deputado, autor da emenda, propõe uma exce
pção dilataria para que não seja discutido o pro-
jecto que trata das divisa.s entre Min3s e Goyaz; · 
quer que se nomeie uma commissão para estu
dar o ponto litigioso entre as duag províncias. 
Este recurso, quanto ás divisas de Minas e Goyaz, 
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aão põde de modo nenhum ser aceito pela de
putação ndneira (Apoiado.ç da deputação mineira). 

Esta qur~st~o de limites entre Minas e Goyaz 
está perfeitamente PStudada; nãn d·1t11 de à!!"OI':l, 
:nas do . nnn de J861. Es1:1 qnestão está lllé de· 
(\ .. o • • ·- • -

deveria ser aJT.·cta :í cama1·a.dos Srs. deputado.;, 
porque, tendo sido fix<~dos o~ limite~ pelo alvará 
d.e ~5 de Outubro de ii79 tendo-se rocedido á 
dem;,reaç5o :1 W de Outubr(• de HlOO, n:io era ne-

. cessaria rr.corn•r á camarn ; e tanto é as!lim que 
:lS c:1m. ra~ m unicipaes limilrophes, interessudas 
iln. qucst: o, recorrernrn aD govflrno para que pu-
7.:essr~ tt·rmo aos l'Ontlicto:;, n;J con \ric:·ão de que 
~ que~t:io (:stav:l d<Jcidida por Ie~. O mini~tro d" 

ile.'lm do lado opposto pertencem á de Goy11Z. 
O' que se se··u~~ datrui é que ha constantemente 
t~nflictos entre a.-; autoriclndt·S loc1ws, quando 
crime~ se pratkam. O nobre depu ta do [lóde re
c.orrer á pasta da ~-ommiss:·,o de estati~tic-n,-onde 
Ita M achar noticias de confli«·tos entre as auto-
r1 a es po rcwes. representat;oes M governo os 
presid1·ntPS de Goyaz e de Minas, paru que se 
cllOllha termo áquillo. 
. Ora, vê-se. -poh:, que não é possível que taes 

limites poss;1m I'Xistir entre ;,s duas províncias 
quando o limite e claro, é natural : é o limite 
de um. rio,_ foi ~weito dt·sde o tempo da creaçào 
da capllamn de Goyaz. 

O Sn. SEGJS'MUNDO :-Disto é que não ha rova. 

o SR. MELLO FRANCO asseguru que ha prova 
plenissima. 

O Su. FELICIO nos SANTOS :-Perfeita prova. 
O Su. SEGISMUNDO: ....,.Pois mostrem. Desafio a 

que o façam;· · 

O SR. i\lELLO FRANco:- Vai mostrar ao nobre 
devutado. Ha um alvará ... 

. ~ .... ( (. 

o nobre de!Jutado. Peço a palavra . 
(Ha outros apcu·tes.) 
O Sn. MELLO FRANco conti:nu:mdo diz que 

ha a prova d!JS:;e nlv<~rá, que é lei. n portanto 
paret.-ia que a questão não devia ser 1nai~ sub-

L • u · c ~:sao; vou mos rar ao no re t e pu-
ta lo por S. Paulo que sempre foram es.;es li
mites reconhecidos pelos governadores de Goyaz. 

O SR. MELLO FnANco :.1ssegura que prova com 
os ollidos dus governêldures de Govaz e dos ui
Limos president:·s, e diz que o nobre depiit;Jdo 
por Goyaz só tem a SP.U ravor a opinião isolada 
de um goveruailor de ''rmas de Goy:1z, o Sr. Cu-
n w a os, que e o umco que, sem- unrlamenlo 
al ~um topogr:,phico, sem funda 1llen to e''' Jei, 
julgou que a divisaentrc Mim•s e Gov::z devia 
ser <~ serra de Lourewo Ca:;tanh.o, no qu,~ elle 
foi mesmo por informações, porque nern conhe-
Ci& e,..:;es log.,res. · 
. Uesde o tempo da. creação · d11 capitania de 
Goyaz, que foi I'ID 1748, se declaJ·ou no alvará, 
que a crc:ot~, que os limite,; eutre Minas e Goyaz 
&e:-hm 1 > • • ·~- • • -

nias de S. Paulo e Minas. Ül'a, si os Jimit.,s entre 
as cavitani<'~s de S. P:1ulo e MÍn:1!>. pelo lado de 
le:;t!!, eram os Anependidos desdé 11 sua nnscente 
até ao rin Preto, e o rio de S. :Man~os desde a sua 
n;1sccnte a tê á sua co nO ue_nr.ia no rio Pitrn:l hylla, é 
cbro qu1~ tlesrle a cri;nção da eapitania de Goyaz 

:. t• : r S i i n:; t:COll ec·lt.OS. 
Não obs:ante isso, quando foram descobertas 

as minns d~ ~UI'O d~ Para,·atú e crt~ou-,;e um jul-
t:>: ' • • J '~ !' ~ 
pnril aqudle lo:ar, e en1ão e,.c:liTe:::ulo pelo al: 
Yt~J'á de :25 de Outubro de !799 a p'ro,.euer á res
pectiva demarcaç1o, comprehendendo ne~:'<l de
m:m:llção os logar,•s mais !Jroximos, sem altenção 
:is di visas das rapi t:111 ia~. -

Em virtude do alv ni •n-H • : 

dem:trcação, e então pelo acto feit.ó naquella época 
fõram e~te.s os limttt•s tra ado:; entre .Minas e 
Goyaz, p':llo lado d;:\ léste: desde o rio Arre en~ 

1uo e e ;:,. al'cos c es e a sua cabeceira ;.te a 
sua contluencin, no rio P<~rabyba, e pore~ te al•aixo 
até o Rio Grande. São estes os elementos natu~ 
raes. 

Entretanto, estes limites, que subsistiram até -o 
anno de !838, va~snram a ser postos em dnvida, 

• I' ~ , , I :.t ii á 
m~•rgem e~querda do rio de S. M.arcc:s, votavam 
na parochia de Paracatú. Como não era conve~ 
niente, para ós inter~:;sses eleitoraes, que -e~ses 
habitantes fos~em d:~r os seus votos em t:~l paro
chia, pouco a pouco a província de Goy<~z foi 
tomando posse desses logares e estabeleceu rt~gis
tro:-:, que· roram creados uo temJ:o da presidencia 
do l:lr. Cruz Machade e que esti;o em um:~ e em 
outra maro-em do rio S. Marcos. desdo a barra do 
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r1be.irão do Jacaré até a Cllnfluencia do m1•s:nu rio.·· 
Da h: emdiant~ é que começou o litígio, poryuea!é 
então não havia duvida nenhurr.a; eram e~scs os li
mit,~s conhecidos em Min s, e nunca se fali ou nos 
Pilões,no espaço que medêa entre o ribei ãoJara
ré aLé o rio S. M:1rcos; nunca ~e fallou em seme-. . . ·- , . 
e sem fund~·mento, é a do :{.Cunha MattPs, que 
disse QUf\ os limites entre Minas e Goyaz eram 

',\ ... . -
M::~rin ; e como elle supunha que esta S1·rra, que 
é prolong-amento da se1·ra ~· ral até a nascente 
do r.bdriio Jac:1ré, era o limite mais natural, 
então, ;;em fundament~ algum, escr.::veu no seu 
itint•rat·1o que taes e:-am os limites.· M:1s notem 
i)S noiJrHs de,mtados de Goyaz que ell.: me~mo 

' s im1 :•s nao eram un a us 
nem em lei, nem no uti possidetis invocado. 

Elle apoia-se t::tmbem em outra opini''O, da de 
.c . . ·- , 

mente cont1·aria. 'Qu•~m f> r interessado nestn 
quest o h~sla dar-se ao trabalho de ler a opinião 
do dito barão, que está mesmo na nota do itine
rario tla roro.~·r3phia do Sr. Cunha M;tttos e ré
conhecerá que é complet.amente ~ontrarra. 

Invoc:1 elle ainda mais a opinião de um presi
.dente de Go1ai, o Sr. Fleury. Lcndo-!'e o re'a
torio de~se presidente escl'ipto em 1835, se vê 
que Pile é coiuplet;Jmente contrario, porque tanto 

~ eram . ss s errenos per
ten,·enles á provincia de Goyaz, que disse qU:e, 
a vista_ dos litígios que .podi~m a_pparecP.r nesses 

bléa provincial de 'Goyaz'· fizesse ne~:,;e sentido 
uma rnpresHntação á assembléa geraL pnra que 
se estabe!Pce~S~1 por lei um limite certo entre as 
as duas províncias~ 
Ma~ os outros presidentes de .: Goynz, todos 

reconheceram ue er<~m ::~• uelles os limites não 
só o Sr. f:ruz M:•chado, que roi o creador dessas 
recebedoria~. como o Sr. Alencastre e outros. 

O Sr. Alenc:istre que é autol'i•í:~de insuspeita 
na ma1eri<~, que até escreveu os annaes da pro
víncia de Goyaz, citou um conflicto havido entre 
os governadores de Goyaz. 

O SR. 0LEGARIO : - E' ainda um argumonto 
contra a opinião do nobre deputado. O_que diz o 
Sr. Alenca~~re_ prova contra o que o nobre 

O Sn. MELLO FRANCO observa ao nobre deputado 
que o Sr. Aknc.:astre declarou que esta questão 
fo~resolvida em i808. no tempo do governador 
D. Fr:-~ndsco, de modo que subsistissem os 
limites de Minas e Goyaz pelos rios de S. Marcos 
e Parnahyba, porque nesses logares não póde 
haver 'outros limjtes. Só quem não os conhece, 
só quelll nunca por ahi viajou póde aceitar para 
limites o prúlong·amento d:~ serra Pilões, ~orque 
esta serra tem úm cume 3Chatado, offerece um 
chapad~o e-x,tensis'simo de 6 e 7 leguas, logares 
que não po~em ·servir de limites. . 

O Sa. MELLO FRANco egtá entrando na · ma
tP-ri:l para mostrar que sendo já u111a quesr.2o.lão 
decidida em lei, clarhsima ( apoiaMs J não póde 
ad:uittir uma delo'nga; não é lJO~"ivel que si) 
nomeie uma cominis:.cio, po:'to que não tenha 
rt>_reio que ella decidi.;se contra a (.novincia de 

..;_ apota s ; mas es e a 1amen o ern por 
fi111 fazer demornr ess• qu··..;tão. que não póde ser 
mais protelada ( Apart•·s). ' - . 
já um pt~ojec.:to que p~nde·d~ 3.a dÍ.,cussão, na 
J.'" discussão é que se ha de vir propõr a no
meação de uma co111miss;io p:•ra estudar uma
que::tão antiquissimn? (Apoiados). · _ 
· Esta emenda, portanto, não tem fundamento 
algum. 

O Sr. Olegario:- Sr. presidente, es
tou sorprend_ido pela d;recção ~UH_ o nobre de-

s6mente deve versar sobre a' em .. nda (}ue Íorn~ 
extensiva a pr .. videncia lembrada pela com
mi.~si.io, no projecto que se- dis•·uLe, á disputada 
questão que ha muito pende de final deltberação 
sobre as di visas entre liinas e Goyaz. 
- O n••bre deput:tdo quer apr.)veitar-se do inci
dente movido sobre o projecto de divisas entre a! 
provincias do Paraná e Santa Catharina para dar 
por ~olvida e definiti\•amente julg:~da a questão 

· - · o- a 
deputação de Minas). 

O SR. CoRREIA RllELLO:--:-E'justamente o con-
1 io. 

O SR. ÜLEGARIO :-Assint, passou v. disculir t 
commentar largamente tudo qu:mto se refer.c 
ao ron to principal; e, repetindo o IJUe já cons~ 
do folht~to que escreveu sobre as divisas contes
tadas, dá comfl fúra de duvida o que justamente 

· - eis- a 
mnra. Entretanto, não é disso que se trata neste 
momí,nto, ésó de saber-se si, em vi:;ta das con
test<~ções oppostns por Goyaz á infu11dada pre
tençllo de MiJ1as, convirá qlle, antes de qualquer 
dPliberação delinitiva, seja o ponto impugnado 
submettido a exame de pessoas compt~tentes, de 
engenheiros, que deverão percorrer o.: lo).!'ares: 
examinar os documentos, colher infurma<;õcs e 

restar e~cl<~recimentos ue ossnm habilitar-nos. 
a JU gar com segurança o pletto que ha annos 
corre enLre as duas pruvincias limitrophes. 
As~umpto de tão grande importancia não pódc 

5er resolvido cnmo o. nobre deputadQ pretende. 
(Apoiados· e apartes.) As. mesn~as razões. que 
aconselharam â providencia COllLJda no proJecto, 
quanto ás divisns do Paraná e Santa Catbarína, 
militam em favor de l\linas e Goyaz ; em ambos 
os casos ha duvidas que impedem o. conheci
mento da verdade, ha impugnações que ~ão 
pódem ser de:-prezadas, e antes devem ser dis-
cutidas e provadas. , 

topog~apàica • poder-se-hia ::~ceitar a s~rr~- dos gasto ; àssim prolonga-se eternamente esta. 
Pilões como limite entre as duas províncias, si questão. 
não tivesse a questão sido já dl'cidid:"~ por lei, o SR_ Or:.EGAmo :-Prolongue-se embora, mas 
como est:i, e si esses terrenos não estivessem na julgue-se com perfeito c~nheci!llento do ~acto. 
posse. da provincia de Minas, como estão, desde Pela minha parte, não terta duvtda em rettrar a 
o_ tempo da creação da capitani:J.. , emenda assign;,da pelo nobre deputado por Goyu 

O SR. 0LEGARIO:-Ess3 posse tem ~o con- e por mim. deixando correr a discussão sóment~ 
testada. 1 em relação ás provindas de que trata o prQj~cto, 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/201511:04- PÃigina 13 de 37 

-

1

356 Sessão em 25 de Julho de !879. , 

st esperasse ver en rar em tscussao sem mms 
delongas o projecto que particularmente se re
fere 2- li-finas e Goyaz, e que já se acha em a. a dis
cussao. 

1\fas, tendo sido retirado da ordem do dia, 
onde já esteve por . algum tempo (apm·tes), 

.. . - ... -
jeital-o mais a debate nesta t:essão. 

Por tal motivo ~ntendi ser conveniente apro
veitar o temno. re uerendo uma dilin-e:ncia c ue 
só póde concorrer para que se torne mais claro 
o que para mim já é fóra àe duvida, mas ainda 
-::tssim é cQntestado, e com todo o vigor, pelos 
nobres representantes da provincia de l\Iinas. 

Estou intimamente convencido de que Goyaz 
tem razão em defender a poss~ que ha largos 
c. . '" .. , 

não posso consentir que sem protesto caminhe 
o infundado plano, consumanilo-s0 a iniqur-

levar a effeito, (não apoiados e apartes cta depu
taçc7o mineira) despojando-se a província de 
Goyaz_ do que legitimamente lhe pertence._ 
(Apoiados, neTo apoiado>; muitos apartes.) 

postas ao projecto, que na legislatura finda atro
pelladamente passou de primeira para segunda: 
discussão, mas que não passará do-mesmo modo 
em. terceira, c nem será approvado, si a camara 
estudar com attenção o caso c inteirar-se das 

~ • • O' -

duzida por parte de Goyaz. 
Esta questão tem sido votada sem perfeito co

. nhecimento de tndo uanto ha a res eito. Não 
apoiados da deputação m,ineira.) 

0 SR. CORRETA. RABELLO :--E' uma injustiça. 
feita á camara. 

o SR. ÜLEGARIO:-Desdeo momento em que 
a ca~ara for inteir~da ~a verdade dos f·ac~os, 

.:: O" 

da jnstiça, nãa hesil:ará em condemnar o projectc· 
relativo ás divisas ua província de Minas com a 
de Go az. · 

0 SR. GALDlNO DAS NEVES:- E nós assegu
ramos o contrario do que V. Ex. diz. 
(Ha outros apartes.) . 

Ull-! SR. DEPUTADO:-.- V. Ex:. está apaixonado .. Examinei detidamente a questão; vi os doeu
mentos~ representações e mappas que existem na O SR. 0LEGAIUO:- Eu, apaixonado'! Porque o 
secretaria; estudei as razões ponderadas por uma , estaria'! Neste momento só advogo a causa da 
c outra parte, e o que largamente e:qJoz o nobre p::trte mais fraca e desprotegida, que tem por si 
deput~do em seu opusculo ; tudo quanto vi máis a. razão; fallo por amor do que é justo; nenhum 
eoncorreu para que se rmass~ a conv1Cçao em ouro se:a 1men o me msp1ra poza os . 
qne estou de que se commeLte um esbulho con- Bem vejo que são desiguaes as c~ndições em 
t,r~ a p_royincia de Goy~, lesando-a em seu per- q~e .se est.abelece a co~tenda entre as duas pro-

Ha muito ~empo deciarei aos meu.~ nobres col
legas, deputados por Minas, que pretendia tom~r 
parte na discussão do projecto sobre divisas de 
:Minas e Goyaz. Si soubesse que a discussão se le
;vantaria hoje neste terreno, teria trazido os 

que pretendo mostrar a inteira improcedencia d::t 
. preten~ão que combato. (Continua1n os apattes e 
contestações da deptttaçt'!o mineira.) Assignei a 
emenda apresentada pelo nobre deputado por 
Goyaz, acreditando que a deputação de 1\Iinas·, só 
querendo o que fosse justo e razoavel, não se 
opporia a que se colhessem mais seguras infor
mações sobre um, ponto ainda para muitos duvi-
õoso, e que tão de perto interessa a ambas as 

i . ::>. • 

sidente reclama attenção.) 
Vejo, }JOrém, que enganei-me; desde que se 

levanta tão grande celeuma, que me impede de 
fallar e de expôr o que julgo conveniente clizer 
em defesa da desprotegida província de Goyn. 
(Reclamações e 11rotestos.) Essas tempestuosas pro
testações da deputação mineira só demonstram 
que ella não confia no seu direito (a].:oiados e 
não apoiados; cruza1n-se muitos apartes); e pre
t~nde pela força e pelo peso de sua prestigiosa 
representação levar de vencida a questão, que 
no terreno da razão e do direito ha de sér neces-
sariamente decidida em favor da parte mais fraca. 
(Apoiados e não apoiados.) -

Ü~I SR. DEPUTADO : -Esta questão está re
~olvida. 

O SR. 0LEGARIO :-Não está resolvida. como o 
nobre deputado suppõe; si estivesse, seria escu
sada a resolução que se discute. E digo que para 
ser julgada em favor de Goyaz não .será preciso 

Foi para este fim que pedi que se mandasse 
examinar a questão por entendidos~ como se pre
tende fazer com outras províncias em circum
stancias identicas; pois que, si vale a affirmação 
de :M:ins.s, de que é seu o terreno que pretende 
haver, tambem vale a contestação opposta pela 
província que tem por si a longa posse que de
fende, e deve ser respeitada emqlianto se não 
provar que é por direito viciosa (Apoiados). · 

Nesse estado de duvida, si se quer acertar, 
não se deve repellir a prova que póde ser sugge
r.ida pelo exame visual~ pelo es.!udo compar~-

v , 

mentos, que só podem ser fornecidos por homens 
praticos 1;1.0 Jogar das contestações (Apoiados). . 

Nem vale a razão da· difficuldade ou demora do 
meio lembrado, porque aeima dessas conside
rações de tempo e modo está a justiça, que não 
permitte _()esbulho de _uma posse longa e paci
fica, sem que claramente se demonstre a carencia: 
de ·direito:do possuidor (Apoiados). 
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Deve-se: attender a que a questao de hmites 1 nobre deputado por Goyaz e por outros .com o 
entre d_uas províncias affer.ta. direitos impor- fraco auxiho que eu lhes puder prestar:""! 
tant_e~; ~~ter~sses de ordem elevada; quer em v ·-N- · . · • "" ·r· d 
rela-çao a JUst1ça,. quer em relação á adminis- ozEs. . ao apoiado, muito vale o aux1 10 o 
tração, finanças, commercio, instrucção e tudo. nobre deputado· .· 
quanto mais se prende ag desenvolvimento moral ·O Sn. SEGISMUNDO :-Havemos de defender o 

• . . • • • • 'I. • • • • 

;quella· indifferença com que suo de orcÜnario 
trat1!dos ·os assumptos que não interessnm de 
perto a política, ou não despcrlnm a nttenção da 
carnara (1ipa1·tes). 

Foi já na 2.a discussão que os dignos depu
tados ue então re )rescntavam a Jrovincia de 
Goyaz se empenharam ·no debate, propugnando 
com toda a força e vantagem pela defesa dos legi
timós interesses daquella provincin, nmençndos 
pela infundada pretenç:io de }!i nos. (Apoiados e 
não apoiados . ) 

0 SR. SILVEIRA DE SOüZA:-Isto tudo está jusli· 
ficando a aprcscntnção da. emendn. 

O SR. OLEGAmo:-Diz bem o nobre deputado 
or Santa Catharina · e re are-se a camara ar 

ouvir o que seguramente não poderia acreditar 
que se· houvesse dado na marcha deste impor
tante.assumpto, e é que, pretendendo-se alterar 
.divisas entre duas províncias, e deste modo re
solver-se uma questão . de subido alcance· para 
amlJ.as_. é uma dellas condemnada sem ser ou: 
vida directnmente, e nem ouvido o governo sobre 
assumpto que tão de perto deve interessar á 
administração. 

Apenas se pronunci~ram os deputados, co~o 
fiea dito, fazendo sentir desde logo a falta de m
for.n:ações o:fficin.cs ; Irl:as _nunca disse o g~verno, 

a que~tão, 'que assim vai iri·egularmente cami
nhando ao seu termo. ' .. 

Hoje, ainda que reduzida a representação a um 
sô deputado, pelo infausto successo que privou a 
camara da efficaz coop.eração do digno députadQ 
Dr. Bulhões, filho e representante de Goyaz, ha de 
continuar a impugnação, que é só movida pela 
justiça e pelo direito, e será aqui sustentada pelo 

0 SR. FELICIO DOS SA.NTOS:-Recebedorias d~ 
que? · 

O Sn. OLEGARIO :-De impostos de passagens 
de gado e generos do commercio que vêm do 
interior da província e pelo município de For
mosa. e outros pontos, precuram os portos do 
Paranahyba, ao lado esquerdo do rio de S. ~larcos. 

(Apartes.) 
UM SR. DEPUT.-\DO :-Esses impostes são as cau

sas das reclamações de Minas. 

sabem que a expórtação do gado constitue o mais 
importante ramo de commercio daquella pro
víncia. O nobre de]õutado- pela Bahia, que pre
sidiu a província de Goyaz, sabe disto perfei· 
tamente. · 

0 SR; AUGUSTO FRANÇA. dá UID aparte. 
.·. O Sn. O LEGAmo : -Agradeço o ap3rtê ~o nobre, 
·deputado. (T1·ocam-se_diversos apartes.) Nao quero 

. ~· " 
para occasião opportuna a discussão do projecto 
principal; o nobre deputado discorreu larga
mente sobre as divisas, eu pretendo simplesmente 
sustentar a emenda, demonstr~ndo que,. para se 
resolver com maior segurança, vista a imp~gna
ção de uma das partes, dever-se-ha autorizar o 
governo a mandar proceqer ás necessari~s ayeri
guações e exames, ~uvmdo-se a provmma de 
Goyaz. 

ALGuNs Sns. · DEPUTADos POR :MINAs : - Sempre 
foi ouvida. 

o Sn. OLEGARIO :.,-Estão-enganados os nobres 
_ epu_ a os; na p 1ã . s r a ó i -
ção offi.cial ou particular prestada pelo governo 
da provincia em qualquer tempo, ou pelo governo 
geral. Estão aqui os papeis colligidos até hoje; 
nunca se pronunciou a presidencia ou o minis.: 
tro sobre o· ponto contestado ; Goyaz só se fez 
ouvir pelos seus representantes na sessão passada 
e no começo da presente sessão, sempre impu
gnando_ o projecto (.Apoiados). 
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<> • ' ver os ·· ocumentos e informações que. pouco 
antes me havia ella dito pessuir, e com os quaes 
pre:endia defender a cansa da sua provincia ; 
não foram encontrados; mas tenho en1 mãos uma 
carta do irmã,J do f:illecido, residente em S. Paulo, 
as·e.rurando < ue ht•via edido .e es erava novos 
esclarecimen•os que te:-iam de vir brevemente 
dalluclla longinqua provincia. 

vra, nestas circumsl:ln!:Ías, COIDú dispensar-se 
uma 1 1::-encia qne ~e orna nec:ssar1a para m-
teiro conhecimento da verdade? ' 

Como condemnnr-se Gúyaz a. perder parte Jo 
seu territorio, quando entre os documentos que 
existem no archivo da camara, as:•eguro que se 
nã~ encoiltra Ullla só ínfo:_ma~ão prestada l!Or 

. . ' 
:mndo se ve no provrio folheto do nobre depu-
t~do, a que ao principio me referi. E' dirigida á 
camara munidpnl de Par:;catú, o qnP- dcnuRcia · 
o intimo inten·sse que essa localidade tem na 
tiio desej:lila annex·açàu, c Cúnta como mais proe-

. r· f'l'· i -
tricto. 

Pois bem ; esta mesma autoridade, unica que 
vemos figurar or arte de Goyaz, em tortos os 
papets que examinamos, e quem og-o epo1s, m
formnndo sobre certos factos crimin .. sos que se 
deram na divisn enlre a;: duas pr<ivincias, declnr~ 
que fC'i ao lagar conhecer do occorddo e fazer 
:1uto de corpu de delicto, porque o terreno 
~4?-em_ da_ s••!I'a:-. é perLi. ncente a Goyaz e sujeito 

o SR. SEGl~:r.IU\\'1)0:-E assim são as outras 
(Apartes ; pÍ·otestos e reclamações.) provas pi'Oduzidas contr:1 Goyaz. 

eço aos no 1res eput:~ os que me atten am; O SR. OLEGARIO :-Na verdnde é a serra os· 
ou~am-me, e resulveriio depoi~ como entenderem; Pilões a natural divisa da provincia, e não o rio 
não póâe correr a disCU:'Siio a~sim agitada; os de S. :Marcos, como quer o proj~cto. 
nobçes deput:1dos t]nerern abafar a questf10 com a . 0 SR. MELLO FRANco :-Desejo ver os funda
celeuma que aqui têm Ievnnt.:Jdo, mas asseg-uro .. mentos que v. Ex. tem em favor de Goy:1z. 
que a discusl'ãO prosP.guirá; tenho dado as 
razões pela:-; quat>s l·nt ... udo que, assim como em O SR. 0LEGARIO:- Hei de aprescntal-os qu:mdo 
relação ás rlivisas do Paran:í e Santa Catharina se fôr tempo; e os apre~ent:1ria já, si não· fosse 
julgou pre:·iso mandnr prnceder a estudos, do sorprendido pela inesrwrada disrussão da ques: 

<: • .- tão lrinei ai levantada Jor motivo da emenda 

sivel não; e· a dJ!Iiculdltde. po!' maior quE> ::eja, prio folheto, com a opinião dos geographos e es
nunra ptíde ser motivo sufficiente pflra que se· criptores que se tê:1 occu;1ado com o assumpto, 
deixe de fazer o que fôr justo (Apartes). com a invocada commodidade dos povos e com o 
Grandes QUP- fossem os s:Jcrilicios, seriam sempre uti possidrtis, raziio de muito peso e int·on
be~ Aproveita_dqs, quando servissem pllra qrie sa trastavel vigor, quando se trata de questões 

a província de Goyaz. (C?-it;mn-se m~Üos apa·ries.) 
O nobre deputado rlisse que havia representa-

ções dos povos qe Minas e Goyaz pedindo as di- .lJesde a creaç;io. da capitania, em 1774, até 
visa;; desigm.das no projecto. _- hoje, sómente com a interrupção de 1800 a i838, 

Mas que representa<:ões s:'io essns? Da camara por motivos que serão depojs examinados, tem 
municip I de Paracatú, munir-ipio Iimitrophe. e estndo a provinda de .Goyaz na posse desses 
directamente interes~aeo no pleito, corr,o bem.se terrentts do Riu Verde~ 
vê pelos pnpeis já submeLtidos ao conhecilnento 
da camara; da a~~embléa provincinl dt: Minas. 

· ~ , · . ·s · o ná 
conveniencin de fixa :o-se a divisa, como meio de. 
pôr-se termo ás duvidas que a respeito se sus
citam. J~ se vê que este :\rgumento é conlra
prod .cente ; si ha necessidade de definir-se o li
mite entre :~s duas províncias, é porque elle ainda 
não •·stá definirto; e si na delimita1·ão ~urgem 
duvidas, é cnnsequP.nte que pnra a solução~ dns 

. duvidas sejam empreg<1dos os meios que a emenrla 
lemiJI·<l e os nobres deputados combatem 
(Apoiados). . · 

Ha tt~~nbern uma repres,.ntnção de povos do 
Rio Verde, pe!tencente a Goyaz, pedindo a pas-

., ~ ; , e , e a or em 
que por si mesmo ~e refuLa. . 

Não ha de a vont:.de de ·alguns moradoresôde 
certo municipio prevalecer sobre o interesse de 
uma provincia inteira; e cumpre vêr ainda que 
essa representação, assignada por H6 pessoas, 
em sua maior parte desconhecidns, e sem as 
firmas reconhecida~ por t:Jbellião ou por qual
quer modo authenticadas. é feita em nome de 

O SR. OLEGARIO:- PÕsse antiquissima e fun-
dada em muito bom direito. ' 

{ Cntzam-.~e m1ütos apartes, que interrompem o 
orador. O Sr. presidente, tangendo a campainha, 
1·eclama attençào). 
- Pedem razões, e não querem ouvil-as; não é 
possivel discutir-se assim . 

(Trocam-se ara1;tes.) 
N·t posse desses termos esteve Goyaz nos pri

mitivos tempos, até tratnr-se da. creação do 
termo de Paracatú em i799 . 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:- O termo de Pa.
racatú é um dos mais a,ntigos da provincia da 
:Minas. 

O SR. OLEGARIO :-Nem eu rligo que seja mo
derno ; 'O que affirmo é que, ainda antes de ser 
elle creado, já estava Goyaz de posse dos ter
renos do Rio Verde e que só por occasiiio da 
creaç.ão do termo se suscitou a duvida, que durou 
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alt:\ 1838, por condescendencia ou Jraqueza dns 
:mtigas auLot·idade=- de Goyaz. . 

0 S:L MELLO FRANCO:- 0 alvará e a medição 
por elle ordenuda cortaram toda a duvida a res
peito. 

.1(. • 

rlos ; Cl'uzam-semuitos apartes). 
E' de notar-se· o enthu~iasq1o com que os 

nobre:; de[)U:ndos dé Min:1s, de~de 1877 até hoje, 
têm invocado o a:·gumento Achilles da car"ta 
régia,_ assegurando qu_e a ques1ão estt~ ~e-olvida 

• ' o ( 
tratou de divisas entre as provincias de Minas e 
Goyaz. · . . 

Trata de assumpto muito differente e. de 
imporLancia muito limitada, pai~ que só refCJ·e-se 
:.'t crenç:lo do termo de Par;IC•ILÚ, e nem um~ só 
palavra contém sobre divisas de proviucias; 
diz ella : 

. ~- . (. ; o 
curr,ento que prora~se. haverem ~Ido> preenchidas 
as:(orma'iclade" impostas para validade da crea-
cã 'i · · • '· · 
objecto de que·ahi se trata. (Apm·tes.) 

Em 1800, procedeu-se á demart:aç·io _do termo 
dn villa de PcrraP.atú, complemerrto do alvará tio 
anno anterior; _mas jtí· se vê que não podia este 
acto ultrapas~al· as forças do mesm11 alvará ; não 

odin extt·emar rovincins ( ua ndo só tinha nr 
fim limitar municípios. (Continunm os apartes. 
aba{andu a voz dom·ador; o Sr. presidente reclama 
atteuçãó .. ) . . . . 

Não é po~sivel a discussão por'"este modo. O 
que se está presenciando dá prova.de que os no
bret' .. deputados não con.tbm na justiça de sua 
causa e querem ganhai-a á forÇ<J e pela con
fusao. (Não apoiados e reclamações da deputação 
mineira.) :.. · 

".:_~:L . -. . 

Ul\nn. DEPUTADo;- A emenda é protelatoria. 
(Apartes.) · 

~ O Sn. ÜLEGARIO :-Não é prntehtoria ; é asse:· 
curatoria de um uireiLo ameaçado; tem pot· fim. 
evita_r urna violencia q_ue se qu -r fazer_ a pro-

pa.;:;ar os nobres uepuLados a sah•àdora medrda,' 
si eatendiam,quee~·a ell<t justa e su~tc;~~avel? 
(Cruzam- se muitos apartt'S.) 

PunJue LanLa preciprtuçào, quando se rliz que 
são esperados os esdar•'Ci mentos pedido::;, e 
tJU::mdo só se procura um iueio mais de fazer_ 

o JUC para mut os e um a uvt oso. 
Tire-se a limpo e~te negocio por um ,;xame 

feito por ho:11ens pr;1ticos e entendidos; ouça-se 
o ... o • • 

b ' , ' ' • ' !"o .. 
t:tdas as diligencias, reconhecer-se que não tem 
.Goyat. I'azàu ... m sna oppvsição, tique-se l\linas 
com muis es~e pedaÇo de terreno. ji1 que não 
lhe busta a enorme exLensiio de territorio que 
possue; sem forças para cultivai-o, se111 pOIJU· 
Ja .üo. )l'O orci••nada e sem meius ara tlevida-
mente.aproveilal-o. (Apcu:tes.) Antes ass1m não 
fosse, J..ltlis .que no de . .;&nvolvimento das f.Jl'O· 
vindas está .o progresso do Imperio. 

Ni;o ha de ser e.3sa peqúena ne~ga de terra 
recla:mrda por Minas que lllttdarcí suas circum
st:mcias; I•Ouco vale para ella, e muito para 
Goyaz, porque á m rgem do rio 1)aranahyba 

·estão as n cebedorias que fornecem p.~rtd das 
rendas provinciaes. (Continuam,_ os apartes.) 

sobre os fracos é a que mais enche de gloria os 
vencedores. (Apartes.) 

Emqnanto tiver- ass~nto nesta casa,. hei de com · 
todo o esforço_ e por todos os meios. ao mt>u ai~ 
cnnce d:-!!'enderos direitos da provinci<l ce Goy;.;z, .. 
província que muito me mérece, cuj:-t:; condiçu~s. 
conheço, porque nella habitei por muites annos, 
e ~ue tem por si a justiç.a, que não:succumbe; 
ainda quando a desconhecam. 
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' :·~PÓr""isso mesmo que são fracos os elementos 
de ·que dispõe a desprotegida província, serão 
redobrados os l;)sforços empregados em defen

.' del-a; será a luta da força contra o direito; si 
fôr vencida a parte mais fraca, ser-lhe"ha dado 
repetir as conhecidas palavras de Lucano : 

Victrix causa Diis placttit; seàvicta Catoni. 

(Apoiados; muito b.e~ .. muito bem.) 

SEGUNDA PARTE DA_ ORDEM DO DU. 

Continúa a 2.11 discussão da fixação de forças 
de mar. ' 

EMENDA: 

!879-n. 208. 

Art. Lo A forca naval activa para o anno fi
nanceiro de 1880-1881 constará do seguinte 
pessoal: · · 

§ L 0 Dos offi.ciaes do êstado maior e menor 
das classes da armada e annexas, segundo os res
pectivos quadros ; · 

§ 2.0 Dos artífices, mestres de armas, enfer-
i , , · ia s i 

riores, sem quadro fixado, qup forem precisos 
embarcar. e servir nos quarteis, companhias e 

' §. 3. o Dos cozinheiros,. foguistas, carvoeiros e 
criados, de que necessitarem, conforme as lota
ções, os navios, qurirteis; companhias e estabele-
cimentos navaes; -

§ 4. o Das praças de pret do corpo de imperiaes 
marinheiros e do batalhão naval· 

§ 5.0 Dos menores das companhias de apren
dizes nrarinheiros. 

Art. 2. 0 O corpo de imperi~es marinheiros 
constará de 3!04 praças, nelle inch:1idas as 10{!. da 
companhia de :Mato Grosso. 

Paragrapho unico. Fica extincta a companhia 
de imperiaes marinheiros de :Mato Grosso. 

Art. 3. o O batalhão naval constará de 300 pra-
ças com quatro co~panhias. . _ 

o • 
aaval um o:tlicial superior de patente, nunca 
inferior a capitão de fragata, . tendo por fiscal 
um capitão-tenente. 

Art. 4. o As companhias de aprendizes mari
-nheiros terão no ma.'\.imo 2000 menores. 

Paragraphó unico. A distribuição desses me
nores pelas diversas companhias se fará do modo 
que fôr mais conveniente, podendo algumas t-er 
excesso de aprendizes,e outras menos do que fôr 
fixado nos quadros respectivos. · · . 

Art. 5_o O governo poderá, em circumstancias 
ordina!ias, t~r embar~ado_ até 2500 praça~ do cor-

Em circumstancias extraordinarias fica auto~ 
rizado a embarcar até. 6000 dessas praças e dé 
marinhagem avulsa. . 

Paragrapho unico. A marinhagem avulsa, na
cional ~u estrangeira, será contratada co:rp.e fôr 
convemente. 

Art. 6. o Para p·reeneher ~ força ordinaria de
cretada no § 4.0 do art. L" proceder-se-há na 
fórma da lei n. 2556 de 26;deSetembro de :1874. 

(S. R.) Sala das sessões da camàra, -em 21 de 
Julho de !879.-J. C. Azevedo. -

O Sr. Ferreira de Honra (ministro 
da marinha).: -Sr. presidente, peço a preciosa 

- " " . 

mentos. Subo a esta tribuna, não por amor 
della, nem porque tenha pretenções á oraloria, 
não a úiadas · sou levado a isto o r um dever: 

tenho de justificar-me · de algumas aggressões e 
censuras que me foram lançadas da tribuna. 

O nobre deputado pelo Amazonas discorreu 
hontem largamente sobre factos que têm occór
rido no ministerio da marinha. S. Ex. censu
rou-me cruelmente. 

O SR. CosTA AzEVEDO:- Não foi minha in
tenção. 

0 Sn FERREIRA DE MOURA (ministro da 'llU!-
nn w :- ao UVI o. 

Portanto/ cumpro um dever justificnndo-me 
pera_nte a c:n~ara e perante o.paiz .. 

discurso que pronunciou; não poderei responder 
todos os topicos desse discurso, porque não me 
foi possível tomar h ontem os respectivos apon
tamentos, e mesmo porque, não sendo dotado de 
uma compleição tão forLe, como é S. Ex., que 

• J nO' s o as · -
O Sn. CosTA AzEVEDO :-Realmente foram lon

gas, porque incommodei muito aos que me ou-
viram. -
- 0 SR. FERREIRA DE }lOURA- (ministro da ?na-l;i
nha):- A mim não incommodou .... fallar e 
fallar sempre, ven.cendo as pessimas condições 
_acusticas desta .casa, co mó homem acostumado 
a~ rugir das tormentas e ao· tro~r dos canhões : 

acompanhai-o na justificação dos meus actos, 
sómente naquelles pontos que disserem respeito á 
pasta da marinha. . 

Principiou S. Ex. censurando o ministro da. 
agricultura, presidente do conselho, pelo con
tráto do Amazonas. 

Sr. presidente,_ o contrato do Amazonas é uma 
questão vencida (apoiados e não apoiados), de
pende dà decisão da outra camara. Discutil-o àe 
novo . aqui é inconveniente, e, portanto, deixo-o 
de parte. · -

Depois da dis~ussão _do Amazonas; creio que 

gÔcios concernentes á praticagem da barra do 
Rio Grande do.Sul. S. Ex. pediu a minha attenção 
para este serviço, e en tenho o dever de dizer. ao 
nobre deputado pelo Rio Grande do Sul, que em 
primeiro logar fallou sobre este assumpto, e ao 
nobre deputado pelo Amazonas o que tenho feito 
a este respeito. 

Sr. presidente, desde !877, se.ndo ministro -o 
Sr. conselheiro Franco, existiam varias recla-
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I 
Não alter.ei serviço algum na pratiêagêm:··da: 

barra do Rio Gra~:de do Sul; o que alli·.'aehei 
. tenho conservado. Não sei, pois, como a malé;v.o-
!encia de alguns chega até :~.o p~nto de qúerer 
1mputar-me a causa dos naufragws na barra ·'do · 

· Emquanto se procedia á concurrencia eu pro
curei com todo· o em!Jenho compl'ar um vapor 
·ue fosse bom rebocauor lara collocar na barra 
do Rio Grande do Sul, nao tlCileJ; o um co que se 
di7.ia.nns co:adições era um vapor da companhia· 
Activida· 1e do Riv Grande do Sul de nome .Ma
R.oel Diabo, inas pediam por elle a quantia 
de i70.000;5000. · · 

Ma~,si es.t~ vapor já pf~sta-:ra alli ser:i?e .á com-

em tiral~o para o Estado." (A.p~iados.) Portanto 
deixei de comprai-o, e mandei ent~o que se con
certasse o Jaguarãn, preferindo da~ propostus de 
lá vin}las a mais vantajosa, na intenção, poré~11, 
de revognr o aviso depois do coneerto) si por
vent!J.ra niío enc.ontrasse melliornavio para esse 
servJ('o. 

Dtt mesma provincin indicaram-me que havia 
d~us navios de guerra que podiam substituir na 
pra H:agem a arra para rc ca t.~, 

connot, que estava então em :Montevidéõ, e a 
Boni{acio que achava-se no Pará. · 

O Braconnot foi lembrado como mais apro
pri<~do .do que o Boni{acio. Consultando sobre 
isto tive communicações do commandante do 
Btnconnot cjue o navio 'precisava de concerto. 

Recebi telegramma do ministro em :Montevidé& 
para fazel-o ·concertar alli, e par.a isso mandei 
logo nutoriza~ão. ~· 

Po::.teriormente;porém,o cominandante donuvio 
enviou-me novo offició, dizendo que a quantia 

rcada no teleo-ramma estava muito á nem do 
preço provavel . para /o concerto : determmm 
então que se retir.'lsse de lá o. Br:acomtot e viesse. 
para a cõrte, afim de effectuar as obrasde que 
precisava. Este navio acha-se actualmonte· em 
Santa Ca.tharina e·:dr.ve estar aqui brevemente. 

Antes de proceder á-verificação da capacidade 
do Bonifacio para este serviço, maR darei exa
minar o Braconnot que me dizem ser mais apro
·priado do. que aquelle p11r ser. de menor crua do. 

Rio Grande. , - . 
o :::;a. CosTA AZEVEDO :-Não eu. 

_O SR. F~~REIRA. DE :MouRA. (ministro da ma--- . 

' . 
revogado o aviso que facilitava aos aspirantes de 
marinha, qu:1ndo reprovados, a permanecerem na 
escola, ·correndo por conta prupria as de:;pezas 
com a sua manutenção. 
. Eu disse que effectivamente revoguei-o. Pas
sarei a dar a razão deste· meu acto. 

Em vista do regulamento da escola entendi, Sr. 
presidente, que o meu-antecessor niío podia por 
um aviso <1llerar profun~amente o art. 4:;) do re-

O Sn. CosrA. AzEVEDO:-·o art. lti:O responde a 
V.Ex. -

O SR. FERREIRA. DE :Mo unA (ministro da marinha): 
-Eu. satisfnrei a V Ex. (Lê). ·•· ' . 

Já vê· V. Ex. que, mesmo quando fac i! fosse 

O Sn. CosTA AZEVEDO:-Apoiado. 
O Sr... FEtUl.ElRA DE MoURA. (m,inistt·o da '11Wl'i-. 

nha):- Eu tive de ver .ficar quanto gastou o Sr. 
Carvalho Moreira~ filho do Sr. Penedo, para en
Lrnr para a escola nas condições dO aviso. No 
relatol'io do. meu antecessor ver..í V. Ex que 
depois de ouvido o conse!ho naval ficou resolvido 
que o alumno reprovado em qualquer ma teria do 
curso da escola pudesse repetir o anno com a 
rn·nça de a~pi:ante, ip.demnisando, purém,_ o es
tado de todas as despezas que fizesse na referida 
escola. 

ca cu o e o a a s z 
.rante a guarda-marinha na escola é de quantia 
suverior a 2:000$ annuaes, como se prova com o 
relato rio do meu antecessor (Lê). 

S. Ex. tambem disse que, tendo eu sustentado 
a ne~essidade do con~elho naval quando era ella 
cõmbatida pela commissão de ort:amento, sente · 
orgulho por ver que o ministro da marin!Ja com
partilha já a sua opinião, pois que o constlltott. 
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~~yrc:rde duas eonstrucÇões navaes que preten
"dl4_:1evar a cabo_ 

.·-sr. presidente, porqué haja uma proposta de 
,lei)o orçamento pedindo a suppressão do conse
'llro naval, não está o ministro inhibido de fazer
lhe consult<;ts emquanto eU~ GXi~t~r (Apoia~los). 

naval. e narrarei á camara com se deu o facto. 
Tive de m:.~ndar construir no arsenal da eôrte . . 

ta r as quilhas segundo um plano feito pelo con
structor. o Sr. Brazil, revisto pelo Sr. Le
vei, upprovado por esle, pelo inspector do 
arsl·nal e pelo ajudante-general. Depois de 
mandar collocar as quilhas destes navios. 
tive uma· denuncia de que hada erro dé 

;: , na o so nu que 1z re~pe1 o a cons~rucçao 
na\·al, como á construct;~o da machina. Tive se
gunda, ~erceira denuncia; entendi g_ue devia 

v ' 

andamento das obras até examiuar·o ponto de 
verucidade dessas denuncias. Nesse intuito. man
dei ouvir dons pro!lssionacs. um constructor o 
Sr. Trajano, e um official de. marinha, o Sr. E!le
ser, e depois dos parec,-re~ destes sujeitei a ques
tão ao conselho na vai afim de que :t apreciasse e 
a discutisse. • 

O resultado [leu de ainda da consulta ao conselho 
naval, e, portanto, nuda mais posso adiantar. 

1sse o nonre epu ac o pe o _ mazonas que 
pret.:ndia saber si o governo tinha posto de parte 
<1 vingem ~e instruct;ão_ dos guardns-marin~a. 

0 Sr.. FEHREIUA DE ~lOURA (ministro de~ ma-
... ._,T. ;-".., .., • ·.-

gem de instmcção, mesmo e principalmente 
;porque queria aproveitar a occ:J.Sião para que 
fossem neste navio 0:5 nossos embaix:Jdores á 
China, o que de modo algum alterava a viagem, 
porqu~ •. como. V. Ex sabe, o ministro póde mar· 
"ar o 1tmerar10. 

O Sn. CosTA AzEVEoo:-1\Ias no tim de um anno 
devem estar de volta, para fazerem exnme na es
cola de marinha. 

0 SR. FERREIRA DE MOURA (m.inist-ro da ma1·inha): 
-Já tem succedido, como V. Ex. sabe, fazerem· 
se os exames a ardo. Aviao- .nã r · 
anno. 

O SR. SERGIO Í>E CASTRO :---:-V. Ex. permitte que 
lhe fa~;a uma pergunta? · 
. 0 -~n..F_ERREIRA DE :MOURA (ministro da marinha): 
-P01s nao. · 

Q Sn. SERGIO DE CASTRO : -Na expoedição á 
Chma, pretendia mandar o Sr. chefe de divisão 
Silveira da :!\Iotta ? 

0 R. ERREIRA DE MOURA (ministi'O da 1JW?"Ínha): 
-Sim, senhor; e confesso a V. Ex.. que era para 
mim _um. motivo de _alta- satisfação, porque o 
Sr. S1lV<' Ira dn Motta e um official que honra a 
sua patria (llfuitos a}Joiados). 

O Sn. CosTA. AiEVEDO :-Nenhum mais dis-
--me o. 

O Sn. FERREI!lA DE MouRA (ministro da ma
i"infta\: - Distincto o r seus talentos. distincto 
-pela sua illustração, distincto pela sua bravura. 
distincto pela amabilidade do seu trato (Muitos 
apoiados). 

Com isto lucraria o paiz, embora o· ministro 
houvess1~ de perder os seus conselhos cuja !'alta 
serú bas~ant~ SeUS~V~l, porque, COmO sê S:tbe 

naval. _ 
S. Ex. Jembrou ~ambem que foi illegal o acto 

r t , 

Solirnões e Javary. Eu respondi em <tpart~ o 
mesmo que respondo agora. 

O quartel general entendeu que estes o1Ilciaes 
não podium ter os mesmos vencimentos que têm os 
officiaes embnrcados nos navios em actividade. 
Neste sentido opinou, como disse, o quartel ge
ner·al; outra, purém, foi a opinião . do conselho 
naval. Em vi:·talle disto eemetti a questiio á sec
ção de m~rinha e· guerra do conselho de Estado. . - . . - - • . 
form~r á V. Ex. qu;l ; ·mmha re~oiuçã'o, d~sd~ 
que dia nã_o está tomada. 

• I. • ; 

~içào qo minist~rio ~a fazenda fossem empreg-ados 
tmperraes marmhen·os a bor<to de um navio da 
aHandega_ Eu niio estranharia a censura do 
nobre deputado, si.porventura, mandando im
periaes marinheiros para um navio mercante 
lhes fize:-:se in ·uri:l · mas S. Ex. sabe ue não h' 
injuria nenhuma em um officinl de marinha ir 
commandar um navio mercante; e que os proprios 
imperiaes rnnriniJeiros, depois de seis annos de 
serviç~o, Jledem muitas vezes -liceuç<~s, que eu _ 
tenh? dado,·dec?nformidnde com a_lei, p~rn irem 
servir- em navws mercantes. Nao vejo nisto 
al~eraçào na _disci1Jli~a, principalmente quando 
fut umn medtchr prov1sorw; soment~_ emquanto o 
Sr. ~1inistro da fazenda tomava óuLr::ts provi-

·: ~ 

O SR. CosTA AZE\'E:,o :-En só fallei quante 
á falta -de legalidade do ac to. - _ __. . 

0 SR. FERREIRA DE 1tlOURA (ministro da ma
?·inlw) :- São serviÇos da mesma casa. 

S. Ex. ainda poz em relevo dous actos do · 
meu ministerio) em sua opinião contradictorios 
mas em que e?- não ve.jo contradicÇãe alguma, ~ 
f?ram _os segumtes: Approvação do acto rh1 pre
wlencla do Amazonas quando promoveu a sahida 
do cnpitão do porto daquella provin_cia, antes de 
cheg·ar o successor que o governo lhe designara; 
e o de ter eu observado ao residente do Par:i ue 
não devera ter consentido na snhida do capitão 

do porto daquella província, antes de alli ter 
chegado o seu successor. . 

Os ~asas va!iam. Em um de?-·Se o pedido do 
propno presrdeute para a rat1rada do official, 
allegando motivos em reservado. Como o nobre 
de;mtado sabe, o ollicial devia deixar o logai· 
em poucos dias; e eu, portanto, admitti a reso
lução do presidente. No outro caso, porém, não 
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eram identicas as circumstancins ; não havia 
urgente necessidade de que o official sahisse do 
Ioga;· ; porque não existia imputação contra 
-elle ; e, denria, portanto, esperar que chegasse 
o seu successor, para não ficar o lagar acephalo 
ou entregue a m~tos inaptns. 

O Sn. CosTA AzEVEDO:- Peço a palavra. 
O Su. FERREIRA DE MoURA (ministro da 11w.: 

._•l'l 4- a " 

injustiÇa com que eu procedi dando a certos 
officiaes passagem para a terra natal. 

Ahi S . .Ex. não apreciou bem a fórma. Ur1:.a 
cousa é um official que pede uma licença (e a 
licença é sempre um favor) e .outra é o minbtro 
determinar que o offi.cial aguarde ordens nesse 

a e e pon o. 1 · u ca o a e i-
nnção; em outJ'O ha um favor. Portanto, não vejo 
iden~id~de de circumstancias para resultar. con-

Ainda S. Ex. se· revoltou contra o facto 
de tit·ar o emprego a officiacs da armada sobre 
quem pesa suspeita de crime, mas que não foram 
ainda Jefinitivamente julgados. -

Eu""darei os motivos porque assim tenho pro
cedido. V. Ex. sabe que pelo .regulamento, 
logo que um official de marinha tem de ser 
submetti_do a conselho de_ iuvestigaçã? por qual~ 

quo o ministro ·póde nomear e demittir os 
-commandantes de navios, conforme lhe inspi
rem o.u deixem de in~pirar confiança. Ora, no 
momento dado de um desasLre no mar, quando 
ainda não está provada a culpabilidade do offi
cial, nem tambem a sua innocencin, eu, de 
accor o com o a]u an_e genera, en o en en·· 

, dido que a melhor fórma de se proceder ao 
inquerito sobre o facto é tirar o cerumando 
ao official, porque a invest_igação basêa-se nos 
depoimentos dos ofliciaes de bot·do, e esses offi
ciaes, estando debaixo do domínio. do seu com
mnndante, não têm igual liberdade de depoi
mento. Si o nobre deputado entende que eu com 
isto prntico uma injustiça, digo-lhe que não ha tal. 

• 7 ·i m a iv· d · o o 
são os que temos na armada e esses não devem 
permanecer fundeádos á espera da conclusão de 
um processo. O que tenho feito é, na occasiãoàe 

-nomear commandantes para qualquer desses na
vios, procurar sempre aquelles que· não comple
taram o tempo de embarque marcado por lei. 
Depois que o official se justificar perante o tri
bunal competente,- não terei duvida em dar-lhe 
novo comm:mdo, como já e tenho feito. Ainda 
ba pouco tempo demitti p.or um facto identico 
um official, o capitão-tenente Pereira Pinto, mas, 
depois de absolvido, dei-lhe novo commando. 

- • . • a. . 

Disse S. Ex. ainda que se sorprendeu muito 
por v~r _os empreg?dos da casa Lage entrarem na 
repartrçao de marmha. · 

O SR. CosTA AzEVEDO : -Perdão; o que eu 
disse .foi que me sorprendeu que se. houvesse 
comprado· um carregamento a essa casa e que 
fossem os proprios empregados della que descar
regassem. 

, .. 
0 SR. FERREffiA DE 1\IOlJRA (ministro da$1iri/

nha) :-Declaro ao nobre deputado qu~z.afnda' 
não comprei carregamento nenhum de~carvmr a 
casa Lage. · · :.. / .'" 

O SR. CosTA AzEVEDO dá um aparte. ~-~ Jj-é" __ 

nha) :-Ainda assim V; Ex. sabe que a questão 
de cnrvão não está decidida ainda nos tribunaes; 
e desde c ue não hn senten .a não óde o minis-
teria da agr-icultura estar privàdo de fazer com
pras a ess~ casa. 

O SR. CosTA AzEVEDO : -Mas I1a um acto do 
ministerio prohibindo contratos com essa casa. 

0 SR. FERREIRA DE 1\fOURA (ministro da mari
nha : -Isso é com o ministerio da marinha. 

O SR. CosTA AzEVEDO : -1\'Ias são solida
rios. 

nha) : -Não neste ponto. Um neg-ociante, por 
exemplo, está privado de entrai' nt1 àlfandega,mas 
póde entrar em outras repartições dos outros mi
nisterios, ~mesmo em algumas de fazenda. São 
factos que succedem frequentemente, e contra 
os quaes não tem llavido reclama_ções. · . 

. Occupando-se dos arsenaes, disse S. Ex. que 
eu deveria desde já promover a re111oção das 
secções do arsenal da c~rte para a Ilha das Cobras. 

S .. Ex:. sàbe que quando nos achamos sob a pres· 
são de uma crü;e monetaria como a actual, não é 
acertado, nem conveniente levantar centenas de 
contos para fazer este serviço. 

Quasi em conclusão, S. Ex. laneou-me uma 
atrocissima censura. · 

O SR. CosTA AzEVEDO:-Sinto muito. 
0 SR. FERREIRA DE MoURA. (ministro da marinha): 

-S. Ex. disse que em um unico ponto andou o 
actual ministro nas passadas do seu antecessor ; 
concedendo illegalment~ ordenados a emprega
dos dn repartição hydrographica. 

De~s3 topico resulta um<t censura gravissimn, 
quasi uma injuria ao act.ual ministro. 

Uma de duas: ou o ex-ministro trilhou sem-
pre o camin o . a ju i .a, c 1 
mente trilhou, e todos nós plenamente reconhe
Gemos, e nesse caso o actual· não o terá trilhado, 
porque, diz o nobre deputado que delle só andou 
nas passadas desse acto illegal; ou do seu ante
cessor foram tambem injustos . todos os actos, o 
que peeca por falso e absurdo. 

O SR. JERONYMO SoDRÉ :- E o nobre deputado 
apoiou o antecessor de V. Ex. 
. O SR. CosTA AzEVEDO:- Aproveito todos os 

uctos bons e neste procedimento não faço ex
cepções. • R. ERREIRA DE OURA mm~s ro a ma
rinlta) -Louvo muito a V. Ex:. por este modo de 
pensar ; mus na opinião do ·nobre deputado, eu 
só tenho tido a infelicidade de commetter o mal. 
E' injuriosa esta apreciação em relação á minha 
pessoa, mas todos nós estamos sujeitos ·á cen
suras, ainda as mais injustas. S. Ex. collocou 
o meu anteces5or acima de todos os ministros da . 
marinha que tem tido Oimperio. 
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.• '~'-Ô'Sr. _ CosTA AzEVEDO :-Segundo minha apre- t consomem todo o tempo de que pode dispor o 
ciaçãQ~.., ministro. . . 
-.o Sn. ÊERREITIA DE ~iounA (ministro dama1·inha): . S · Ex. mesmo pode dar teste~!u~_ho disto,_ e 

-Houve para as palavras de v. Ex. uma reclama- s.1be_ be~ q_ue ~s trabalhos e a obri0 aç.to da assis-
ção ger::ll. E'uma inju~tiça grave feita aos homens tenCia as :se.ssoes dus duns camaras preferem a 

• • ~ ,. •• <: • todos OS OULIOS. 

0 SR. BTIARQUE DE MACEDO:-E desde qué in
fr~ngia a ki: como disse o nobre de~utado, não 

O Sn. FEnnEIRA DE MouRA (ministl'o da marinha):· 
-Pelo lado da probid<tde,. pelo zelo dos negocias 
publicas, devemos reconhecer que todos os que 
tt:m occupado a pasta da marinha têm ~ido dignos
de _louvor (f:!JJOÜttlo~); a nenhum se podr; atirar 

..1 ~ ' ,. ~ -

primento do:; seus denres, 
Eu não faço injustiça ao meu antecessor, de

clarando c ue muitos outros minisLros têm dei-
xado g-rande nomeada na pasta da marinhn, por 
seus importantes serviços, como os Cotcgipes, 
Saraivas, c Affonso C:::lso e outros (Apoiados). 

Niio foi só pa1·tilha exclusiva do meu ante
cessor; nüo est:'l elle colloc;1do acima de todos. 
E_com o C:izer islo, não lho fa~o injmia. 

Foi um ministro muito probo, activo, intelli
gente, vigilante, economico, mas não passou 
disto ; o que deixou mais? Alguns córtes por . ~ . . 

ó m1 is ro a u ou ra v z mspecciO-
nar as repartições. sobretudo quando tem denun
cia de que as cous•as Iião andam bem ; dev~ visi-

ministcrfo 'da· marinha, mas nüo' póde ~~ercer
constante fiscralisação pessoal, nem ella é neces-
saria. _ 

Disse o Mbre deputado qu~ a ordem já des
cambou no ministerio da marin'lia. 

Si tem descambado o servi o das re lArti õcs a 
meu cargo, não tenho noticia disto, e digo mais: o 
nobre dep lllado l:mça uma injuria sobre os che
fes dessns repartições. 

inspec or o arsena e responsave pe o que 
alli se passa ; o ajud<mte-g-enernl é responsuvel 
pelo que houver de descambamento nos navio~ da 
armrada ; o director da secretaria tem tam
bem igual responsabilidade, e o nobre de
putado deve convir que é por meio de se.us au
xiliares que a autori-dade superior exerce a fis
calisação, e que ao contrario disso seria um 
impossível 

Eu não acom anho o nobre de· utado nesta 
assers~o injusta, em:ruanto não me convencer do 

O Sn. CosTA AzEVEDO :-0 que é uma grande contr:-~rio. · ·· · 
necessidade. · A minha inspecç:lo ocular não adiantaria nnda 

R. • EURElllA DE ,, OUIU 1nl111S 1'0 C a mart • 
tllw) :-Mas não é :::ufficiente para collocar um 
bo!.~lem ::ícima de todos. S. Ex. sal1e que muitas 
vezes ~~ ceonomia levêlda no excesso fere os inte
resses do Estndo, c pó1le até niio. ter justificação. 

Em <~lguns actos não pt~d~ aco'?p:mh~r as 

e-itn:·ri nm facto. Tratava-se dos cozinheiros do 
colleg-io nav~tl, que tinham pelo regulamento 
508 mensae,;. l\lcu nn tece~~or, 'por ordem verbnl, 
mandou pagar IJ.O~. E:-;te pagamento fez-se pot· 
ulg:um tempo; mas, ent!'ando eu para o minis
terio, os prejndicnrlos ropresentnram; fui obri
g·ndo ú cumprir a lei, mnndnndo pagar os atra
zndos. 

em c r a o r em e serviços; eu na o ten 10 estut os, 
teclmicos para conlwcer do trnbalho chs~ olficinas, 
da construcção naval; da qualidade das madeiras. 
para dizer quai aquella que deverá ser de pre
ferent.ia empregada, e quando mesmo tivc;.se 
esses ~studos, não é obrigaç~o do··mi~is:ro, que 

o nobre depntado cahiu em êontradieç'lío em 
um ponlo comparado com este : disse que eu 
tinha inv;1did0 :sttnhuições ue meus subalternos 
nomeni:ülo cirurg-iões ... 

OSn. CosTA AzEVEDO: -Referi-meao Sr. se
nador Hibciro da Luz_. 

0 Sn. F"nnEIHA. DE MOURA (ministi"O ela ma
rinha): -Ao Sr. senador Ribeiro da Luz j:i res-

fraceão de lei. r-

o ·s c A r. . i'T;- • l· .h (I' 1 o Sn. CosTA AZEVEDO : - Nao cabalmente. n. osTA ZEH.DO.-l,,wtmlace,acoao ... F ~ ... . .. 
meu conhecimento.. . O ~n. • EIUtc._rnA _DE_ n~OURA ( num::;tro da m~-

• . . ., . :- 11'tnha) : - Pots dtrei· amda a V. Ex. que na o 
. O Sn- Bu~n?1m DE ~IAcE_no · - Not-: q_ue n,so invado uttribui:_;ões, qunndo faço nomeações sem 

e~ton de n~curdo com\· Ex. quanto as mfrac- proposta. A proposta não· obriga, e si obrigasse 
çoes da lei. . . . eu não teria responsabilidade dos actos que pra-

. O Sn. FEnREIRA DE l\Iour.:\ (m:mstro da. ma- ticasse (apoiados) ; assim como não obri;:a os 
:'ti!ha):-Cen~urou-me o nourc ~eputndo ~ res- pareceres do conselho naval, por. mais lumino-
peiiO_ de Ul~l ponto, no. q~1al nao t!lm razao : o sos que sejam (Apm·tes). ·-
de nao fi:-cn!Jsar as repart1çoes, de nao tr:Har por Posso nomear mas nã'o tenho feito~ ·Posso in
mim mesmo de verificar os serviços, c de não ter . dica r, BHIS S. 'Ex. sabe que não tenho usado 

• · '1<~ iO"Jal ú do meu :mtecesc::or. - · ·- ':- -· · · 
Sr. presidente, eu realmente não pude ;1inda um opentrio, sem ouvir o. inspector; não tenho 

fazer o que elle rez, e dig-o mais não o farei. invadido attribuição ~•lguma e, quando o tivesse 
Entendo que a obrigação do ministro é zelar feito, V. Ex sabe que só minha seria a responsa
os interesses do Estado pelos meios que a lei lhe bilidnde. Cavalheiros como o Sr. Lombn e o Sr. 
faculta (.1poiad@s). Barão de Angra, como o actunl intendente e o di-

E' mesmo impossível essa liscalisação pessoal, recto1· geral da ::.ecretaria, não se conservariam 
essa ;Ictividade de pernas e de vistas, quando UIU minuto nos seus empregos si se vissem des
funccion::nn as can~aras, porque os tt:abalhos par- autora dos. Eu o digo : os homens briosos, 
lametitart;s c os do expediente do ministerio quando se vêem dcs~mtorados pelo -seu superior, 
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devem pedir- sua demissão. Elles ainda o não 
fizeram, o que demonstra cl.arumente que não 
se julgam desautorndos. O que mais os desautoi·a 
é V. ·Ex. dizer que o serviço· ·está descambando. 
Da mesma maneirn eu digo que, si me sentir des-
autorndo u- · ,· · <: 

em meu poder (Apoiados). 

_o Sn. CosrA AzEVEDo:- Estou· convencido 

0 SR. FERTIEIItA DE MOURA (ministi'O da mal'inha): 
- Assim como dechro que loo-o que es::.es altos 
Iunccionarios publicas não me m3reca confi· 
:mça, immediatamente os demittirei {MÚito -bem). 

O Sn. CosTA AzEVEDO:- Deve-o fazer. 
R. 'ERREinA DE 1\IOURA ministro ama1·inha): 

. -Por õrn, porém, elles merecem· me confiança e 
muita confianr-a. 

• , . , 1.. 1 e-
rante a camarn e peranr.e o paiz (Apoiados). 

VozEs:- E muito bem. 
0 SR. FERREIRA DE MOURA (ministro da mari-

• nka) :-Si nüo o fiz não foi por falta de vontade. 
Levo~ todatin, um grande lenjtivo, que é a tran
quillidade da minha consciencia ·sobre o cum
primento dos meus deveres (Apoiados; muito 
bem, muito bem). . . 

O· Sn. BuAnQUE DE MACEDO :-Defendeu-se 
perfeitamente. 

(O o1·4cloi· é felicita.,lo.) 

O §:;:•. Joaquin1. Nabueo :-Não pre~ 
tendià, senhores, . tomar parte no combate que 
acaba de travar-se entre o meu nobre ami o-o. 
l epu.ac o pe o mazonas, e o 1 ustre St. mi
nistro da marinha; todavia, em attencão ao 
nob_re ministt:o da marinha, que sinto ter sido 
obngado a rettrar-se... . 

O Sn. FEr.nEmA ·DE Moun,\. (ministro da ma· 
1·1:nha): -Do que já pedi desculpa a V. Ex. 

O Sa. JOAQum NAnuco: - Maito obrigado, 
vou pôr de parte, ao contrario do qne se cos
tuma, na presente· discussão d:1s for,·as navacs 
to mperw, tu o que seja questão política ... 

Os Sns. CosTA AZE\:.EDO E RoDOLPHO DAI'I"TAS:
Paz muito bem. 
· O Sn. JoAQUIM NAnuco :- .. para unicamente 
occupar-me do e;;tado da nossa marinha e cham:1r 
a attenção tanto da camnra, que Yejo em pequeno 
numero, mns que terá o.ccasião de ·ler o meu dis
curso, como do paiz,para o estado~ que posso 
~ssim qualificar, do nosso desarmamento.· 

O S:a. CosTA AzEVEDO :-Apoiado. 
0 ~R. J?-~QUL'II . NABUCO : .:.... Senhores~ nã@_ é 

!er ?rgulho, é o de vermos que o nosso paiz.~é 
mte1ramente extreme da influencia militar~O 
mi_litari~mo l!â? existe entre nós (apoiados);· o 
pa1z esta dec1d1do a ser um Estado civil; como 
tamb_em está resolvido a ser um Estado leigo - . . . . -
li ta r, nem a influencia clerical, que ambas de-· 
vastam as republicas que nos cercam (Apoiarias). 

Mas, )Or isso mesmo c ue nã0 temos ronun-
Clanientos, que não temos militarismo, que temos 
esse forte espírito civil de que se aGha animndo 
todo o paiz, não s~ póde fullar dos interesses das 
classes militures, dos interesses do exercito e da 
a1:mada, sem que se desperte o patriotismo ele 
nos to~os._ 

melhor, senhures, que o paiz não fi~esse<os sa
criíicios qu~ por e !la faz aJanulll~ente. N~s 

gasta com sua armada; e entretanto de todo 
esse dinlteiro qu~. temos despendido depois da 
guerra do Paraguay; de todas essas sommas qae 
têm sido consumidas na repartição da marinha. 
não ha nàda que "possa hoje representar esses 
valoras perdidos. 

Nos relatorios da marinha, sobretudo nos dus 
ultimas administl'ações, porque nestas ultimas 
administrações não se te!_ll insistido na necess~-

guerra; nesses relnlorios do honrado ex-ministro 
da marinha e do seu successor, o actualministro, 
o que se vê é que infelizmente a marinha entrou 
em um período que se pôde .chamar de ine1·cia, 
de :~bandono, de estacionamento; e esses rcla
torios não são, por assim dizer, senão o :1ttestado 
o ·!CW , a con rmaçao o nosso m etro esr~ma

mento. 
Aqui está o relatorio do nobre ex-ministro da 

mnrinha, e eu sinto que os relato rios ajJresenta. 
dos nesta sessão por quasi todos os Srs. ministros 
não contenh:1m os ultimos esclarecimentos, não 
nos ·dêm infornHli)~O algumn, de fórma que 
talvez os podesscmos ter dispensado. O relatorio 
do nobre mini~tro da marinha n:io é um doeu_-

pot· parte de uma administra~ão tão importante ; 
niío sabemos aonde estão os no,;sos navios, quaes 
são elles, qual o seu nrmamento, a sua furça, a 
sua utilidade, nem qual seja o seu estado actual; 
entretanto, creio que não cmtava nada a admi · 
nistracão da marinha fornecer essas iilforma • 
ções. · 
· O Sn. ALMEIDA Couro :-Refere-se ao relatorío 

do antec.essor. 
OSR; JoAQUillrNAnuco:-Ah ! Sim, como ore

latorio do antecessor refere-se ao relntorio do 
o · t o ute es or temos uma es ecie de almanaek 

vou ruzer censuras ao nobre ministro da marinha, de Gotlza, no. qu~I ~unca se ~tídc achar a origem 
que não pó de ser responsavel por adminisrr:.~ções de uma famdi~,.o:poi que refei e-se sempre ao al
:mteriores á sua (apoiados), e quando mesmo na . 'tnanack_ ante~10r. ~ menos que se tenha uma 
sua, não teria forças, nem meios para introduzir ('O_llecçao de 1elatonos da_marmh~ e __ que se _os 
os melhoramentos que são necessarios. Para- que leiam !onstante~me?te, na o s~. pode -ter as_ lU
esses melhoramentos se realizem é preciso pri _ formaçoes neces::;arias que. dev1am ser fornecidas-
meiro convencet· a cam<1ra e g paiz. . ao parlamento em relatorw annua~. 

_ Si ha um facto, senhores, do qual nós brazi- O SR. BuARQUE DE MACEDO:-Não é tanto assim; 
leiros: que vivemos na America do Sul, devemos de mais esse é um relato rio complementar. 
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0 Su. JOAQUL'.1 NABUCO:-P.:rdiío; não é um re
lritorio complementar, é o relataria de uma nova 
adm mistração. 

(Cruzam-se diversos apa1·tes.) 
Senhores, referir-me-hei dentro de pouco ao 

o - ~ o • .. 'I. 

SÓmente o -~rilazonas com os seus ~~ffh:l.entes 
representam un1a dbtancia de mais de quarenta 
mil ldlometros naseg:weis a vapor. 

Nessas condições, não tendo hoje quem nos 
possa atacar por terra, sendo as nossas comnJU-

i ·a õ Jara Mato Grosso e rovin i m i 
remotas feita por meio de rios navegaveis, estando 
o p:1iz em quasi todo o st•u territorio cercado por 
um irnmenso circulo de agua, a natureza mesmo 
não está indicando que somos, e devemos ser 
uma potencia marítima? . . 

A este respeito niio tenho duvida nenhuma, e 
acho que isso devia estar mais impresso no sen-
timento de todos nós. . 

Nós somos uma pot~ncia naval, não digo rima 
e ' -dir-nos com aquelle co.Iosso dos mares; na Ame-

rica do Sul devemos dr. ser a primeira de tod8.s. 
Pat·a isto, senhores, o paiz tem feito sacrificios 

annuaes, que, sinto dizer, não correspondem infe
lizmente, aos resultados obtidos. Nós gastamos 
mais de :1.0. 000:000· com as nossas forcas de 
mor •.. 

0 Sn. COSTA AZEVEDO :- 1\Iais. 

rios, porqÜe durante a guerra do Paraguay e 
me~mo depois. gastamo:; mnito mais, ainda hoje 
gastamos cerc"a de i2.000:!JOO~OOO .. 

Perg-unto eu: quaes sao os naviOs, as con
strucções navaes que temos, que representem essas 
immensas sonunas, essas duas centenas de mi-

ares e con os gas os epo1s a guerra, e que 
prov-ém a habilidade, o plano, o systema da nossa 
adn:inis!ração da marinha? Não ha. Para que 

marítima, não preciso figurar á camara o terror 
panico de que todo o paiz seria tomado, si por 
acaso nos achassem os em guerra com uma poteu
cia mais forte do que nós. As nossas communica
ções inter-provinciaes são feitas por mar, as 
nGssas costas estão indefesas, as nossas presiden
cias de provindas não saberiam de que meios 
lançar mão par:1 garantir a defesa dos nossos por
tos, no momento da sorpreza. Nessas condições, 

e ~ccnmulando, sem dissimulação,t'r~ra base dá 
sua política; todos os ministros recebiam con
stantemente communfcnções da nossa·Ieg:Jção. 

Eu bem sei que estas communicações costumam 
ser desprezadas, porque com a nossa divlomacia 
dá-se isto : a di lo macia de todos os dias a di lo· 
macia obscura, esconhecida da carreira, só faz 
ou prevenir difiiculdades que desde que não 
apparecem não dão glol'ia, ou reso!ver as difilcul-
a es cr a as a UI. n ar 1 ·m ~·o s 

governo que elle não toma em consideração, ao 
passo que a outra, a diplomacia brilhante, a di
nlomacia especial, a diplomacia dos estadistas e 
dos homens politicos, nem se póde fazer a custa 
do dinheiro que ella tem custado a este paiz. 

r rr 

mente denunciados ao g·overno, mas o governo 
entendia que taes armamentos não de·viam inspi
rar-lhe o menor rl'ceio. 

Aconteceu que por estarmos desar!l).ados; so-
• bre tudo no mar, por não termos uma esquadra 
conveniente, tiyemos que fazer s~criticios enor
mes para obtermos, depois de Cinco annos, o 
resultado que conseguimos em Aquidaban. 

Sim, senhor.es, quando ho.je ve~os o mappa da 
' o • em linha defronte dos nossos, nós todos, que nos 

lembramos da im~Jressão que causou o combate 
de Riachuelo, como que sentimos um cet'to estre
mecimento, ao pensarmos no que poderia ter sido 
aquelle dia, si a batalha., pela inspiração de um 
rr • • 'i . • 
uma victori:;~. 

Nós perderinmos seguramente o dominio flu
vial na uelle. tem o. os navios ara ua os ode-
riam cheg-ar em rente e uenos-Ayres e talvez 
á barra do Rio de Janeiro, e só entiio se saberia 
da exi~tencia de uma esquadra paraguaya. 

Pois bem, quero saber qual é hoje a es
quadra brazileira e para isso recorro ao rnappa 
que o lluurad? ex-~1inistro da ma.rinha apre-

nosso littoral temos apenas as corvetas a vapor 
Nictlteroy, Vital de Oliveira, Trajano, fragata 
Amazonas, corveta Bahiana, brigae-barca Ita
mnracá, brigue-escuna Tonelero, corvetas Pa
raense, .iJ{agé, Ipimnga, e os transportes B01li
(acio, Madeira, Ptwús e Werneck. Destes navios 
alguns já estão cançados e não tardará que sejam 
alienados, no caso previsto em lei de importar o 
fabrico em mais de metade de seu va lar. , 
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Barros e o Bahia ; e temos ~s cinco pequenos 
monitores que foram cons.truidos durante a 
gupz·ra. 

Destes encouraçados não ha nenhum que re
presente o que se chama hoje uma verdadeira 
machina de guerra. O Solimões e o Javan , que 

u1 o nosso ma1s po eroso arm monto, que tem 
uma cournça muito mais ê::-pessn do que a dos 
outr·os navios, estão servindo de baterias !lu-

- , - · · em p 
mais um anuo no estado em que se acham. ficarão 
completamente inutilisados. -

O Sn. CosT.~ AZE'\'EDO :-Nem tanto. 

Quiz, senhores, trazer-vos o exemplo da' Itulia, 

- - ". 
Quando a Inglaterra teve que forçar o~ Darda-

nellos na ultima guerra da Russia com a Turquia~ 
a frota iugleza não ·tin!:la nenhum Duilio; mas lem
bra-me ter visto na descri pção das manobras que, 

O Sr.. JoAoum NAmrco:-Isto ouvi a um offi- sendo pos:;ivel·qae os turcos ou os russos atirns· 
cial da nossa armada muito distincto e compe- sem sobre os nav!os, esk's estavam prepan:dos 
Lente, e que _conh~ce ~e perto_ ~~ na vi o~. para abrir passagem a força e destruir os rormi-

Estes navros nao tem condtçoes deseJaveis de daveis fortes de Chanak armados com canhões 
navegabilidade, não podem operar no mar. Krupp de 40 toneladas'. E' rcciso, senhores 

::- ·- ir , e I uceis e que os e.acoaral.)a os strvarn tam em para fazer 

zessem dar um tiro no mar. · 
O Sn. JoAQUIM NAnuco : -Quanto aos outros 

navios, basta dizer que uma bala do Solimões os 
furaria de lado a lado. 

Ha nações, senhores, que tein um orçamento 
a marm a pequeno, mas que a optaram um 

plano, que acompanham as transformacões da 
guerra maritima moderna, qne estudath ã luta 
travada entre o canhão e a couraça; essas tratam 
de possuir poucos navios; mas navios e.fficíentes. 

Não vou comparar a esquadra br:JZileira á es
quadra ingleza, nüo V1•u comparal-n {t nascente 
esquadra allemã, nem mesmo a esqU1ldra ita
liana; a It~lía, porém, .como v0s sabeis, gastn 

"' .. . . 
'' ' men6s do que nós , C"Om a sua marinha . e 

g-astando pouco mais do que nós com. a sua ma
rinha, é uma poteneia naval de f.a ordem, uni
camente porque, como hoje· o que constitue 
uma grande potencia naval, não é o numero de 
navios que possue, m:1s o 1ypo aperfeiç.oado, a 
couraça, a artilharia desses navios, a Italia teve 
a. ousadia de adiantar-se mesmo á Inglaterra 
em materia de construcçiio naval. Ahi estão o 
Duilio e o Dandolo, os dons maiores encouraça
dos que se têm fabricado ate agora, sómente 
menores do que ~utros dons, _a Italia e o L~-

Não quero dizer que devessemos ter um navio 
como qualquer· desses- dous. Si tivessemos em 
con.strucção um n.nvio desses que montam ca-. 
IJ.hões de 100 toneladas, cuja couraça tem mais 
de 20 pollegadas de espessura, é muito provavel 
que se levantasse a mesma grita que· se levantou 
contra o celebre Independencia, do qual em pouco 
me hei de occupar. - .. . 

exemplos que devam estimular·-nos. 
A luta a que estamos assistindo com o maior 

pezar, dolorosamente sorpreudidos COliJO verda
deiros americanos que somos, a guerra civil, 
posso dizel·o, tr~vada entre o Perú e a Bolívia 
de-um lado c o Chile de outro, est:í uos mostrando, 
e as negocwções chilenas em Bnenos- A;rres es
clarecem outro ponto para muitos ainda duvi
doso, que os povos que nos rodeiam, 11eruanos, . . " "' "' o .. , ~ 

de crear uma marinha de guetTa. o Chile está 
mais nrmado; tem don:-; encournt:ados, o Valpa
misu e Almirante Cochrane, encouraçt~dos do 
oceano, do mor alto, construidos ·pelo Sr. Reed, 
e muito fortes, .como h~o de mostrar. 

O tiro destes navios foi c:llculado, com os seis 
canhões que elles carregam, para poder dominar 
todos os pontos e direcções em torno do navio. 
Temos nós, senhores, <~lgum encoura(:ado igual · 
a esses, que se aventure ao mar como elles? · 

O Perú tem tambem a sua esquadrilha encou
raçada, e ainda que esses navios não tenham as 

i o ~, c i os, nao a.n am 
agarr<•dos á costa com medo d~ serem devorados 
pelas ondas. 

Pois· bem, gastando como nós gastnmos annual
mente com a nossa marinha de guerra, não pos
suímos um navio que sirva para a defesa do 
nosso littoral e muito menos para cruzar no 
oceano, e condemn<1mos, como dizem os ultimos 
relatorios> os nossos encouraçados .a servirem de-. 
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., D 
rante a guerra do Paraguay um pequeno vapor, 
que se tornou celebre, o Guarda Nacional. 

O Sn. PEDRO Lurz:-Era toda a esqliadra. 
O Sn.JoAQUil\INABUC~:-Mns a Confederação Ar

gentina não tardou a comprehender,. com a pro
pria guerra do Paraguay, que a suà pr~ncipal 
politica militar devia con.;h;tir na formação de 
urna m:.~rinhn .Foi o rogramma do o·enerall\Iitre. 
e des e entao ~ Republi1~a Argentill:.\ começou 
armar-se por forma tal, que e~te anno, se!.!undo 
consta, sujeitando e~sa informaçiio a qualquer 
ec i JC<l ã c 1 n , · em ses <10 secre a o 

congT•'~so foi vo:ada a qu:~ntia de quatro milhões 
de pesos para a compra de dous encouraçados 

.além do encouraç·ado turco, que dizcu1 que foi 
compr;do, e de 50,000 espingardas Rem ingtons 
Além disto os argentinos em matéria de torpedo, 
tem o que nós níio temos. Nós ainda não com
prehendemos a vantagem do torpedo, nem lllCS· 
mo 1·om a experiencia da guerra franco-prussiana 
e ultimamente da ll'U r · t 1 o 
torpedos .representaram tão importan.te papel ... 

0 Sr.. PEDRO LUIZ:-'-E da 

g·uay. 
Estamos inteiramente desprevenidos e mesmo, 

depois de certos tr<lbalhos encetndos, parece que 
o distindo official que estava incumbido desse 
importante ramo de armamento, o capitão-tenente .. . . . ... 

o ã.J • ' J .. 

estudos que f;\Zia. Entretanto os argentinos têm 
nno só um otncial que pertenceu á mnrinhn !!On
federarla, o capitão Davidson, mas tnmiJem o 
command::mte Hnrvey, inventor de um torpedo, 
que foran1 ccmtratados para es~e !'erviço, por 
que nãn ha operaçfio mais delicada nem que 
exija uwis habilidade do que a fabri<-ação e o ma
nejo dos torpedos. Nós não temos ab::ollllamcntc 
na'da em m:ltt·ria de torpedos, ao passo ue ou-
tras naçoe:' preparam-se pe a construc~·ão desses 
navio~-torped()s, construidos pelo Sr. Thomy
crofft, que inventou-lhes o helice, os quaes ven
cem a velocidade dos encouraçados mais velozes 
parn lnnçar-lhes os torpedos Whilehead, cuja 
carreira por sua vez é de uma tão incrível rapi
dez que os raz chamar tor,.edos-peixes; 30 passo, 
senhores,qu.e outras nações armam-se uesses meios 

· de araque que t<io pouco lhes custam, e que po
dem em um momento desti·uir um encouraçado 
que leva~se cinco annos a fazer, e que tivesse cus
tado milhares de contos. Não me consta que até 
ho'e tenhamos ensado em fazer ac uisi ão de 
uma f essns em ltarcações, temos desprezado a de
fesa dos no:;sos porto~>, nuo tcriamos systema p;1ra 
protegt•r tts nossas costas; ntio são os meios de 
ataque IJUC no.~ f111lnm, sõo 11ntcs de tudo os de 

-defesa. Entretnnto os nrgontinos mais pubrcs de 
que nó:', mais compronwttidos do quo nós, com 
a guerra civil em pcrmunencin, ou pelo menos 
com a constanteamt•uça da ~LWI'I'a civil, os nr· 
gentinos têm pensado em tuuo isso. 

dnde de guerra com os argentinos, tratamos logo 
de mandar construir encoura~ados poderosos ; 
mas ho"e ue não temos no horizonte ncnb.uma 
nu vem que o ennegreç:J, voltamos já á ind_ifferença 
primitiva, á cega e louca conliança de que quem 
em um bom orçamento não precisa de preoccu
par-se com a marinha, porque quando forem pre
cisos navios, os navios apparecerão. 

Os navios hoje, senhores, custam muito-a con-
s rmr; um n ext' e, ou um tun ere1·, evam 
annos nos estaleiros da Inglaterra, npeznr de 
todos os r_ecursos de construcçàG naval que tem 

E demais, é depoi's da g-uert·a declar~da que o 
navio ha de sahir do porto onde estiver em con
strucção P<1ra o nosso? Nãõ. Nós obtive:uos do 
governo francez, por 11mt~ concessão g·enerosa 
feita pelo Imperador Nap1J!eão, como 1~r•sultado 
de uma neg-ol'iaç~o habilmente dirigida pelo nosso 
ministro esper·i:1l. que sahisse do porto de Joulon 
um navio, o Btazil, que veiu consideravelmente 

,. 

mais forte pelos seus orçamentos do que pdas 
suas esquadras. -

O Sn. JoA.Quur NABuco :-Bem; mas com esta 
condi<,~ão : desde que esta· esquadra e~th'er no 
orçamento, e o p~iz n~er ~~crificins constante--

_. (A. (I ' ._ I ._ 

dra exista, e que o paiz possa contar com ella. 
O SR. ANTONIO DE SIQr;EmA :-O que Y. Ex. 

quet' é qur· se aproveite o dinheiro despendido. 
O Su. JoAQUI:Il NAnuco :-~ão só quero que se 

aproveite o dinheiro que se despende, mas tam· 
bem que a adminisLral."ão tenha um phmo. O que 
eu quero é qu~ o ministro da marinha saiba 
· quaes são os recursos de que no dia ao pel"igo 

. ' - , ." a C In-
pletamente; o que cu q·uero é que se nproveite 
" experiencia da guerr~1 do Paraguay, a experien
cia mesmo da guet-ra fratricida que nós estarlios 
vendo travada no 'Pacilico. . 

Como dizia. senhores. esses navios cm;tam 
muit() a constéuir. Um encouraçado é uma im
mansa mnchina de guerra; os milhares de to
neladas d'ag-ua que elle desloca dão a idéa do 
peso extraordinario que fluctua sobre as onrlas 
em cada· uma dessas fortalezas ; mas nem J.~or 
isso o encouraçado l.eva mais tempo a afundar 
do ue um navi el · 
deu-se o ellcontro de dous encouraçados allemães~ 
um dos qu8es, o Grosser Kurfw·st, desappareceu 
immediatamente debaixo das ondas. Além desse 
perigo da evolução dos encouraçados, porém, 
estão elles sujeitos a soffrer :10 · menor accidente 
avarias consideraveis; na Inglaterra, onde o almi
rantado é tão escrupuloso, constantemente se dão 
accidentes desta ortlem, como a explosão a bordo 
do Tlnmderir. Demais, esses navios immensos 
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têm um rnachinismo muito complicado, e preci
s~ndo de todos os seus meios de acção e de defesa, 
nao supp_ortariam muito tem~:-o o máo fabrico, 
com _os rtscos que forçosamente hão de coerer. 
Por Isso devem elles ser construidos com a maior 
-cautela e se - :- · · - -
tecto que ci preciso, é· necessario a habilidade do 
machinista, porque de uma valvula pôde depen-
-der a sorte de um encoura ado. -

que es amos construmdo actU:almente '? Para 
aproveitar :1s madeiras do Arsenal mandamos 
construir navios de madeit·a, quando hoje é sa
bido que para 'a marinha de guerra só se em
preg-a o ferro e o aço. Duas co1'vetas, diz um 
offi.cial de marinha estrangeiro, construídas em 

r-!f. • • • 

fabricados para a esquadra ingleza. 
Nós tínhamos, porém, senhores, um mwio que 

reunia todas as ou i - - · 
vaso de gu3rra. Esse navio·era o Inde.pendencia. 
Fez-se neste p[dz uma grande cílmpanha contra 
o lndepenrlencia; a minha opinião sobre elle é 
a seguinte : é um navio que para nós nunca se 
devia ter feito, devo accrescentar tambem, mas 
que nunca devia ser vendid_o. Desde a primeira 
vez que pronunciei-me a este respeito nesta ea
m.ara, manifestei-me _contra a venda do Indepen
dencia~ ê P?rque? Porque ~ssi.sti á essa venda. 

~ -~ . .. 

ter sido contada em numerosos fdlheros e jo;náe~. 
O· Indepaudencia foi desenhado pelo primeiro 
constructor ino-lcz membr emin nt ·-
lamento, o Sr. need, liberal que seguramente é 
digno de occuparum posto na primeira orga
nização do seu partido como ministro da mnri
nhu. Este homem eminente desenhou uquelle 
nnvio; nós mandamos offieiaes pura superinten
der na. cons_!:rncção ; esses officia~~ contrataram 

.:t..t t.. ( ' 

a não ser o auxilio inesperado do nosso governo 
estava Irremediavelmente conclenma(la, e des
])ensaram o Sr. Rced de fiscalisar a construc(:ão 
do navio, por fórma tal que elle viu-se obrigado, 
pav -salvar a sua responsabilidade quanto ao 
navio quo e1le mesmo desenhara, a protestar 

. contr:1 o ft~cto. Quando esse navio foi lançado dos 
e;;h)lcirus, todos sabem o que aconteceu: o 
monstro licou atravessado no 'famisa. 

O Sn. ·.loAQunr SEnnA :-Quebrou o· espinhaço. 
O Sn. JOAQuni NAuuco :- E;xactamente; e foi 

Im~ciso ainda recorrer de novo ao Sr. Reed para 
que o navio pudesse ser resuscitado ; mas não 
rcsnscitou um navio. fraco, que accusasse os vi
cio~ de su:l. origem, e conservasse os vestígios 
do seu baptismo·; resuscitou um navio forte, 
um navio rruc é á certos respeitos considerado o 
primeiro na armada britannica, na qual chama-se 
Neptuno. . 

O Independencia, reconstruido pelo Sr. Rced, 
tornou-se tão forte, foi tão bem 3cabadb, que ·. ..· . 
Greenwicl1, quando soffreu o choqÚe da terra, 
nem por isto um só prego desprendeu-se do cos-

. tado, nenhuma porta deixou de abrir-se, não 
houve n menor prejuizo a bordo. Est~ resultado 
foi obtido pelos trabalhos de reparaçao confia
dos pela leg-ação de Londres ao Sr .. Reed, e o 
Indepeiidencia ~ hoje co~siderado, segund~ ~isse 
o Times, o naviO de ma1s podP-roso machm1smo 
da armada ingleza, por tel' realizada uma condi-

ção que nenhum outro attingiu, e.que vem a 
ser a d.e possuir machinas que indicam a força 
de 9.000 cavallos, quando o seu deslocamento 
d'agua é de 9. 000 tóneladas, isto é, a força de um 
cavallo por t~nelada de desloc_amento, ao passo 

esloca mais de H.OOO, cerca de i2.00o'tonela~ 
das. A·artilhariu do navio, senhores, provou ser • 
má, não tendo os canhões nas ex. e · · · 

.mamentc feitas, podido resistir a mais de cento 
e tantos tiros. 

A couraça. era espessa de :1.0 a :1.2 pollegndas. 
Era esse e~ POD;Ca~ palavns o navio, o mais po
deroso que Jamais Içou como sua a bandeirn bra
zi;eira. Calumn_iado · en~re nós por aquelles ~e 

' caro pelo _almirantado inglez. . 
Era mmte natural que os nossos homens que 

se h · ' , ' 
tivessem, ao ter que entregai-o, esse sentimento 
patriotico que espalhou-se por toclos os brazileiros 
que naquella occasião se achavam em Londres. 

Sim, senhores, eu senti a venda do Indepen
dencic~, , e nest~ momento eX)Jrimo o que sempre 
pensm a respeito della, como uma pequenà com
pensação ao seu digno commandante, a quem as 
palavras que foram ditas hoje daquellas cadeii!D.S 
pe_lo nobre ministro da marinhà são tão bem ap-

O Sr. Silveira da l\fot!a é um dos officiaes 
ma!s dí.st~nctos da nossa armada (müito~~ aJJoiados); 
maiS d1stmcto d . · , -
rinha brazileira (Apoiados). Durante o seu com. 
mando do Independencia, revelou es8e official 
superior, quanto á execução dos trabalhos de re
paração, ou de reconstrucc·ão, c depois quanto ao 
governo do navio, e á sua di:;ciplina, uma habi
licla~c, uma seguranç:n de vistas, uma compe-

, · . · 1p ensa 
ingleza mnitas vezes o reconheceram. 

O Sn. CosTA AzEVEoo:-1\Iuilo bem. 
O Sn.. JoA.Qom NAnuco : - Pois bem, pa

rece que este official que muitas vezes affrontou 
o fogo no commando do seu navio, e em Hu
maytú á frente da esquadra, não teve ainda, nem 
elle nem os seus olllciaes e os seus marinheiros, 
uma satisfação, uma compensação condígM da 

' · .. , , ... · -..- r zi -
leira teve qae ser arreada para içar-se a ])andeira 
ing~eza nos mastros do Indepen"deitcia. · 
. O Sn. JdAQUillr SERnA:-A venda do Indepen-
dencia foi uma boa operação. . · 

O Sn. JoAQUilii N.umco :-A venda do Indepen
dencia . foi uma ·operação financeira popular. 
Naquelle tempo não se f.abia que infelizn<ente 
havia o governo de recorrer 11os 60. 000:0001S de 
papel-moeda, e então 600.000 .libras em ouro, 
em Londres, por um cambio desfavoravel repre
sentava~ um re~ultado que. ~iio teria a me1hor 

.A esse respeito a venda do Independencia foi 
uma boa operação, mas não é de fin~ncas que se 

· trDta, é de marinha. · . 
Sinto fazer este.reparo á administração do meu 

illustre amig-o ex~ministro da marinha. Sna ad'
ministrac-ão; excepto quanto á certos detalhes de 
econqmia, em que sou obrigado a divergir de 
S. Ex., e esquecendo a venda do Independencia, 
foi uma administração modelo ( apoiados ) ; 
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nuncn houve ministro, como já foi aqui dito, que · 
sentisse muis a responsabilidade da sua posição 
(apoiados), que sentisse mais o t1ever de guardar 
os dinh.ei.ros publicas e de f;1zer do orçamento 
uma verdade. 

_A ~conom~a, disse o noprq ministro actual, 

ministro e o colloque acima dos outros. E' digo 
e~? qu<m.do por econ9:nia se entende :o cuiD-

Fernando de Noronha, ·no cdso de tomar a: 
guerra proporções _taes que tornassem indispen
savel para a protecção dos navios inglezes a oc
cupação temporaria da ;lha._ 

A posição da ilha de Fernando, no Atlantlco, é 
umn posição excepcional: assim como a posição 

a serv ara pro eger o commer
cio vindo da India, a ilha de Fernando de Noro •. 
nha, ~ meio da costa. do Bra~il, é-a posição mais 

- ... ' ' . .. \.- o 
lhor elogio que se p§de fazer .de um ministro. commercio do Pacifico ou da costa do Atlantico. 

0 Sn. ~rAncoLINO l\'IounA: -E' obrigação de E' uma especie de Chypre; si esta foi utilizada 
todos os mihislros. i)ara b-ase das operações militares do governó 

inglez na Asia Menor, aquella seria a J)ase das 
· O SR. J9AQU~:>.I NABUÇO- E' a obrigação de operações navaes da Inrrlaterra no Atlantico- do 

todos, ~as mfehzmente e tambem o esqueCimento Sul. "' 

, , ~ _ , _ - < o,, 1 a se tvesse- a o o n-
um encour:1çado poderoso, que a naçno mgleza dependencia ? ' 
tem·orgulho de possuir. . O Sn. 1\iARCOLINO ~founA':- Nes~e enso teria-

O Sn. JoA.Qum SERRA:- Aqui serviria de ba- · mos como allia_da a propriaRuss1a. 
teria fluctuanle como os outros. O ministro que 
o mandou fazer disse que era uma tranca para O SR. PEDRO Lurz:-1\ias não temos o direito 
fechar a barra. - - de fazer um papel ridículo. · 

O Sn. JoAQvm NAnuco :- O que se segue é que 
o .n~vio tem ~mais utilitade :ao qu~ suppupha o 

qualquer tempo. 
l\'Ias, si a operação foi lisongeada, e devo dizer 

que não podia ter sido mais habilmente condu
zida. dv que foi, e o nobre ex-ministro o reco
nheéeu no seu relatorio, estou certo que ella 
seria considerada uma calamidade, si se re<lli-
Z, SS O I , l lc 111a . U a a CO 
n:rvio por parte do governo inglez. 

O governo inglez, senhores,. comprou o na:io 
par[l o caso de uma guerra com a nussia. ~ellz
meate para o mundo, semelhante g-uerra 1wo se 
declarou, mas si ella tivesse rompido, e hoje pro
vavelmente aind::~ não estaria ac<1badn, quem s<1be 
q1.1al seria o seu desenvolvimento no oceano? 

A Russia mandou comprar navios n0s EsLados
Uniclos. os navios mais ra lidos va ores de me-
lhor marcha, para perseguir ·o commercio inglez 
nos mares mn!s remotos. Pergunto : .si a es
quadra ingleza tive:;;sc que dar caça aos navios 
ru:;;sos, para manter o commando dos mares, e 
não deixando-lhes refugio etn parte alguma ... 

O Sn. :JL-\ncoLrNo MouRA :-Não se serviriam 
do Ihdependencia. 

0 Sn. JOAQUI:I.I N.-~.naco :- Não é isto o que vou 
dizer. Não é possi vel que tivessem os tristes com· 
plicações si essa guerra se estendesse, como era 
posshrel. por todo o globo, como tivemos na 
guerrn ·dos _confederaqos.? Teríamos meios· de 
immter a nossa neu ra.t a e _ 

A linguagem dos inglezes qual. era? Li em 
amtl. revi:sta ingleza o que o almirante que com
mandava na esta cão da China e do Japão, dizia de 
volta: • Vim coni à pe-rspectiva de uma ~uerra im-

. miriente~ e muito duvidoso se poderra obter uma 
libra de carvão senão tomando-oa força á algum 

· neutro .• Nos jomaes inglezes já se tinha aven
tado á.possibilidade de ser occupada a ilha de 

(H a- outros apartes.) 
O Sn.. Jo.Á.Qunr ·NA.nuc'c: ___:Senhores, 

dias atacado pelo áctual ministro da justiça . que 
era então redactor da A.ctualidade: não ha muito 
que li os artigos que o nobre ministro da justiça 
escreveu contra o nobre presidente· do conselh 0 
e o gabinete, por occasião do conflicto anglo-bra
zileiro. 

0 SR. FREITAS COUTINHO: -1\Ias esses artig-os 
estão assignados? 0

-

•si empre'g-<lrdes a força,ntís p:1gamos.J) •Ah! vós 
pagais si nós empregarmos a for~a? Respondia
l_he o Sr. Cl1ristie. Bem, .então empreg·amos a 
lorça » e tomou logo o conselho. Desde que se 
a ;r~ntou. a hypoth~se, o min~stro inglez foi 
?-dtaJ?.te. da 9pportumdade offerecrda pelo governo 
nraztleiro. · 

Si nós não defendessemos, não tivessemos 
meios de defender Fernando de Noronha, é possi
vel que.os. inglezes occupassem-na, no caso de 
ser-lhes isso indispensavel; occupaç1'io lassa-
ge1ra, se en en e, para azer a 1 o seu eposito 
de carvão no sul do Atlantico, como é tambem 
.certo que a Inglaterra não quereria ter um in i~ 
migo de mais, e inimigo que representaria o di
reito~ si' visse que esta vamos armados dos meios 
necessarios para defender a nossa neutralidade~ 
ainda que a lnta pudesse não ser. duvidosa. Fali o 
de Fernando de Noronha, como de qualquer 
outra possibili~ade; por exemplo, a que se deu 
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durante a guerra ·confederada de vir um navio 
de guerra americano arrancar o Flodda do porto 
da Bahia. Não foi isto .uma offensa feita á sobe-
rannia do paiz? · 

0 SR. FREITAS COUTINHO : - Mas a America 
deu-nos uma satisfa ão. 

O SR. JOA.QUil\r NABuco: -Si o acto não fosse 
possivel, si tivessemos os meios de impedil-o ou 
de unil-o immediat<1mente -o. eriamos -
SI ade de ir pedir essa satisfação (Apartes). 

Pois bem, senhores, no estudo actual dos nossos 
t~riDamentos, nós não- estamos preparados nem 
mesmo para guardar a nossa neutt'alidade, no 

_ caso de umn grande guerra maritima. Isto que 
o almirante i_nglez dizia: ~Nós vamas ft. força 

·como impedil-o. _ 
O SR. M"AncouNo MOURA :-Seria o direito da 

força. 
D SR. Jc•AQUil\r NABuco :-Bem sei que sería o 

direíto da força; mas o que quero dizer é que 
quando uma n;~.ção póde immediatamente defen
der-se, tem muito menos probabilidade de ser 
atacada do que quando se sabe que ella limita-

. Senhores, o nobre mii;istrQ da fazend-a, quando 
eu aqui, fallando na vinda de um enviado chi-
leno e n · - · · - · 
ao Chile ou ao Perú, dizia que a declaração de 
guerra entre aquellas duas potencias ia impedir 
a possibilidade de descartar-nos do resto da n9ssa 
esquadra em· favor de qualquer dellas, S. Ex. 
respondeu patrioticamente : • Fique o nobre de
putado certo, não ha ministro que forneça a 

· ara u a c i n •; 
mas ao dizer estas bellas palavras, que lhe fazem 
honra, S. Ex. accrescentou~ fazendo seu um 
aparte que me dera o honrado Sr. Felicio dos 
Santos:, • mas não haveria quebra da ne_utrali
dade, porque para isso bastava .que o governo 
facilitasse a um o mesino que tivesse facilitado a 
outro., · , 

Applico a hy13othese ao presente: não ha que
bra da neutralidade si o rrovcrno vender ao Perú 
o Java1·y e ao Chile o Solimões. 
M~s, si o Java1·y puzesse a· pique o Solimões, o 

Chile poderiaaecusar-nos de ter quebrado a neu
tralidade, vendendo-lhe o navio mais fraco. . 

O SR. JoAQUil\l SERRA :--,-E nós nos queixaria-
somops estaleiros inglezes (Riso).. · 

O SR. JoAQUIM NABuco:-Supponhamos que nos 
tornrvamos, que ó govei'no tornava-~e uma 
acrencia, um entreposto de armas. O Chile com
pra-nos um certo numero de espingardas ou de 
cartuxos. Diz o governo: •Eu não violo a-neu
tralidade, porque si o Perú quizer o mesmo nu-
numero e car uxos ou e esprno-ar as eu e& ou 
aqui para vendei-os.» 1\las, si o Perú não tiver 
tempo nem meio::> de comprai-os? . _ 

Senhores, este modo de comprehender a neu
tralidade ..• 

O SR. MALHEIROS :-E' extravagante. 
·o SR. Jo.-\QUIM NABuco: --:--.. que é extrava

gante, como diz o meu Il:obre collega, deputado 

por Mato Grosso, e nem por isso deixa de ser,· 
lembrarei á S. Ex., o modo (!.o nobre ministro 
da fazenda, viola as regras do tratado de Was
hington, e os verdadeiros princípios da neutra-
lidade. · · · 

_Senhore~ os _Estados-Unidos d~rante a guerra 

qui era muito prospera e muito grande, desap: 
parecer da face dos mar~s; bnstarmn muito ,. 

. rida, o Slu:nadoalt, para conseguir esse r;sultado, 
de fazer desapparecer a bandeira americana dos 
navios do comn-1ercio. Os Estados-Unidos nada 
puderam fazer durante a guerra, mas depois le~ 
·vantaram a questão por meio de reclamações 
contra a Inglaterra, de cujos portos o Alabama 
m a I ú a o e promp o, e a ng a erra 

foi levada a assignar o tratado de Washington, 
que deu em resultado o arbitram_ento de Ge-

-Bem; quaes são as regras essenciaes do direi~o 
·internacional que o tratado de Washington pa-. 
rece ter consolidado com o assentimento unani
me do mundo? A primeira, senhot·es, é que 
nenhuma nação permittirá qU:e se arme, prepare 
ou saia dos seus portos navio que tenha por _fim 
combater uma potenci::t amiga bellig-erante. 

.Esta regra estabelecida não facilita hoje ao 
governo· do Brazil vender_ navios, nem ar!lla-

( ' (. ' petil', não é' pelo _nume~o dos n_avio_s e é por isso 
que quero referir-me a expenencia de guerras 
recentes e dos ultimos arml:lmentos, não é pelo 
numero dos navios que uma potencia se faz forte 
no mar, é pelo typo _que adopta. _A constru_cção 
mesmo dos encouraçados deve assim ser obJecto 
de um plano, de um systema, por parte do mi
nisterio da mnrinha. · 

E' preciso que saibamos ó que. queremos,. o,_ 
que temos em vista. O Huascar que e um encoura: · 
çado peruano, foi obrigndo! quando !lOt!-Ve a 
revolta de Pierola por UD?- navro ~e mnderra mglez 

z.a - ( t • 

Um rrra'nde encournçado o Independencia aeaba de 
perder-se no · Perú dando cnça a um navio pe~ 
queno, q Covadonga, que o levou _para aguas 
onde não achava calado. As evoluçoes, coma ha 
pouco disse, um simples choque àe enc-ouraÇados. 
como o de Grosser. Kw·furst .deterJ11ina a. des~ 
truição dessas machinas de guerra; uma vnlvilla 
fechada produz uma· explosão. 
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ção: não é de navies de mndeira construindo-se 
constantemente nos arsenaes que o paiz precisa, 
é de encouraçados que, sem pretenção a serem 
os mais poderosos do mundo, .como os da Itnlia, 
possam nav~gar no mar alto, e guardar as n9ssas 

nós de preparar os nossos elementos de defesa 
que pocleriam de repente ser necess:Jrios, quando 
"á fossem im )OSsiveis. 

Nós não podemos ter uma esquaarn e grau es 
encouraçac1os, mas o que quero dizer ao nobre 
ministro é que temos um conselho naval, uma 
especie de almirantado, e é preciso que elle 
pelo menos saiba o que quer, e que todo o 
dinheiro que se gasw annunlmente com a ma
rinha seja aproveitnelo de um modo ,sinão mais 
intelligcnte, pelo menos mais comprehensivel. 

Ni:io posso deixat' de dizer duas palavras, se-
~ . i . . 

O gÓverno deve convencer-se de que é no 
mar que se podem formar bons marinheiros ; 
é reciso ter navios rre )assam naveo-ar e ue 
lev:mdo a nossa b:Jncleira a todos os portos~ pos
sam set·v.ir de escola pratica não só de navegu~5o, 
como de nrtilharia para os nos5os officiaes. 

As condiçces da guerra hoje podem nüo ser 
as mesmas que eram no tempo em que o velho 
dos L~siadas grilava vendo afastar-se da praia 

.Ah maldito o primeiro que no mundo 
Nns ondas vela p(;z em secco lenho; 

é pos5ivcl que atraz dn murnlha dos g-randes 
encoura~ndos a guerra não seja a mesma que 
era n0 tempo em qu€\ as trircmes athenienses 
dominav::tm o mar, ou em que do arsenal de Ve
neza :'ahiam as granucs gnleras da Republica; mas 
é tm~1ben_1 certo que ~enlmn~a nação que não tiver 

:;, 'o 
tenha, nunca será uma polencia m'1ritima. 

Póde-se dizer que a_galh5rdia, a cor3gem pes
soal, tcdas essas qualidades que se tornam tão 
distinctas nos tempos das abordr,gens, hoje que 
a agua fervendo protege o convez dos navios, 
não são tão necessarias como·· a pratica do arti
lheiro a theoria do choque, que é a tactica de 
Riachuelo e de Lissa. 

:Mas ha uma causa que me parece evidente, e 
é que será sempre no mar .que so hão de formar 
o.; bons marinheiros e as boas esq.uaclras. 

. ~ . 
sou tão contrario á vindn dos chins, que para 
mim são uma nova calamidade a accrescentar á 
e::.cravidão que não quer capitular ... 

O SR. GALDINO D..A.s NEVES:- Apoiado·. 
0 SR. JOAQUIM NABUCO :-••• a coroacão do edi

ficio levantado pelo· nobre presidente do conselho 
ao f_!lturo da nossa patria, não posso deixar to
davw de ver com prazer. que se prepara um dos 

,.1 • 

1\f~s é preciso tambem ni:io desanimar aquelles 
moços de mais decidida vocação fazendo-os es
perar uma promoçi"ío que nuncn ·chega ; sempre· 
que se apoiar sobre a opinião da armada, o
ministro fará bem, sem violar direitos adquiri·· 
do em m v r a id mente a uelles ofliciaes 
que mais confiança ·inspirem para o commando, 
e ele quem mais se.deva esperar. Acima dos in
teresses individuaes., por mais respeitaveis que 
se.1am, esta o grau e mteresse a e esa pu rca. 
Em todo o caso nos limites que o nosso orça
mento comporta, deve-se despertar na nrm11da 
não só õ espírito de classe, mas o amor da car-· 
r eira. 

O militarismo de que fallei, não se eleve con
funelil-o com espírito de obediencia, de disciplina 
e de organizaçiio militar, que torna fortes os 
exercitas, nunca ha de contaminar este paiz: 

o· 
o exercito brazileiro mesmo não está · per

meindo por essa influencia nociva. :Mas o es
pírito naval, si ussim j)osso dizer, o amor da 
VI a f o mar, as expe 1çoes ongmquas, a na
vegnção, é um espírito que torna sempre as 
nações que o tiveram não sú grandes mas livres, 
como Athenas, Veneza, a llollanda e a Inglaterra 
(Apoiados). . 

O milital'ismo faz a Allemanha, mas o espirito· 
,. " T:"' ~ ... • 

• 1::) • .... o ,, 
municnções com o resto do mundo, o moyimento 
constmlle alargam a intelligencia e humanisam 
o caractC;r. mns lambem ha alguma cansa no 
desinteresse, na abnegação, no isolamento da villa 
do mar que não púde deixar, sempre que um 
desses homens ú clla habituados occupa qunlquer 
posição responsavel na soaiedade, de mostrar 
que elles formam uma. raça {t parte e que obe
decem aos mais elevados motivos, pela educação 

Ning-uem mais· do que eu respeit~ c admira o 
nosso exercito : quando tratar delle, hei de dizer 
como desejo que seja ; pequeno, sin~, mas suffi
ciente para os seus fins, disciplinado, facil de 
mover-se, afastado das cidades, dispensado de 
fazer a policia, scientificamente organizado, e 
capaz de ser augmentado no dia do perigo do 
modo mais util, pelos voluntarios. . 

Quero um exercito que preencha puramente, 
mas tambem do modo o mais em.caz, as suas 
funcções de defensor de territorio, podendo o 
exercito e a marinha reunir-se em um J>ó minis-
teria, que se chame, como na Austria, o mi
nisterio da defesa publica,· para afastar da nossa 
organisação militar qualquer idéa de aggressão, 
P. mostrar que só queremos exercito c esquadra 
par::~ a defesa do nosso territorio, ou que é igual
mente sagrado, da nossa honra nacional. ·· 

Senhores, pois qp.efallei nos officiaes que tanto 
promettem; e disse uma pêllavra ein favor da 
mocidade da marinha, que deixou, na campanha 
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do Paraguay, a mais bella traàição, e que apezar 
das perdas que sofl't:eu ainda é tão rica de espe
ranças, seja-me licito dizer alguma causa em 
favor dos marinlíeiros. 

Devemos, . senhores,_ acabar co~ a _chibata na 

sejam como os escravos, os pariiis da nossa so-
ciedade (A.poiados). . 

Senhorc:s, já tenho ba$tante nbusado da pa
cienciu da caro ara (não apoiados); mas niio quero· 
que _haja a men~r illusão a respeito do ponto 

· de VIsta que tomei. 
1m PC' 1r ·em nome o orçam eu o, em ran · o 

os gastos e dispcndios que fazemos para manter 
uma força de mar, á qual possamos confiar a 
defesa dás nossas costas e dos nossos rios, a 
organização. de um plano que torne efficienle a 
nossa esquadra, que aos olhos do paiz corres
:ponda aos sacrificios que :mnualmente eHe faz, 
.na situação penosa e <IÍllicliva f.las suas finan
ças, para manter e -augmentar a nossa marinha . 
de o-u r· · · 

Chamo a attenção do governo para este ponto, 
que em torno de nós as nações da Ame rica do 
Sul se estão fortificando, estão creando uma ma-
rinha. . 

Chamo a sua attenção para um outro ponto. 
Hoje não é neutro quem quer, mas, quem póde 
fazer valer os direitos da neutralidade. 

Chamo a sua attenção ainda para um ultimo 
ponto: para o nosso desarmamento. 

Mas pedindo, senhores, que a nossa marinha 
de guerra seja organizada pelo conselho dos 
h~mens illustrcs ·que .ella çon~é.m no seu seio, 

armamentos, nem muito menos em favor de ne
nhuma guerra. 

Desejo que o.paiZ seja forte, e póde sel-o com 
que actualmente despende, para que elle tome, 
na medida da sua iniciativa, aquella parte de so
lidariedade ·que é necessario terem todas as na
ções no progresso do direito _marítimo. O direito 
mtil'itimo tem feito immensos ·progressos neste 
seculo~ O tratado de Pariz acabou com o corso.; 

na ultima guerra entre a França e a-Prussia, a 
Prussia fiel ao que já tinha feito, eJJa e a Aus
tria, na guerra de 1.866, declarou que aproprie
dade inimiga a borda de qualquer navio fran~ez 
se achava tão garantida como· em tArreno neutro . 

.. · •·. -

o • ' mas sómente a oppressão do direito pela força; 
por isso uando um Cobden, um Sumner, e um 
Mancini, levantaram-se na camara dos communs 
da Inglaterra, no congresso dos Estados-Unidos 
ou no parlamento da Italia, para pedir que em 
todos os novos tratados se introduzisse tl clausula 
que todas as questões provocadas por esses tra
tados ou por quaesquer outros, antes de serem 
decididas. pela força das armas, foss~m decididas 

' . -.... o 
apoiados pelo voto do parlamento pela unanimi-
dade da opinião (.A.poia~os). . 

o , 
que o principio do arbitramento v~1i fazendo uma 
admiravel carreira, porque hoje todas as nações 
sabem que devem-se a si mesmas a obrigação de 
render essa homenagem ao sentimento pacifico 
do nosso ten1po. Antigamente, as guerras eram 
a especula ão ou a aventura dos reis e dos con-
qmsta ores ; tOJO ns guerras so servem para 
comprometter .o desenvolvimento.dos paizes e os 
interesses da humanidade. 

E' assim que nós todos vemos com pezar que 
os nossos vizinhos do Pacifico, sem motivo sutli· 
ciente, por uma questão que podin ser sujeita a 
arbitramento, resolvida sem uma gotta de sangue, 
estflo se fazendo a guerra a mais mortífera, mais 
horrivel, mais sangt:enta, que tem havido 

Espero que o governo · o:ffereça logo que possam 
ser uteis, os seus bons serviços para que esta 
guerra· chegue a um termo. 
. O Sn.. JERO:l\j'Tllro SovnÉ:'-Nessa não devemos 
nós cahir, não devemos intervir •. 

O Sn. JoAQUI~INABuco :-Não digo que devamos 
intervir, estou manifestando um desejo que não 

. póde deixar de ser unanime (Apoiados). 
O Sn. JEnONYl\10 SonnÉ dá um aparte. 
o S.R~ JoAQUu.r N.Ã.Buco :-São estes os pontos em 

que eu queria tocar, r~lativamente á_2 forças de 
• ' -. c: b ' 

mas nos limites do que nós despendemos ; que . 
offereçn opportunidades á brilhante otficialidade ... 
que possuimos, de re-vel~r-se a~ 11ait.; qu.e-ro que 
sejamos sempre a nação maritima mais poderosa 
da America do Sul, não para termos a hegemonia 
dos outros paizes, porque nós não queremos isso, 
mas para mantermos a verdadeira politica ameri
c<1na, que. é a do desenvolvimento pacifico de 
todos os paizes deste continente, a creação de 
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uma America, hoje que se diz que • não ha mais 
Europa. • A este respeito déve accrescentar .duas 
palavras. . .. 

O geniõ de um homem audaz, que teve Ja a 
fortuna de renovar a obra dos Pharaóes, sonha: 

. d . th z ·-
oceano Atlantico com o Pacifico pelo córte do 
isthmo do Panamá. Foi dito no congresso ameri
cano em um protesto or parte de um senador 
contra essa o ra, que e a era ~ mtervenção da 
Europa- no continente americano. Si um senad~r 
americano disse isto, estou certo de que o senti
mento do senado e dos Estados-Unidos, será 
muito dh"erso. Quando !';e trata de abrir uma 
communicacão tão facil entre ·dons grandes rnares, 

. . :"" ,.. " 
. ' que seria a maravilha da enge~haria do no~.so 

seculo uma violação da doutrma de Monroe. 
• ' • - • ' Cf • 

e não a occupação militar. Ainda que pela_ aber
tura do isthmo do Panamá nós percamos o com
mercio que .se faz do Pa~ifico para a Europa pelo 
Cabo Horn; ainda que mais convirjam para a 
zona septentrional os .grandes interesses_ com
merciaes do mundo ; nos pelo nosso lado~ nao po
demos deixar de nos associar pelos nossos votos 
e desejos a uma obra tão grandiosa. 

O SR. JEI!oNTim SonRÉ:-- Não a oiado. 
brazileiro, seriaisso uma calamidade_ 
· U!lr SR. DEPUHDO:- Mas a humanidade está.. 

su e · 

O SR. J OA.QGThr N.ucrco : - Tomo nessa questão 
como em todas~ o ponto de vista do progresso. 
humano: porque estou certo de que elle nunca 
entrará em contlicto. com os interesses legítimos 
de nenhum paiz. 

Creio ter ro ado 
para a nossa marinha de guerra as condições de 
utilidade, de effi.ciencia e de força que nós lhe de
vemos desejar, fil-o no interesse da paz e da 
civilisação, tanto como da. defesa nacional. Sendo 
assim, não tenho medo de que no futuro, quando 
ella puder levar a nossa bandeira a todos os 
mares, essa ·bandeira deixe de ser bem acolhida 
em nenhum porto, porque é a bandeira de um 
paiz, grande pela sua extensão, ~inda que p~--

-... ' o# 

aos odios e aos resentimentos da inveja, e que 
só deseja concorrer para ·a obra da justica in-, 
ternacional, para a obra do àireito da paz; que 
s~ está realizando no seculo XIX. . . 

(Muito bem, muito bem. O orado,- é compri-
mentado ). . · . 

· .E' lida e, a reque:rimegto do Sr. Cesario AlvimJ 
dispensada da 1mpressao a redaccão do pro-
jecto n. 229. · · • 

São lidas e. mandadas imprimir as seguintes 

IlEDA.CÇÕES: 

Redacção doprojet;to n. 2H de !879. 

• A assembléa geral legislativa resolve : 
e: Art. ·1. o Fica o governo autorizado a firmar 

definitivamente o contrato de 10 de Outubro· de 
:1.876 para a limpeza e irrigação desta cidade 

com Aleixo Gary. · · ' 

• Art. 2.° Fica tambem autorizado para mo
dificar algumas das condições do contrato, como 
a do prazo, conforme lhe tenha aconselhado a 
experiencia e indicar o bem publico. 

• Art .. 3. o_ No caso de renovação do. contrato, 

emprezario preferido 
stancias: 

• Art. ~.o Ficam 
em contrario. 

« Sala das commissões em 25 de . Julho de 
1879.- Rodolpho E. de S. Dantas.- Ruy Bar
boza. » . · 

RedacçM do projecto n. :1.26 de !879. 

• A assembléa geral resolve: 
• Artigo u;níco. Fica elevado .a :l~ annos ~ 

' t).::, .. .. ;. 

.de 25 de Janeiro. de 1879, a João José Fagundes 
de Rezende e Silva, para encetar os trabalhos 
da lavra na área comprellendida pelos rios 
Cayapõ, ~Iaranhão e seus afll.uentes, na fórma. 
da lei n. 2002 de 22 de- Agosto de :1871; revo
gadas as disposições em contrario. 

• Sala das com missões em 25 de Julho· de 1.879_ 
- Rodolpho E. de S. Dantas.- .Ruy Barboza. • 

A assembléa geral reso~ve : 
. . n rre1 o • 

1\iaria do Carmo Anderete Corrêa, -viuva do 
alferes do 14. o batalhão de inf::mtaria Herculano 
Joaquim Corrêa, será contado da dàta do falleci-
mento do dito alferes. - · 

Art. 2. o Para liquidação do que se estiver a 
d ver n i · . · 
negocias da fazenda poderá, .na · defi~iencia ·dos 
recurs.os ordinarios, effectuar as necessarias ope
rações de credito. 

Sala das commissões em 25 de Julho de 1879.
It. Dantas.- Ruy Barboza. 

Redacção do projecto n. 2~0 de !879. 

A assemllléa geral resolve: 
Art. Lo E' o governo autorizado a concede~ 

ao padre Francisco João de Azevedo, lente sub
-stituto das cadeiras de geometria e arithmetica do 
colleg·:o das Artes e professor de geometria do 
arsenal de guerra, na cidade do R-ecife, provincia _ 
de Pernambuco, um anno de licenca, com osres;.. 
pectivos ordenados, para tratar· de sua saude 
onde lhe convier. · _ 

Art .. 2. 0
. Ficam revogadas as diposiÇões em 

contrariO.. . . 
Sala das commissões em 25 de Julho de 1879. 

-Ruy Barboza.-R. DaJltas. '" 

Redaeção da emenda do Sr. Seraphzco do p1·ojecto · 
n-. 240 de !879. 

· A assembléa. geral resolve : 
.Art. :L. o O governo é autorizado a conceder 

ao o:fficial de qescarga da alfandega de Pernam
buco, Leoncio Godof)::edo do Nascimento Feitosa .. 
um anno de I:cença, com o resp~ctivo ordenado

1 !Jia tratar de su · · 
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Art. 2 _o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. _ 

Sala das commissões em 25 de Julho de i879. 
Ruy Barboza. -R. Dantas. 

f.a parte (até i hora). 

• ::> 

rimentos. 

2.3 parte (â i hora ~a tarde). 

Discussão de requerimentos adi_ados. 

· -~cta do dia ~6 de Julho de 1.8.,-9. 

. PRE~IDENCIA DO SR. VISCONDE DE PRADOS 

A's H horas da manhã feita a chamada, acham
:;e presentes os Srs. Visconde de Prados, Cesario 
Alvi~, Alves __ de Araujo, P~mpell:, ~rederico de 

de 1\lello, Saldanha Marinho, Horta de Araujo, 
José Çaet:mo, Viria:to de Medeiros, R<Jdri~ues 
Junior, Baptista Pereira, Azambuja Meirelles, 
Moreira Brandão, Souza Andrade, Mnrianno da 
Silva. 1\inlheiros,l\f:moel Carlos, Silveira de Souza 
e Beierra Cavalcanti. 

Compareceram depois da chamada os Srs. Ole
g;ario, Monte, Prisco Paraíso, José Basson, .. Carlos 
Affonso, Meira de Vasconcellos, Souto, Ignado 
Martins, Costa 1\ibeiro, Abreu e Sil \'a, Costa 
Azevedo, Camargo, Almeida Couto, Franldin 
Deria, Macedo, Affonso Penna; Fidelis Botelho, 
José Bonifado, :1\ioreira de Bar1·os, Theodomiro, 
Aureliano Magalhães e Frederico Rego. 

Faltaram com participação os Srs. Almeida 
Barboza, ugusto rança, menco, e rao, 
Diana, Danin, Esperidião, ,Ferreira de Moura, 

-Fabio Reis, Franco de Almeida, Flores, Lima 
Duarte, Galdino, José :Marianno, Jeronymo Sadré, 
Lafayette, Paula Pessoa, Pedro Luiz, Rodolpho 
Dantas, e Theophilo Ottoni ; e sem ella ·os Srs. 
Andrade Pinto, Antonio d.e Siqueira, Aragão e · 
1\Iello, Antonio· Carlos, Belfort Duarte, Barros 
Pimentel, Bulcão, Bezerra de Menezes, Candido 
de Oliveira,. Corrêa Rabello, Carrão, Couto Ma
galhães, Espindola, Epaminondas de Mello, Frei-

. tas, Franco de Sá, Freitas Coutinho, França Car
valho · Felicio dos Santos, Fernando Osorio, Flo-
rencio e· A reu, ygmo 1 va,. e onso . e 
Araujo, Joaquim Serra,Joaquim Breves, Joaquim 
Tavares, JQaquim Nabuco, Leoncio de Carvalho, 
Liberato Barroso, Luiz Felippe,. Lourenço . de 
Albuquerque, Martinho Campos;· Mello Francg, 
Manoel Eustaquio, Manoel Pedro, Man.oel de Ma
galhães, Martim Fram~isco, Prado Pimentel; Ruy 
Barboza, Ribeiro de Menezes, Sinval, Souza Lima, 
Souza Carvalho, Silveira ~Iarfins, Segismundo, 

· Soares Brandão, Theodoreto Souto e Zam.a. . 

Ao meio dia o Sr. presidente declara não ·haver 
sessão por falta de numero. · - _ 

O Sn. L o SECRETAlUO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Offi.cios: 
Do ministro do ue 25 corrente, pe-

uma proposta o do- poder executiv~ abrindo um 
cr:ldito supplementar afim de oecorrer ·ao pa
gamento das despezas que se tem de fazer com 
o proseguimento das obras do noyo matad_ouró. 
-Designou-se o dia 28 ás 2 horas da tarde. 

o ' . . 
authentica das actas da eleiçiío de eleitores a qúe-
se procedeu em Junho proximo passado na fre
O'uezia de Itaeoatiara da ovinci d Amaz na • 
-A, commissão de poderes. 

Do mesmo e igual data, participando que foram; · 
communicadas ao presidente do Rio de Janeiroo 
as decisões da camara dos Srs. deputados soJire 
.a eleição da freguezia da Aldeia de S. Pedro, .do ~ 
município de Cabo Frio, effectuada a 22 do mez · 
findo.- Inteirada. · 

Do mesmo e igual data, declarando que se com-.· 
municou ao residente de S. Paulo a decisão da 
camara dos Srs. deputados sobre as eleições dà 
freguezia de 1\Iogy-mirim.-Inteirada.. .,; 

D ministro da faze a d . (!, o . . 
devolvendo informada a representação . da as
sembléa provincial de Pernambuco que solicita · 
o emprestimo de 6;000:000~ para a fundar.ão dê·.: 
um b~D;c~ agrícola hypothecario.-A quém fez:: 
a reqUtSIÇ~IO. ·- .. 

Do residente do coJierrio eleitoral da Ví-1Ia do·.: 
onde, na Ba ia, remettendo .a copia aut 1entica. 

da eleição a que se procedeu para preencher a 
va~a deixada pelo Sr. deputado Francisco :Maria 
Soa.ré Pereira, nomeado ministro do imperio.:-
A' comrnissão dépoderes. 

Requerimento de Frederico Klappoth, pedindo 
a concessão por compra ao Estado de um terreno 
que fõra destinado para logradouro publico.
A' commissão de fazenda. 

e-

La parte (até tis 2]wras). 

3.a discussão do projecto n. 203, de :1.879, sobre· 
a pretenção do tenente Costa Mattos. 

U dita do de n. 242, de :1879, relativo ao ven- . 
cimento dos fieis dothesoureiro du recebedoria. 

, do Rio de Janeiro. · 
La dita do de n. i65, de 1870, relativo ·a D .. 

Maria Luiza de Brito Sanches. ·· 

ção do capitão-tenente Napoleão Levei. 
2.a dita do de n. 228 sobre um credito ao nii- -

nisterio da marinha. 
La dita de de n. 166, de i879,sobreisenção de. 

direitos para a companhia de navegação fluvial 
do Maranhão. . . · 
· La ditado de n. 248 sobre a pretenção do·es

. tudante Arthur Waldmiro de Serra Belfort. -
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3.a dita do de n. 222. A, de !879, relatívo 
ao :1.0 tenente da armada João Clião Pereira 
Arouca. 

:J..a ditado de n. 257 sobre a escripturação nos 
conselhos· de guerra. . · 

2.a parte (ás 2 horas ou antes). 

·· /'continuação da discussão fixando· as forcas de 
mar. • 

,,f!i~s;são em .28 de Julho de 1.8'>'9. 

:·,·:~PRESIDEXCL-\. DO SR. FREDERICO DE ALl\IEIDA 

~~?.: . VICE· PRESIDENTE 
.,. ... ;.-
::~·.j ... ; " . - i ... 
~u.Ml\IARIO.-EXPEDIEXTE. ~Pareceres .. -Observações dos 
;tsrs .• Theodorcto Souto e Ta;ares Belfort.-Observações 
!i"~O.l) Srs. Silveira de Souza e Saldanha 11brinho.- La 
''PARTE DA ORDE)I DO DIA. 3.a discussão do projecto sobre o 
·,.J·e~istro civil. _Discursos dos Srs. Felicio dos ~autos c 
tSa..tdanha "'rarmho.-Proposta do poder executr>o.-2." 
~-.PARTE DA ORDE~I DO DIA.-Fixacã:o de forças de mar. DÍS• 
~.ícu:rsos dos Srs. Almeida Couto e 1\l:anoel Pedro. · 

~~~\ 
âbll:3.m-se presentes os Srs. Frederico de Almeida, 
Gesario Alvim, Alves de Araujo, Gavião Peixoto, 

ira de Souza. Manoel Carlos. João Brio-ido 
Viriato de Medeiros, Saldanha :l\Inrinho, B__g._D,rque 
dê': ·Macedo, Barão Homem de Mello, Prrsc-o Pa
râiso, Almeida Barbozn, Horta de Araujo, Costa 
~evedo, Liberato Barroso, Souza Carvalho, Al
D:iêida Couto, Tavares Belfort. Macedo, Ribeiro 
(le. Menez~s, Barros Pimen}el, Olcgari9, Mel~o 

' ' ' ( :s " l ' Felippc, Rodrigues Junior, Antonio de Siqueii·a, 
· Theodorcto Souto, Fabio Reis, Fnmklin Doria, 
Souza .Andrt!de, Espindola, Barão de Villn Bella, 
.:Loui·enço de Albuquerque, Corrêa Rabello, 
Dauin, Scr~io de Cnstro, José Basson, Costa Hi· 
beim, Freitas, Baptista Pereira, José" Caetnno, 
Amcrico, Ildefonso de Araujo, Pompeu e Hy
gino Silva. 

.Augusto França, Fidelis Botelho~ Esperidião·, 
Silveira l\Iartins, Marianno da Silva. José. Boni
facio, Mónte, Aragão e Mello, Segisínundo, :Ma
lheiros, Joaquim Breves, Florencio de Abreu, 
. Bulcão, Mello e A! vim e Thcodomiro. 
· Comparecer1.1m depois de nberta a sessão os Srs. 
Epaminondas de~Iello, Joaquim Tavares, Moreira 
Brandão, Joaquim Serra, Camargo, Carlos Affonso, 
Jgnacio Martins, Bezerra Cavalcanti, Ser::~phico. 
Franco .de Sá, Marcolino Moura, Affonso· Penna~ 
Felicio dos Santos, Galdino das Neves, Soares 

· B:randão, l\'Ieira de Vasconcellos, Abreu e Silva, 
. __ . , an ~s, r anoe ~us n-
quio, Manoel de Magalhã~s, Candido de Oliveira, 
Aureliano Magalhães, Moreira de Barros, Fer
reir~ de Moura, .Tonquim Nabuco, .Teronvmo 
.Sod::fé, Azambuja Meirelles, Fernando OsÕrio, 

'· .Manoel Pedro, Freitas Coutinho, Frederico Rego 
;.:.~e Theophilo Ottoní. · -
·);f:;;)?altaram com participação os Srs·; Beltrão, 
--:<:Diana,, Franco de Almeida;Flores, José 1\Iarianno, 

Lafayette, Lima· Dàrte, ~l'aula'Pêssoa_, Pedro Luiz 
e Visconde de Prados; sem ella os· Srs. Andrade 
Pinto, Antonio Carlos, Bezerra de Menezes, Carrão, 
Couto !iag<1lhiíes, França Carvalho, Leoncio de 
Carvalho, Ma.rtinho Campos, Martim ·Fr~mcisco_, 
Prado Pimentel, Ruy Barboza, Souza Lima e 

ama. 
· Ao meio dia abre-se a sessão. 

do corrente. 
O Sn. 1. o SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do ministeri9 do Imperio, de 26 de Julho cor

rente, corrimunicando que Sua 'Magestade o Im
erador se dio·na receber a de uta ão da camara 

que tem de felicitai-o, no dia 29 deste mez, pelo 
anniversario natnlicio, de Sua Alteza a Serenis
sima Princeza Imperial, no Paço. da cidade, á i 
hora da tarde. · · 

Do ml.nisterio da marinha, de 26 de Julho cor
rente, rcmettendo a exigida cópia da consulta da 
secção de guerra e marinha do conselho de Es
tado, relativa ao requerimento em que, o 2. 0 te
nente da armada August9 Guedes de Carvalho 

u ~ l con r 

em qu~ serviu a bordo do Indepen~!encia.-A' 
quem fez a requisiç~o. 

o pres1 ente a provmc1a a a w, e ... e 
Julho corrente, remettendo -as cópias da .. eleição a 
que se procedeu, no dia :1.3, nos collegios eleito
raes da Cachoeira e Itapicurú, para preencher. a 
vaga deixada pelo Sr. depuiado Francisco Sodré, 
nomeado lllinistro do imperio. 

eqnemneu o o engen e1ro oao ar os r e -
nhalgh, offerecendo-se a fazer, sem onus para o 
Estado, os qstudos da zona contestada entre as 
províncias de Santa Catharina e Paraná. -=- A' 
commissão de estatística. 

Siio lidas e approv::~das sem debate as redacções 
publicadas no Dial"io do~Parlam,ento, de20, sobre 
os projeclos de limpeza e irrigação da cidade; 
elevando o prazo a João Jo~cí Fagundes .(J.e Re-

cisco João d~' Azevedo, e ao om~i~l de descarga 
dn alfandega Leoncio Godofred?'Q.') Nascimento 
Feitosa. 1 

Foi lido,julg:ado objecto de deliberàção·e man-
dado imprimir, o seguinte · 

PAUECER. 

1879- N. 259. 

Foi presente á commissão de fazenda o reque
rimento do Dr. Domingos de Araujo e Silva, 

• • ' o 
(. ...... . 

curso de .sciencias. physiCas e math·ematicas .da 
e.scola polytechnica, que pede p_ara o poder le· 
gislativo autorizar o governo não só a mandar 
imprimir a obra denominada - Curso Completo 
de Topographia,- que o -supplicante escreveu 
para uso dos alumnos da mesma escola e dos en
genheiros em geral, como tambem a fazer,effe
ctivo o premio que pela congregação dareferida 
escola foi arbitrado. 
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•' , "'!:" ... --

E' de parecer que, em deferimento da 
çao se a op e, o segumte proJecto de lei : 

A assembléa geral resolve : 
Art. :i. o O governo fica autorizado a mandar 

imprimie na typogrnphia nacional, indepen
dente de qualquer retribuição pecuniaria, tt obra 
denominada-Curso Geral de Topog-raphia,-es
cripto pelo· Dr. Domingos de Araujo e Silva,· 
lente cathedratico da. escola polytechnica ; reier
vando, porém, ~mesma t orrra hia 300 exem-
p ares, que serao venc 1 os para indemnisação 
de parte das despezas feitas. · 

Art. ~.o Ficnm revogadas as disposições em 

Sala das commissões, 25 de Julho de !879. -
Buarque de J,facedo .. -Bai'I"OS Pimentel.- ]iJlt
renço de Albuquerque. . 

Foi lido e approvado sem debate o seguinte 

camar·a sanecionou já esta eleição~ é recoilhecetr. 
os poderes do deputado elei,to. · 

deputncio que o regimento manda que as rec1a.;.:Ç; 
mações a proposito da publicação dos traballiõs.c~ 
desta casa sejt1m feitas por escripto. ·~-'~ :-i.,-::t-;; 

O Sn. 'l'AvA:ÚEs BELFORT :-Peço a palavra p'ara· ·: 
responder. · ;,:·: ~- · 

0 SR. THEODORETO SOUTO :.-Não. é uma sim~~: 
pies rectificação ; é a explicação de um fncto rm.:: 
portante. V. Ex. comprehende que eu úãq . . . . ---·:.,;-

missão uma censura tão acerba, tão injustã'-::t 
Cump1·o um dever indeclinavel : venho a saiv@;> 
a honra o1fendida de uma commissão do arla-.:-
mento. · · 

Disse eu que não poderia debater a materi~': 
da legalidade dn alludidn verificacão de pô'-/ 
deres ; mns si me fosse permittido responder'-':~: 
olJjec~~ão ~do nobre depu tudo, dir-Jhe- ia.· qri~-~ 
S. Ex. foi contrn os precedentes parl::lmentaré§;:' 

o Sr. Tavares Belfort, quando accusou 0 proce- ~do Parlamento, estas actas vieram nos dias dê
dimento da commissão de constituição e poderes, signados abaixo. Publicarei o tr:1balho da secre-. 
na questão da ultima ·eleição de S. Paulo. Só taria na sua integra. Eil-o: 
muito depois. de S. Ex ter pronunciado essa • Pelas actas da -camara dos Srs. deputados 

· accusação, é que eu -vim.no conhecimento della, verifica-se que do dia 15 a 22 de Julho fôrain 
e isso porque um collega chamou pára tal facto :_presentes á mesma camara 33 actns _de outros· 
a minha attencão. Fui então ler o Diario do tantos collegios eleitoraes da província· de·. S~~: 
Parlamento, no· qual se acha um trecho que Paulo, eomprehendendo !.300 eleitores,· cpie:_: 

A. 48. TOMO III. 
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deram ao conselheiro Moreira de Barros 721 .votos/ :. O ,nobre deputado nãõ poiídeioti:: conveniente:: 
-conforme o quadro seguinte: · n~eí:tté o assumpto ~- n~o. examinou· os dados •pre~ 

c1sos para formar JUize:seguro. " · Dia da ·apre-
. s~tação. 

liLd~=-'Julho •:- .. -~,;---·-,_ -. " 
•..• ··-·:"1:"···.•; 

22 
22 
~.22< ' 
.22 :· 
:22 
.·'>'> 

_, 

Collegios. Numero de Votação 
eleitores. 

Guaratinguetá 

Pindmnonhan- ' 
_gaba~ ..... 

Caçapava. ... . 
Taubaté .... . 
Queluz ..... . 
Snnto Amaro. 
Jacarehy ..... 
S. José dos 

(. :s •••• 
Capivary. : . . 
Cunha .. _ ... 

Claro ..... . 
Campinas ... . 
Atibaia ..... . 
Penha do Mo-

gy-mirim .. 
·Piracicaba .. . 
Jundiahy ... . 
Santa Iz<1Lel. 
Mogy da::: 

ruzes ... . 
Bunanal .... . 
Igqape ..... . 

S. Roque ... . 
Sorocaba ... . 
Jahlí ........ . 
Tieté ....... . 
Amparo .... . 

Itn petfnin~a .. 
Mogy-mirim. 
Brag-nnça .... 
Pirassinnnga. 

51 

ê7 
22 
25 
4:9 

I 

47 
20 

4:9 
73 
M 

C)-
../, .." .., .. 
35 
22 

.. 
35 
4G 
23 
"'" .. i) 

29 

82 
52 
29 
37 

28 

21 
37 
18 
21 
12 

..., 
31 
::11 

7 
4:0 
25 

:12 
:1.2 

i 
12 

!2 
3i 
16 
15 
18 
C)") 

r.,g 
36· 
q•• .. a 
1~ 

~{~ 1.300 721 

· '·Contendo toda a provmcia 20-16 e!r~itores, dos 
quaesnão se acham uppro,~:tdos 63, na oceasião em 

.. . ;""' 

· de 683 eleit0res, que, qunndo mesmo compareces
sem todos á urna e votassem no immediato em 
.v_otos, que obteve 5 votos, viria elle a ficar com 
688 votos, votação muito inferior á que obteve o 
conselheiro Moreira de Barros. · · 

Accresce mais que, depois de apresentado o pa
récer, e antes de ser vot_ado, chegnram as netas 

·,dos collegios de Lençóes, .Macaca, Rio Novo e 
Franca, que comprehendem 138 ·eleitores, que 
deram ao conselheiro Moreira de Barros oitentn 

··voto$.· · 
'' Da a ura ão feita em vista das actas se ver·-

:Q.cou que o Sr. ministro dos negocias estrangeiros 
· tinha obtido 72! votos, e por conseguinte estava 
.eleito e não podia deixar de ser reconhecido de
;']ntado, peis que~ qualquer que fosse a votação 
~J:i.Ue.._recabisse em outro candidato, tal votação 
~~ªb _podia superar esse numero. Depois tratava
~.se;J~.e,uma eleição abandonada pelos .adversarios, 
~;:t~tâl..,po_nto que o unico candidato opposto tinha 
,";al~entao.5 -votos. 
Ç·~':';.~.···::>:~·.·; 

( Trocam-se apartes) . 
O Sn.. THEODORETO SouTo :-Eu vou concluir a . ~ :- . . 

que S. Ex. não tinha razão para nos fner a cen
sura que fez; e-espero que S. Ex., reflectindo 
melhor. de i· " · ·· 
a injustiça que fez á commissão, injustiça que 
nos·affecta não só como membros do p:trla.mento, 
mas até em relação aos nossos caracteres in di-: 

·viduaes. Si S. Ex. não o fizer, ficar-me-ha o 
direito· de dizer que o nobre deputado persi~te na 
sua imprudencia. Não creio porém que assim 

S. Ex. nos faz. 
b ·u IÇa o que 

-Temos ch~g~do a un~ t,al estado de degradação 
moral, que e tido por Imprudente quem proflio-a 
abusos ou os denuncia. "' 

A~eito c~m pra.zer para mim esse qualificntivo; 
o pmz me JUlgara. · 

ComeçJ por notar a~extemporanea reclnmação 
do nobre deputado pelo Ceará,já porque quando 
fallei nenhuma contestação se me fez, já porque 
o parecer ~oi votado_ h~ dius, e era be::n natural 

refere o parecer: disse apenas que me. constava 
e::se facto. 

Desde o momento em que nada affirmei sob r e 
o caso, tt:ndo o direito de·n tal respeito ser in
formado não podiu haver motivo para o castigo, 
que o nobre deputado pelo Cearú, n1embro da 
comnussao c e constr mç<to c po eres, me qmz 
inllingit·. 

Oissc, St·. presidente, que o parecer du com
missão de constitui!;ÜO e poderes relativo á elei
ção de um deputado, ultimamente procedida em 
S. Paulo, peccmru por inopporLuno, illegal, até 
mesmo immorul. 

O Sn. PnESIDENTE:-Não posso consenti!· que 
se di:;cutu nm parecer j<i votado. 

0 R. TAVARES BELFORT:-V. Ex. OUViU a 
accusação, deve admitti:- a defesa. Não discuto, e 
dou apenas uma explicação pessoal. 

Na constituição se diz que, éJUando um depu
tado é chamado aos conselhos da corôa, perde o 
seu cargo e proceder-se-ha a uma nova eleicão, 
na qual poderá ser reeleito, e então accumuiará · 
os· dous cargos. · 

Diz a mesma constítuição que, 1tltimada· a 
eleição, a verificação dos poderes se fará de accõrdo 
com o regimento desta camara. 

A eleição tem quatro phases disti11ctas: eleição 
pnmana, secun ana, apuraçao e ven caçao e 
poderes. Tudo isto se acha previsto nas riossas 
leis organicas e regulamentares a proposito de 
eleições.· . 

Desde que se deu no caso em questão a ved
ficação de poderes sem a apuração de votos, e 
havendo apenas conhecimento do resultado da 
eleição em alguns collegios eleitoraes, o parecer 
é certmp.ente inopportuno (.Apm·tes)... _ 
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· ·~· ~o~~: piàti~.a- possivel, quando vai de encon
tro a let ( Contmuam os apa1'tes )~ E' uma pratica 
abusiva, que nã0 deve ser repetida. 

·O Sn. FABIO REIS :-Corrija. os a c tos da c:~mara 
de 20 annos Pl!ra câ. · · 

Não havia, como ainda não ha, nem haverá 
apuração da eleição ... 

(Crw·· . -
Não se póde affirmar que não se realizará, o 

que é t0davía possível. 

O SR. TAVAR.ES BELFORT:- Não é pi'o'\l'avel, 
mas é evidentemente possível. A Qalllarac-ero 
todo o caso não tem o direito de ·advinh:fr;, ·ou. . 
presumir, quando se trata de verifica,ç~~?;'ª'~:~· 
poderes. -·~;0.:':k~~ 

1 ega , e a mesmo 1mmora (Protestos). -~ 

O Sr. Silveira de Souza (pela ordem)J. 
diz que, sondo a ordem do dia d:tda para os nossos~ 
trabalhos da sessão de hoje, notou que não foL 
íncluidn a continuat;üo da discussão do projeeto ' 

· •o nos limites de sn.1 IllOvinciu e da do-
Pa1·nná. · .. ·: 

Niio vê razão plausível para que fosse esta ma:~· 
·,, t,mrente da maior importanc1a para as: 

duas provincins, elimina<la da ordem do dia de . 
hoje; e é p:1ra pedir ao nobre presidente que tenha 
a bondade de a incluir na ordem do dia de ama· 
nhã que pediu a palê.tvra : tanto mais quanto vê 
que este projecto foi preterido para se incluir na 
mes · · · s projectos puramente 

r ao a prece en e, os 1mos empos princi- ção, a seu ver inconveniente, que foi dada áquel· 
:palmente, sei bem disso, de que um deputndo las discussões peles seus nobres collegas, autqres 
deixe de ser, quando chamado acs conselhos da de al..,.umas 0mend:J.s que aqui foraJ.U apresenta- · 
corôa, reeleito; mas, ~orno J!O caso e~ questão, · das, as quaes, em vez de limitarem a diSCUSSãO·, 
o numero de votos, amda !lao. ~onhec1do, r~ca- ã<utiiidaae do projccto nos termos em que elle foi 
hindo em qualqnel' outl'o mdlVlduo, que nao o apresentado isto é como simples autorização ara: 
Sr. ministro de estrang:eirgs e ha:vend&-nullt rn ' an af es u ar taes 1m1tes, entraram· 
de de collegios, onde o Sr. ministro fôr::t unica~ , na0 discussão das divisas de outras provincias·,'.'ô 
mente votado... que sem duvida prejudicou o andamento do pro~: 

o SR. Pl.\ESDE~"rE :-Isto não tem nada com a jecto. · · , , ··:> 
explicação pessoal, de que tratn o nobre depu- · o sa. OtEGARro observa que reclamou Con'tià 
ta do. · i.sto. ' · · · . <:::0:.· ' 

0 SR. TA.V.-\RES BELFORT :-•• • talvez não fosse 0 Sn. SEGIS:IlUNDO:- Os nobres d.eputado~p~f 
S. Ex. o eleito. Minas são respons1v~is por semelhante :·(}iS~ 

O SR~ 0LEGAIUO :~Não é posstvel. cussão. ·· · · 
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que estas medidas relativas a divisas entre pro
vincias são questões muito difficeis, muito com-

. plicade.s, que dependem de estudos de gabinete, 
de consultn, de documentos (apoiados), e que, 
portanto, não ])(}dem ~er r.onvenientemente tra
tadas·e resolvidas aqui (apoiados), que os levou 
a apresentar esse projecto. Por consequencia, 
entende que ·é prejudicar a discussão, ventilar 
ex~lCtamente .por occasião de emendas aquellas 
ques oes, que se · is , i , . 

o SR. SEGIS3rtJNno:-Nós, que temos motivos 
·que são muito procedentes, queremos a mesma 
causa. Não se póde conceder isso a Santa Ca
tharina e Paraná e n~gar-se a Goyaz, sem contra
dicção palpavel. 

ccintestavel relativamente ás províncias de ~anta 
Catharina e Paraná, cujos represe•tar · · ·.~ foram 
os autores do ro·ecto rimitivo; mas não se o -
porá ás emendas que em re ação a out1·as provm
.cias foram e forem apresentadás. 

Tanto mais quanto, mesmo em relação á pro
víncia de Minas, ainda quando passasse a emenda 

·que foi apresentada pelo nobre deputado por 
Goyaz, entend_e que. o ·~u direito, si ~~~~ o tem, 

(. ' ~ ,. 
como allegam os nobres deputados pela província 
de Mirins, que esta questão j~t está resolvida ou 
determinada por lei em relaç5õ aos seus limites 
com a província de Goyaz, uma simples autori
zação dada ao governo pnra estudar esses limites 
em nada prejudica qualquer decisão qne já 
exista (Apoiados). 

Por consequencia não vê motivo para essa dis
cus·são larga e ontecipada .·que os nobres depu-

Çonsultada a camara, dec~de pela affirmativa. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEl\I DO DIA. 

C?ntimí.a ~ 3. a discussão !lo projecto sobre 0< 

Vêm á mesa, suo lida_s e entram conjunctamente· 
em discussão, as seguintes 

EME:t\"DAS 

Fica o governo autorizado a alterar este regu
lamento na parte não referente its multas, e con
forme as exigencins do serviço publico. 

S. R.-Joaquim Serra. · 
No caso de ser arp.rovado o projecto e o res

pectivo regulamento, offereço a seguinte emenda : 
Em falta do registt·o civil, será subsidiaria o. 

registro religioso .-I. Semphico. 

O Sr. FeUcio dos Santos:-Sr. pre-
st en , eu nao on avn o o · i c 
meu nobre amigo, deputado pelo Amazon:Js; não 
e~pernva, p~t·t::mto,_que entrasse hoje em discus-
... c ,.. ' o ' ' .. 
terias designadns para a primeira parte da ordem 
do d in. Pot· esse motivo não trouxe os nponta
menlos que tomei durante o debate desta mate- · 
ria em uma das sl.'ssões passadas. Fa~o estn de-. 
ela ração para que a camara me descuipe a desor

m de c ue se hão de resentir as minhas idéas 
fallando sem-espernr sobre materia tão impor-
tnnte. · 

Peço a V. Ex., Sr .. presidente,_que mande-me 
trazer as emen as apresen a as, o prQ.Jec o e a 
collecção de leis de 187~, em que está o regula
mento do regis~ro civil. 

Sr. presidente, ao começar a discussão as
signnlarei um defeito orgamco dos nossos legis
ladores em g_eral: Pare~e que uma ~nomalia--d~ 

hem as diversas diatancias em que se acha o 
nivel social da nossa. pof)ulação, tão diversa em 
lu1bilos, em densidade e outra• circumstancias, c 
no gráo da evolução sociaL 

'Deste vicio resentem-sc todas as nossns leis que 
dizem respeito aos costumes. A's vezes, por uma 
hyperrnetropia exagerada, v~ o governo a socie· 
dade da Europa e applica as suas leis, habitas c' 
costumes à nos~a; outras vezes, por _uma myopia 
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mcntos, complet~u a demonstração do o~ador 
antecedente. Mostrou-se S. Ex. entretanto des
animado, sem razão, a meu ver, de que pos
samos corrigir a lei. 

Sr. preside:r;J.te, por maiÔr qüc seja o enthu
siasmo dos propugnadores desta reforma, acre
dito que a c::~mara dos Srs. deputados não se 
contagiar.:í por tal_ ex~geração_a ponto de deix::~r 

o 
como.este, que é um vexame insupportavel para a 
população da maior parte do Imperio (Apoiados). 

'Niío partilho os receios do· nobre collega a 
quem me refiro; tenho esperança de que a camara 
dos Srs. deputados attenderá ás observações 
justas, porque precisamos de-leis exequiveis, e 
não de propagandas irritantes. · 
'0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS:- Apoiado. 

Deve -ser emendada, mas deve ser tambem ado-
·ptada.' . 

q S~. HORTA DE A~AUJO :-E' pr~ci~O conciliar 

zileiros. 
· (Ha outros apartes). 

0 SR. F.imcro DOS SANTOS :-Não quero dizer 
que esta 'lei tenha por fim uma reforma anti-: 
relio-iosu · si alo-nem a en~ara por esse lado, e s1 
alo-uem ~ ellá se oppõe visando idéas religiosas, 
declaro á V. Ex. que por minhà par~e me colloco 
inteiramente fóra desse .campo (Muzto bem). 

. . 

·Não quero ouvir·áqui o grito allemão tão em 
moda hoje, o gegen Rom, a propaganda anti-ca
t.holica. 

0 SR. SERAPHICO ::.....Nem a questão é religiosa. 
(Apoiados). - · · 

uma legislação que attenda a alguma· necessidade ' 
real de progres~o a justiça, é_ necessario despir-

O Sn. FELICIO DOS SANTOS :-Porque os nossos 
compatriotas do centro, aquelles que professam 
a religião do Estado estão bem servidos, quanto 
a registro. · 

NHORES :-Nem por isso. 
0 SR. FELICIO DOS. SANTOS :-Quàndo _digo bem·, 

. . 
Não .creio que para esses o registro civil importe 
uma· mudança em _sentido favoravel. 

O SR. SERAPHICO :..::... Pelo contrario, elles vão 
ficar sem registro. 

O.SR. FELICIO DOS SANTOS:- Si esta lei vai . . . . -
1::) "' ' (, . 

vez sem registro algum, como diz muito bem o 
nobre deputado. . 

UM SR. DEPUTADO :- A maioria do Brazil. 
· O SR. MEIRA DE VAsCONCELLos:-Mas ·como 

está não serve nem aos catholicos, nem aos acatho-
licos. · 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS:-Esta legislação 
• • • 0'. 

em um empregado puramente civil; mas tam- · 
bem o peior de todos os empregados civis que 
temos. E' um empregado amovivel que segue 
as fluctuações da política, acompanha os parti~ 
dos e as exigencias dos mandões de aldêu, .é um 
empregado eleitoral, mal remunerado e de quem , 
quasi nenhuma instruc_ção se exige. · · 

Ora, o registro estava a cargo do vigario que,é 
um empregado fixo, vitalicio, que tem uma certa 
instrucção scientifica, grande responsabilidade 
moral pelo seu cargo além· da civil, e que obe- -
dece a um unico chefe de alta autoridade e · . . . . . . -

o-seu vigario, ao passo que ó~escrivão de' paz e.m:: 
muitas localidades- dos sertões é um verdadeiro 
mytho. Ninguem sabe muitas vezes queni'ê o 
escrivão do juiz de paz (Apartes). Declaro· .. a 
V. Ex. que vi mais de uma vez procurar-se _de
balde pura interesse particular um escrivão de 
paz durante muitos dias. ... . 

UM Su. DEPUTADo:-V. Ex. está exagerando. 
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O Sn. FELICIO Dos SAI\Tos:-V. Ex., que estuda 
as necessidades do paiz considerando-as pelo lado 
positivo, como mais de uma vez tenho visto com 
prazer, attenderá ao que é e não ao que deve 
ser. 

direitos que se quer resguardar. Não insistirei 
mnis nesta ordem de considerações, porque se'l.'ia 
repetir mal o que tão bem explanaram o nobre 
deputado pela minha província e o nobre depu
tado por Pernambuco (Apartes). 

Reconheço a vantagem do registro civil, só 
lamento que o nosso paiz não esteja ainda em 
condições de o P?der adaptar J.30r toda a parte. 

O Sn. Pmsco PA.R;\.ISO :-Na rovincia da Bahia 
Ja se executa. 

0 Sn. HoRTA. DE An.mJO:-No Espírito Santo 
tambem. 

0 SR. FELICIO DOS SA.t"\'TOS :-Parece ao menos 
que a lef do registro civil, mesmo emendada, 
será muito difficilmente executada em províncias 
interiores. 

EntretantG sabe V. Ex. anue estú clla em 
vio-or? Isto é caracterisLico: o reo-ulamento 
acha-se em plena execução ... na província de 
Goyn ! Isto prova que não ha seriedade na exe
cução das leis do paiz. Mas querem saber por
que está o registro civil em vigor em Goyaz? 
Simplesmente porque o escrivão recebe uns cer
tos emolumentos dos assentamentos, e pouco se 
importa com o interesse dqs cidadãos offendidos 
ou prejudicados pela má execução. . 

Quando se trata de alterar a legislação de um 
· i · · a r rma 

· não seja para peior. Recordo-me de ter lido em um 
dos ensaios ·de :Montaigne uma reflexão applica
vel ao caso. Dizia elle que quando se mudam as 
leis e costumes de um povo deve~ se antes refle
ctir que o systema antigo já tem produzido todos 
os seus máos resultados, e já se sabe pela expe
riencia e pelo bom senso o meio de obviar nos 
abusos e inconvenientes, ao passo que as leis 
novas, os habitas novos, as imposições novas, si 
não são claras e completas, produzem o effeito 
aos medicamentos em dóse insuffi.ciente, que, 
em vez de purgarem o organismo, irritam-no e 

e1xam-no em pe10res con 1çoes. rew que com 
a lei do registro civil vamos no interior do paiz 
produzir exactamente isto. · 

O'Sn. HORTA DEÁRAUJO:-Como est<Í. O regula
mento. 

O Sn. FELICIS DOS SA,xTos:-Bem ou mal o 
povo do interior está servido. 

VozES :-Mal. 

R. ELICIO DOS ANTOS :- e OS no res epU· 
tados eHtendem que é de ·vantagem secularisar 
o registro de nascimentos, casamentos c obitos, 
tirando-o do poder dos vigarios, façam-o pouco 
a pouco, deixando no interior do paiz o reg:istro 
civil f~ultativo ~or algum. tempo, até q?-e a 

Aos que procuram annullar assim a influencia 
dos padres, responde ·a propria philosnphia posi
tivista hodierna, reconhecendo quP. a edncação 
religiosa é necessaria para a evolução da lmma
nidade ; e aos povos atrazados não se ha de abso
lutamente arrancar a idéa teleologica ou reli- · 

. - ~ ã ( 
substituir em periodo ui-

a um apa1· e. 
. Os vigarios do interioi· satisfazem mal esta ne
cessidade publica; o melhor é facultar ao povo 
mais um meio de garantir os seus direitos, isto 
é, mais um e não um em vez de· outro. · 

Qual será o inconveniente de estabelecer ao 
Iádo do registro religioso o registro civil? · 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS =-Eu entendo 
ue o reo·istro relio-ioso deve ficar ao lado do re- · 

grstro CIVI ~ como su SI 1ar~o. 

O SR. FELICIO DOs SAJ.'{Tos:- Concordo perfei-. 
tam~:;nte com o nobre de utado. S. Ex. como ha-
bituado.a estas questões, apanhou a minha -idéa 
mais depressa do que eu ; màgistrado como é, 
conhecedor dn população do sertão, não podia 
deixar de antever a verdade das proposições que 
avanço, c experiente pela sua profissão, achou 
p~rf~i~~lllleJ?.te. a idéa. que eu procurava, Toda a 

' ' ' têm de obrigar a toda a massa da populnção, para 
que seja justn, é necessario, em primeiro lagar, 
que o fim a que se propõe seja necessario, que 
vá satisfazer uma necessidade real ; e em segundo 
Jogar, que não exceda a essa necessidade e que os 
onus que traz comsigo recaiam sobre aquella 
classe a quem vai aproveitar a lei. Este principio 
da·Iegislação parece-me incontroverso. 

,;' . 
da população que pede o registro civil? E', como 
muito bem disse o meu no_bre amigo deputado 
pelo Amazonas, a necessidade de prover de re
gistr0 a. população acatholica do Imperio, é a 
neces~idade de resguardar os direitos dos indi
viduas que não podem procurar os vigarios. 

O SR. MEIRA. DE VAscoNCELLos:- 'Ias toda a 
população precisa. 

O SR. FELICIO DOS SANTos=~ Mas é esta a ne
cessidade a que devemos attender sobre tud0. 
Já vê o meu nobre amigo que não estamos 
muito distantes um do outro. ComQ S. Ex. 
entendo que não devemos deixar e provêr e 
remedio a esta neee~sidadç na_:pre~ente sessão. 
Pois bem, façamos Isso desde Ja; estabeleçamos 
o registro para os acatbolicos e, si apenas lhe 
falta a saucção penal, tratemos de estabelecei-~. 
Sobre isso não ha duvida; é esta uma proVI
dencia que podemos votar unanimemente e para 
o fazer basta sómente que no parecer da com
missão ~estaquemos as duas partes de que elle 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 30/01/2015 11:05- PÃigina 8 de 20 

Sessão em 28 de Ju~ho de 1879. 383 

se compõe e que se acham contidas no § 1. o. O 
ar_t. &2 do regulamento estabelece o seg-uinte. 
(le): -= 

I-Ia umn pena ao official 'doi}e~istro para abri-
gaJ-o a garantir o direito dos ciattdiio.~. . 

(Obriga--se, sob pena. de multa, aos .pais ou 
quem os substituir a levar os recemnascidos á 
presença ~o escrivão de paz, dentro de 30 dias.) · 

Este arl!go é inteiramente inexequivelno in
terior do paiz. 

O Sn. ANTONIO nE SrQUEinA: -'Nesse easo a . 
.razão da compressão não prev:alece. · 

O Sn. FELICJO nos SANTos: -Vou demonstrar 
como se pó.de dar o facto. · · · 

O Sn. JoAQUIJu NABuco:- rra, sem duvida, viga-
rws e reguez1a s: estn :m o trtste wea o pa1z. 

O Sn. FELrcro nos SANTOS:- E' melhor isso 
do ue fazer fiO"urar o nosso aiz como elle não 
e na rea 1 a':.:. 

Não sei si estou dando triste idéa do paiz; na 
descripç;ão que faço, exacta como é, estou pho-
tographando,upena< -

Em grande parte do nosso territoriG, a popu
lação vive exparsa, sem relações nem meios 

· )i , ã c cen o nu i ~ 
civis, e ig·norando até o mecanismo das nossas 
instituições poli_?cas. Esse~ _homens só sã? bus-

apenas,< não são p;·opriam~r{te cidadãos, são 
simples votantes inconscientes do que fazem. Si 
estesindividuos tiverem deixado de levar alguma 
criança ao registro por qualquer motivo de força 
maior, o inspector de quarteirão, que só appa
rece na occasião da eleição, vai exigir-lhes o 
voto e em termos decisivos : hão de votar com 
elle, sob pena de fazer-se effectiva a multa em 
que !ncorteram : ou votar, ou pagar multa 

ras (apoiados). VV. EEx. hão de concordar ·como 0 Sn.. FELIGIO DOS SANTOS :-Sim, senhor, OS 
a poJHica tacanlw dos partidos explora em seu pais procuram os vigarios, mas advirta que para 
proveito estes. meios para coagir os cidadãos o ba.ptismo não ha prazo fix.o (Apa1·te$). Além 
qmndo precisa dos seus ·votos. Ora, nós no~ disto, o vigario percorre a freguezia, llaptiza a 
reunimos nesta sessãoespecialmente·para libertar criança,em qualquer parte (Apa1·tes). Sem mesmo 
o voto do cidadão; devemos, portanto, affastar de defender o clero das exageradas e ~njustas ar-

ssa. eg1s açao u o aqui o que po e servrr e guiço s no 1 , i 
-pretexto para futuras coacções. vigarios levados, quando mais não seja, pelo 

F . · · · interesse dos emolumentos, vão baptizar em toda 1gurarer a camara um caso que se darit mi- d f · 
lharcs de vezes no interior. Um individuo deixu parte a reguezra. 
de levar uma crianç:1 a registro dentro dos 30 dias. VozEs:-Mas o registro? 
O escrivão de paz está longe, a 20 ou 30 len-uas. o Sn. FEtrcro Dos SANTOS:- Os pais, parares-
por exemplo, ou n~o existe mesmo: a criança g-uaruurem futuros interesses, fazem sempre lan
comerva-sc doente dentro dos 30 dias· pódc não çar 0 reg-istro nos livros da parochia (apartes). A 
hnver inspec.tor de qoarteirão... ' n-uardu dos direitos é um incentivo para a. fisca-

1\1 R. EPUTAno:-0 prazo'póde ser augmen- 1saçao. 
ta do. Tonho viajado o sertão, e posso dizer que estas 

O SR. FELicro oos SANTos:-Aug-mente v. Ex. certidões de baptismo, são ás vezes mais faceis de . 
o prazo quanto quizer; a questão fica na mesma. obter-se alli do que nas cidades. Sou filho-de uma 

O J · cidade e não pude achar o meu r_egistro de ba
Sn. OSÉ CAETA.,.\0 :-~fas a criança ·não tem ptismo, sendo obrigado a suppril-o como manda· r,. 

de ir tambem á freguezia baptisar-se "! lei. 
0 Sn. HORTA DE ARAUJO:_:-Não ha prazo mar- 0 Sa. SALDANHA MARINHO:-.Mais uma razão. 

cado para o baptismo. . 
O Sn. FELrcro Dos SANTOS:- No anno em_ que 

(Ha outros apartes.) nasci, muitos vigarios liberaes tinham sido per-
O SR. FELIClo DOS ·sANTos:-Eu não tenho o seguidos como rebeldes e tiveram de fugir, 

habito da tribuna; e ~i os nobres deputados con- abandonando os livros. que extraviaram-se. Não 
tmuam a. mterromper-me assrm~ per erer o o e e esperar· que os paroc os veJam-se mu1 as 
das minhas idéas. · · vezes expostos á perseguição, mas com certeza 

Os nobres. deputados suppõem que n9 interior os e3crivães de paz e os inspectores de quarteirão 
ha-inspectores de quarteirões em ·toda a parte "l correm o risco de fuga e o abandono de livros. 
Nem ha quarteirões, quanto mais inspectores. coro qualquermudançapolitica ... (Apa_1·tes). 
Ha extensões immensas de territorio não divi- Suppõem os nobres deputados que escrivães 
dido em quarteirõês, onde mor:1 um habitante· ,de paz, que servem interinamente. por pouco 
aqui, outro acolá ; ha quarteirões sem inspector tempo, terão e1:1.idado de guardar os livros do re
mesmo na côrte.'. gistro, para passarem-os aos seus successores: 
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que não conhecelll, nem: sabem onde residem, 
nem quem são~- _ . ~ 

E' uma verdadeira extravagancia o que vamos 
fazer, 
_qsn7 JoAQUIM NAnuqo:-E' f!Dl pouco de_ci-

o 

' 00 -tempos, tirando-se uma parte de sua parca 
subsistencia. Ella poderá dizer cc:mo o p hilosoplao 
"Te""o ao rei da -Macedonia : • Não me tireis 
aquillo que não me podeis dar .• 

E'excellente meio de introduzir a civilisação 
no sertão, obrigar o povo a um encargo pesado 
e inutil, sob pena de multa! 

0 SR. ANTONIO DE SIQUEIRA. :_:_A população do - . . . . . . 
O Sn. FELÍCIO DOS SA.NTOs :-Mesmo nas prin

cipaes cidaues .... 
O Sn. A.:.'\TONIO DE SIQUEIUA. :- Tanto melhor 

para provar a necessidade do registro. 
O Sn . FELicro Dos S.-L,TOS:- .... mesmo. nas 

cidades é difficil exgcutar bem a lei, quanto mais 
no interior. Por isso seria meJhor por ora dei
xar facultativo ... 

O SR. CosTA RmEmo : - Si a c ousa é necessa
ria, deve ser obrigatoria. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS :-0 aparte do nobre 
deputado é um verdadeiro argumento escolastico. 
O que importa é saber si a lei está em relação 
com o estado do paiz. O registro é necessario, 
absolutamente necessario ~ 

VOZES :-E'. 
0 SR. FELICIO DOS SANTOS :-Não comprehcn

do como seja necessario o que é inexequivcl. 
Os nobres deputados devem, portanto, tornai-o 
exequivel no interior (Apartes). 

Não trata-se de uma. necessidade absoluta, c 
basta lembrar que temos vivido até hoje sem 
elle. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA : -Muitos cidadãos 
do paiz têm soffrido por falta do registro civil. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS: -Comprehendo que 
possa ser conveniente, mas a necessidade não é 
absoluta. Fi ue ois o r "". t .,· · · 
gioso; quem não encontrar o vigario ou não 
quizer se dirigir a elle irá procurar o esçrivão. 

O Sn. A.'TONIO DE SrQUEIUA:- E' necessario 
para evitar comuressão de direitos. 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS:- A necessidade. 
absoluta existe, sim, para os acatholicos. 

O Sn. ANTONIO DE SIQUEinA :-E' uma neccs-
5idade para n nossa sociedade. 

0 SR. FELICCO DOS SANTOS :-l\Ías porque razão 
se ha de impô r vexames, incommodos, á popula
ção cathoHca para satisfazer uma necessidade 
qne não é della. ? 

O SR. ANTONI~ DE SIQUEIRA :7 Aqui n~o se 

trata-se de garantir o Es-tado com um meio de 
):lrovidenciar sobre direitos impor.tantissimos dos 
cidadãos. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS :- lnsi_ste O meu 
collega nesse argumento .... 

O SR. SERAPHrco:- Procura-se sahir do de
feituoso para cahir no pessimo. 

UM SR. DEPUTADO : -0 registro é um direito 
. a · 

O Sn. FELrcro nos SANTOS : -Este direito do 
Estado não se óde entretanto exercer no ·n -
rwr. rs aquz a questão nos .seus termos. 

E' um direito do Estado o registro, sim, se
nhores, como outros muitos que não se exercem 
porque as condições do paiz oppõem-se a isso. 

O Sn. FABIO REis: -Então vamos acabar com 
as. eleições, porque o direito de voto é o que 
pewr se exerce. 

0 Sn. FEL I CIO DOS SANTOS : - E julga O nobre 
de utado c ue a não e · · - • 
nõo seria excellente supprimil-o. · 

(Hct diversos apartes). 

s no Jres deputados que tencionam approvar 
ou emendar este project(} considerem-se colloca
dos no interior do l3razil, e vejam si é llossivel 
uma legislação uniforme em um paiz cemo este. 

Que o . registro civil pó de perfeitamente ser 
applicado com vantagem- nas cidades não con-
es o. ue e e seJa o rigatorio nas g-ranaes po

voações, concordo ainda. E como estimaria muito 
estar de accôrdo em tudo com os nobres deputa· 
dos, Yotemos uma lei util em todos os sentidos, 
sem vexames nem inconunodos }lara a popula
ção. Façamos este registro obrigatorio nas cida
des e villas, e facultativo no interior, sendo sub
sidiado pelo religioso. 

Assim conciliaríamos as vantagens da lei com 
o • o j::; 

paiz. 
Os interesses dos acatholicos fic-am assim per

feitamente resguardados ; mantenhamos a parte 
penal do rcg-ulmuento contra os empregados que -
não lançarem as notas nos livros competentes; 
modifiquemos. esse art. õ.8, não impondo aos 
habitantes do interior a obrigação, sob pena de 
multa e prisão, de apresentarem em 30 dias 
o recem-nascido ao escrivão de paz. 

0 Sr... ANTONIO DE SIQUEIRA :-0 nobre de
Imtado j<í viuobrigaçãosem uma sancção penal? 

. : - as, _sen .ores; 
não estabeleçamos o registro civil como uma 
obrigação, demol-a ao povo cvmo meio deres
guardar os seus direito3. 

O Sa. ANTONIO DE SIQUEIRA dá um apart~ .. 
O SR. FEucro DOS SANTOs:- Diga o· nobre de

putado o que disser, apresente as mais bellas 
· thcorias de direito, estabeleça os princípios mais 
inconcussos, esta medida na pratica é inexeguivel. 
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O Su. Al\-oroxio DE SIQUEIRA.:- O Estado tem o 
dever de garantit· direitos que dependem do 
registro. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS:-() Estado tem tam
bem o dever de garantir a vida e a propriedade 
d~s habitantes do interior, e entretanto o Esta-

o nao az caso Isso, Izen o que não tem 
meios, que o paiz é immenso •... 

• Dhlersos o. artes inte1·rom em o orad01·. 
Não discuto princípios, estou discutindo os 

factos. · 
O que quero dizer é q-o..1e o Esta'do deve garantir 

a vida, a propriedade da população do interior, 
abrir vias de communicação, satisfazer as neces-
sidades do ro .... resso antes e i · 
prisões, para que se pratique aquillo que é im
praticavel po_r negligencia ou impossibilidade do 
mesmo Estado. Os nobres deputados esquecem 
os everes o governo_ para se em Jrarem so
mente 1os seus direitos. 

V. Ex~ sabe o que é o interiot· do paiz. 
Quantas vezes um viajante fica esperando· dias 

e dias que um rio vase, porque o Estado não faz 
pontes? Eis ahi um caso de multa .... 

U!ll SR. DEPUTADO: -0 projecto dá O prazo de 
tres n1ezes. · 

, I 

·chamo ~l attenção da c~1nam para isto. A Iei'fa
culta que o cidadão possa _levar a criança a0 re
n-islro no Jrazo de tres mezes em caso de for, 
maior, 1·equerrmdo, porém, ao juiz de paz. 

Mas onde está o j tliz de paz? 
I:;tG é uma verdadeira pulha I 
0 Sn. ANTONIO DE SIQUE!ll.A :-Pois acita que é 

pullw procurar o juiz de paz? 

UMA voz :-Então não h a conciliações? 
0 SR. FELICIO DM SANTOS:- Diz muito bem O 

nobre collegn, ás vezes é difficilimo fazel·:ls. 
Si o nobre deputado fosse advogndo nos -sertões, 
-o que não lhe desejo, ver-se-ia muitas vezes 
embaraçado durante mezes e mezes para fazer 
uma conci wçao. 

UM Sn. DEPUTADO:- São raras as localidades 
, -onde não se póde encontrar um juiz de pa2,:. 

O Sn. FELICIO DOs SANTOs:- Vou mostrar 
. que muitas vezes o facto se dá. Um presi<lente 
de provinda ammlla uma eleição de juizes de 
paz ..•. estou referindo causas que tenho. visto. 
Muitas vezes é an.nullada uma eleição de juizes 
de paz, e têm de funccionar os dos quatriennios 
.anteriores, mas uns morrêram, outros muda
ram-se e outros não to!Ilaram posse. 

i .. o a ares 
Supponhamos. que existe _o ju.iz de pa.z: o indi

viduo que precisa del~e nao. pode p_orem procu· 
ral~o por causa da ~hstancra; mm~as vez~s o 
pobre sertanejo depois g~ yencer cmco~ seis e 
mais leguas em busca-do J_lliZ d~ paz, ~era I? d~s
n-osto de saber que ofunccwnarw passou aJuns
dicção ao seu immediato residente em outra 

· localidade. 
'·· A. 49.-TOMO.III. 

Está perdida· assim a viagem;:é o prazo fatal 
. d?s 30 dias, para apresentar o recêm -nascido, es • 
coa-se. 

Acontecerá que a criança não poderá ser trans
portada sempre, porque a viagem· é de dous ou 
tres dias a menos ue um . 
re~e~11-nascido á casa do juiz de paz ou do es
cnvao. 

o 
licença para, um U[larte? Porque uma ou outra 
localidade acha-se nessas condições, ha de se 
privar o paiz inteiro de uma mMida .que é ur
gente? 

0 SR. SERAPHICO :-Não é uma OU outra locali
dade, é todo o interior. 
. O Sn.. FELICIO nos SANTOS :-O nobre deputado 
que SQ conhece o· seu helio districto eleitoral, 
estü nas condi õ n- • ' • 

o Rio dê Janeiro e escrevem uma viagem ao 
Brazil, porque foram até ao Corcovado (Riso). 
Sniba que em todo o interior das !n·ovincins ha 
essas difficuldades ( Apoiados ) . 

Além disto, Sr. presidente, si insistimos nestrr 
lei principalmente pela necessidade de acautelar 
os interesses dos acatholicos .. _ 

O Sn. JosÉ CAETANO :-Não; é pela necessidade 
de asse .... urar os interess-es de todos. 

O Sr.. FELICIO nos SANTOS :-... essa popu!a
ção catholica do interior não se queixará com 
toda a r zã si fôr .:>1 ri .... l ·a 
ordem p~ra atten9,er aos interesses de um ou 
dous acatholicos que lá existem ? 

U:II Sn. DEPUTADO:- De um ou dous, não; de 
numero muito maior. 

0 Sn. FELICI~ DOS SANTOS:- ~esc ui pe~_n1e ~ 

par; g-arantir es~es :100,200 ·o~ :1,000, dando-lhes 
o registro civil. · 
- O Sn. Al\"TONIO DE SIQUEru:- V. Ex. não 
encara a questão pelo seu verdadeiro lado. A 
questão não é de acatholicos; é a necessidade 
social para· todos. 

O Sn. FELrcro DOS SANTos:-Esta necessidade 
social lw de ser satisfeita, quando fôr 11ossivel. 

. O Sn. ANTONIO DE SrQUEmA:- Então o paiz 
não está no caso de ter um registro civil? 

0 Sn. FEL I CIO DOS SAl\"TOS:- 0 interior do paiz 
não está no caso de ter um registro dvil obri-. 
gatorio (ok! oh!); decididamente nüo está. 

O SR. ANTONIO. DE SIQUEIRA:- Um paiz, em que 
se pretende fazer estatística,- não está no caso de 
ter um registro civil ? ! 

O Sn. FELicro Dos SAl\"TOS :-O aparte do-nobre 
deputado é epigrammatico, porque com effeito o 
nosso registro civil ha de ser tão bom: como a 
nos.5a estattstlca o mtenor. 

O Sn. A.~.'."TONIO DE SIQUEIRA : -Por alguma 
co usa se havia de começar. -

0 Sn. FELICIO .DOS SANTOS:- Bem; pois COill.e
cemos pelo que é possível. 

o· Sn. ANTONiO DE. SIQUEIRA.:- Esta é justa-
mente a questão : -isto é· possível. -
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-~- ; -.'::... ~ .; . :ê-. ,_._ ::' • ' :-"--.... ., ... -' 

'•••:·• 'osn4_FELICIO'~esS.U.'Tos:.:.....Faça-se o registro 
-·êivirpara as ;Cidades. E_para que novos empre

: gados?, Os vigarios sejam obrigttdos a isso, por
que são empregados publicas ... 

O Sn. CosTA RmEIRo :-Não apoiado. 

. .. .. ~ . . 
que primeiro obedecer Deas e depois aos homens 
e tple O!' Yig;1rios n::ío udmittem essa theoria. 

O Sn. StmAPmco: -Em materia espiritual, 
sem duvida nenhuma. 

O Sn. F"r.rcio DOS SA~Tos :-0 nobre deputado 
: a~ a. - n • , ra u err no escorrega 10. 

Estou prnmpto acompanhai-o em qualquer ter
reno. mcuos nesse_ 

O Sn. FELICIO Dos SANTOS :-Sim, _senhor; seja 
o registro gera!, mas obrig·ntorio sómente onde 
puder ser obrigatol'io. Com' <l minha emenda 
veja o nobre deputado que os direitos dos nca
tholicos i1cam garanti tios. Aceito as multas 
contra aquelles que são obrigados a f.'!Zer o re-
"' , ii aze 1; q ro e S!mp ~S· 
m~nte isentar da multa nquelles que não levam 
o_s recem- n~:'eidos- aQ. registro por im possilJi-

Sei que os l{obres deputados podem dizer-me 
que no caso de impossibilidade mnterial se re
levnrú da multa; mas evitemos mais um processo, 
mais um vexame para os habitantes do interior, 
e mais nada. Fique, portanto, hem consign:•do: 
não comba lo em absoluto o re••·istro civil acho-o 
e vnnt<Jgem, mns quero que elle seja ex.e

quivcl. Parece-me, Sr. presidente, que, pronun
ciando-me desta maneira sou mais positiv<1mente 

i:iL:. • :noxw DE I QUEIRA : - • es dizem mmgo o r g1s ro e1 vt , o qu~ os no )res e pu
que n~o conhecem outro governador sinão 0 de I ta::los qtlé querem faze1· uma le1 uc lettra worta 
Deus (Há outros apatte.s). (Nilo apoiados). 

Tenho concluit1o (.Uu/to brnn). O Sn. FELtcro DO~ SA.?I"TOS:-0 seu aparte mesnlo 
me scn·ir;'t: si os vig·nrios entendem _que devem O Sn: PnESIDE:\TE· dt't a pal:wra no Sr. Meira de 
.servir primeiro n Duus do que aos homens, têm Vasconcellos. 
todo inkr<'~Sc em baptiza;· todas as crianç.as; por 
consequenda ahi cstü facilitndo o reg-istro. 

0 Sn. Fr.onExcro bE ABREU:-Ah t Ahi está a 
grau c questao. 

O Sn. FEr.tcto uos SANTOS:- E' um nrgumento 
ad homincm c ue em lrerro · nüo · 
isto. 

O Sr:. AxTosro DE SIQUEIRA :-Isso de JJaptismo 
ê uma questão de pnga, não tem nada com Deus. 

0 Sn. F E ti CIO DOS SANTOS :-E O registro civil 
o que ~eyú 1 . . . 

O Sr. · 1\leh·a de '.rn~concellos 
cleclnra auc estú prompto par:t f:dltn-, mas que - -_\ ... · :";' . . .. .. ;- _\ .," 

resumir nesse tempo tudo -quanto iem a dizer e 
assim tef'á necessidade de im·udir a 2.a parte da 
ordem do dia. 

O §u.·. Saldanha 1\<f~rinho (pela 
ordem) observa então que não querendo o seu 
collega, em vista . do . pouco tempo que resta, 
fallar hoje, aproveitara o quai1o de hora para 
algumas considerações que tem .:1 fazer. 

estt't em execução o registro, e evidentemente p~; deputado. 
causa tlos emolumentos. • h 

5
-

, .., .,... . . O S1.•. Saldanha 1\Iar.~n o: - ao 
O ::in. FmnEmA rru~çA :-~ o que_~ :·eJ>dade e c nsideraeõcs rtlj)iclas Sr. presidente, a3 que vou 

q_~e G?Y~',z}~~!1lpt:e nmtto hem alet; Ja t1ve occa- r,~zer. • ' 
swo dt: 'errll.ar rsso. I Nflo vi ainda produzido um <i.rgumento proce-

0 Sn. FEUC!O DOS SA:c\TOS:-Convido os nobres :lente a que eleva resposta. 
deputados a. entrarmos em um accôrdo para Combate-se o re~ulnmento, mas não se o tem. 
que tenhnmos o re~istro civil. Offereçam uma bem estudado. E' o que temos conhecido. 

.. :_ ..... ~~. ··:~ : " o. "' . . ... '"" . . - ~ (., : .. - . _. 

gntorio nas cidaues e nos grnndes centros de Antes de tudo cumpre attender a .que nuo te-
populaçiio... mos registro civil (apoi(!.Jlos); aqui mesmo na ca-

0 Sn. LounE:-;:ço DE ALBUQUERQUE :-Nas cida- mara.. ha cruem nos informe que existe freguezias, 
des e villas. · na qual r~or trinta annos deixou de haver regis

0 Sn. FELICIO DOS SAXTOS :-... no interior 
seja como facultativo, ficando o regtstro reli
gi.oso como suf;sidiario; onde o registro civil 
não fàr ob:rigatorio será supprimida a multa 
áquelles qne niio apresentarem os recem-nas
cidos ... 

O SR. SEGISliUNDo :-Então supprima::se logo. 
. ~ A"T s :- er oe-me ono-

bre deputado; ainda ha uma vantagem e é que 
existe sempre o registro civil para os acatholicos; 
satisfazemos assim a necessidade apontada e por 
tantas vezes reclamada pelo nobre deputado pelo 
Amazonas. · 

O Sn. SALDANHA. III.uuxHo :- Eu apresentei 
esse argumento, mas o meu fim é o registro ge-
ral. · -

tro (apoiados); o 11obre qeputud_o que acab~ de 
sentar-se disse: • Procuret na nunlta parochza o 
registro do mett nascimento e neTo o achei. » . 

E entretanto sus~enta o registo pelos parochos) 
O nobre deputado l)elo Maranhão, o Sr. Fabio 

Reis, acaba de declnrar que, necessitando de cer
tidão de registro do nascimento das filhas do 
nosso respeitavel amigo, de saudosa memoria, o 

r. canse 1eiro ur"a o, -ver11 ou que nao ~:ns-
'tiam cs competentes assentamentos! · 
- U::.r Sn. DEPUTADO :-E ha muitos casos seme-
lhantes (Apoiadas). 

0 SR. SALDANHA 1\'fARil'.liO : -Porqu-e não COll· 
vem passar essa funcçlío civil aos escrivães. ·de 
paz? Diz o nobre deputado: não tem capacidade,. 
não são babeis para satisfazerem o encargo 1 
(~lpa1·tes). · 
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Pois, senhores, entrega-se a alta funcção de 
notaria, entregam-se t'uncções eleitoraes ao -es
crivão de paz em todas as !ocalíilades mesmo fóra 
das cidades, e não ser:í,esse mesmo-,funccionario 

_ capaz de íazer um assentamento do registo civil? 
(Apoiados e apartes). 

que sao os paroc 1os nas regueztas o m
terior, por exemplo, nas freguczias da pro.vincia
do nobl'e deput~1do que acribou de sentar-se? 
"+ o • • • 

(. , o (., .._, l 

llté mesmo estupidos (Riso) .. Estive na presi
denc;ia de .Minas, e me convenci desta verdade.·· 
E os nobres deputados que nesse tempo sr. acha-· 
vam_ nessa província hão de neces::><lriamente 
conllrmnr o qlle ora assevero, e que é a ver
dade A oiados e a1a1·tes. Pnd!'es m instr c-
çuo, sem virtudes, sem capacidade, sem con
scienci:l oecupam em grande numero as paro
chias dessa província (Apoiados e apartes). 

as per::;-un o ao no re eputa o re m·e-se ao 
S1·. Felicio dos Santos) qual o con·ectivo que 
temos tido pnra esses parochos? Nenhum. O es
crivão de paz entretanto fien sujeito a um cor
reclivo, a uma sancção penal. A sua. re-:ponsa· 
l:Jilidade é mais effecliva (Apoiados e apartes). 

O regulamento é oppressor porque obriga a 
levar o reccm-nascido ú presença da autoridade I 
·Mas pergunto, senhores : o assento que se faz 
ho'e na mat iz · õde fazer-se sem a a resentacão 
do recem-uasQ.ido? 

O SH. FELrcro nos SANTos:-~Ias não tem prazo 

O Sn. SAtDANHA MAlliNHO :-Os prazos mar
cados são essencialissimos para· a vctacidade do 
registr?. E creia V.: Ex. que para o lançam~nt?, 
no regtstro, do nascimento a presença· do mdi
viiduo que tem de ser inscripto é indispensavel 

-r · e tant s exem I s 
se têm dado. 

Devemos adoptar nas capitaes um registro 
especial e para os termos do interior co usa di
versa? 

0 SR. }lEmA DE VASCONCELLOS:- Isso não 
póde ser. 

O Sa. SALDANHA MARINHO : -E' impossivel; 
e si este principio prevalecesse cl1egavamos ao 

O'i I - -uli a 
cada municipio ou freguezia; o qúe,-em materia 
de Ieg~slaçio é erro e erro abominavel. 

N:io temos tido execução geral do regulamento. 
Mas, senhores; confessemos que a razão não é o~
tra que .não seja a falta de vontade e de e.nergza 
necessária da parte do governo ( Apowdos e 
apartes). Será o regulamento do registro civil 
de obrigações mais custosas do que por exemplo 
as creadas pela lei de libertação? A inscripção no 
registro publico dos ingenuos é menos o!lero~a? 

Os fazendeiros e todos os homens do mterwr 
não são obrigados a levDr-os in-genuos á autori;, 

(Apoiados e apartes). E entretanto se .tem feito 
isso e o _serviço respectivo está regulamado.-
f 0 SR. FELICIO DOS SANTOS :-Isto~ contrario aos 
seus princípios. · 

0 Sn.. SALDANHA 1\L.\.RINHO :-Eu seria contrario 
aos meus princípios s! viesse aqD:i pu_gnar . ~o r 
uma excepção odiosa na l!Ossa Ieg1slaçao (apqz~
dos); não admitto excepçoes, quero o prmc1p10 

de igualdade e~ abs~lutb. sei este:;é ó~· ihaii ~c~D.:~.-
forme á índole do verdadeiro liberaL · ... _·.,. _. 

O paiz não está preparado para uma Jei qlÍé 
seja igual para todos t E' o que acabo de ouvir 
com sorpresa. Si assim fosse, cumpria-nos ainda 
com mvis razão, acabar com uaesquer·exce ões 
sempre o tosas, e genern tsar os irettos e obrr
gaçiões pnra concluzit· o pniz a bom C:iminho. 

O estudo que tenho ~eito, e repe,ido . sobre o 
o (. ;&. , (. 

em meu espírito, a idéa de que devemos appro· 
var quanto depende de approvação, e mandai-o 
executar. 

Tudo quanto é necessario para garantit· o 
assentamento de nascimentos, casamentos e 
obitossn contém neste re(l' :m '"'nto a .. : 
lei do Estado, quer a camara approve ou não a 
pnrte penal. 

Qualquer governo regular não encontrará em-
arn~os na execuçao e pra 1ca esse a c o. 
A lei de i8í0, que o autorizou, deu-lhe cara

cter obrigatorio. Devia estar em execução si não 
fo~ge a inercia dos que dirigem os destinos do 
pa1z. 

Entendo, portanto, que além do substitutivo 
que apresentei, nada mais deve ser approvndo. 

Ha_uma emenda offerecida por um nobre ele .. 
putado pelo lVIaranhão, o Sr. Serrn, com a qual 
concordaria de bom rrrado si não temesse o abuso 
que pó de vir dessa a atorização. . 

Facultando ao governo e permanentemente a 
reformar como entender o reguJr,mento, é níio dar 
es < i i· a· perma encia ao regis ro, o qu-e e 
de pessimas consequcncias. 

O governo deve annualmento, em seus relato
rios, expôr ao parlamento o que for occorrendo 
na execução dessa lei. 

Assin'!- a iremos corrigindo com o estudo que 

Por esse modo chegaremos á possível perfecti
bitidacle· desse grande melhoramento na vida 
civil. 

Sem mais tempo para anuas considerações, 
concluirei, dizendo: A approvação das duas 
partes, penal e de e{feitos, do regulamento, unicas 
que dependem de sancçíio de parlD.mento, con
forme a lei de- :1.870. é de absoluta necessidade. 
O regui~)Ilento de i8711 deve ser extensivo a todo 

FicaremÓs indubitavelmente mais hem s~r
vidos de registro civil com esse regulamento, 
do que com o que temos, o qual sómente de.
pende do arbítrio dos padres, que não prestam, 
,obediencia sinão aos seus bispos, e que até po
dem, por qualquer interesse occ~sional, ex
tinguir os registros que houver, e priv~r.em 
a popul(lção desse grande elemento.da prova de 
legitimidade da família e de successão. 

A-autoridade civil está excluidà de jurisdicção 
contra os padres. E' isso o que por elles está 
proclamado, e, o que mais é, com o silencio do 

Os bispos fazem o que querem, e ninguem se 
lhes oppõe. · 

Veja-se o que ainda hontem -praticou o bispo 
do Rio de Janeiro (Apoiados; muito bem). 

.A discussão fica adiada pela hora. .--
0 Sa. PRESIDENTE diz que, achando-se na sàla. 

immediata o Sr. ~inistro do imperio que vem 



CÃimara dos Deputados -Impresso em 30/01/201511:05- PÃjgina 13 de 20 

388 Sessão eni 28 de Julho de ·1879. 

apresentar uma proposta do poder executivo, 
pass:~ a Bomear a commissão que deve rece
ber o ministro. O que· feito, sendo o mesmo Sr. 

·ministro introduzido com ·as formalidades do 
estylo e tomando assento ú direita do Sr. pre
sidente lê a seguinte 

PROPOSTA 

Aagnstos e dignissimos senlrot es r e .• 
tantes dn nn~ão. 

.A lei de orçamento 11. ·23q8 de 25 de Agosto 
de 1873 votou 110 art. 2. o, par<1g-rapho u11ico; n. 3 · 
o credito especial de 2.000:000;$ para ac:quisição 
de um novo matadouro no município da côrte. 

De eenferrniElade e , · ;:- , -
verno imperial, ouvida a Illma. camara muni
cipnl contrntou com o engenheiro Augusto 

, • • ~. • .. 't ., .. • ~ .... 

quantia a construcção do dito matadouro no cu
rato de Santa Cmz, em terras d<~ imperinl fa
zendn. 

Pelos motivos que constam··do relntorro do 
ministerio do imperio apresentado ao poder le· 
gislativo na primeira sessão da actaallegi~latura 
o governo imperial viu-se forçado a rescindir 
aquelle coutrato; e aceitando o alvitre proposto 
pela commissão de que trata o mesmo rel:ltorio, 
nomea(ltt pt~ra · in.v entt~r i ar o::. materiaes, ava 1ar 
a import~mcia . das obras realiwdas c das que 
eram necessarias para sua conclusão, bem como 

-----t:Ci!!mui"ttuir'-ip~al!'lr~Gere e melhor meie de 
eifcito taes obras, resolveu mandai-as continuar 
por acJ ministração. 

Verificande-se porém }1elos orçamentos apre
sentado• pela mesma commisstio, cujo parecer 
consta do <mnes:o E do ultimo relato rio d.o mi
nisterio a .meu cnrgo. ue o crer! i to v ta 
su crente para terminação destas obras inclu
sive :Js CJUe se tem de fazer com abastecimento de 
agua 1wrn o dito estabelecimento, tornil-se por 
is:::o necessario um au&mento de credito de 
558: 6925872 cuja concessão é urgente ·não só 
para · eYitar a deteriorDç~o · dos trabalhos já rea
lizado5 m:Js tambem pnra attender á construccão 
de noV<1S obras. · -

Venho pois em nome de Sua l\Iagestnde o Im 

PROPOSTA. 

Art. 1. o Fica concedido :10 ministerio dos ne
gocias do Imperio o credito supplementnr de 
558: 69258i2, afim de occorrer ás despezas com as 
obras de conclusão do novo matadouro que se 
está construindo no cm·ato de Santa Cruz. -

Art. 2. o E' autorizado o ministro c secretario 
de estado dos :ó.~gocios da f~1zend:l a fr.zer as ope
rações de credito que fot·em precisas para a· reali-
zac- ~ ~ 

A!·t. 3. o Revogam-se .as disposições em con
trario. 

Paço, em 28 de Julho de 1.8i9.- F1·ancisco 
, ])faria Sodl'é Pereira. 

Finda a leitura retira-se o Sr. ministrá com 
as mesm_!ls formalidades com que entrou, e o 
Sr. presidente declara que a proposta vai ser 
r~mettida ú t~ommissão de orçnmento. 

SEGUl\"DA PAUTE DA OUDE.'\1 DO DIA. 

Continmu;ão da . discussão do projecto fixando 
as for~:1s de mar para o nnno financeiro de 
1880-:188:1. 

• . • me 
das normas scguid;:~s na disc.ussão. da proposta 
dris forças de mm·, deixando de tratar de assum-
tos Jolitieos ar o.· · 

daquelles que se prendem á alta :1dministração do 
paiz e com especialidade dos qu~ estão iRtima
mente ligados ao ministerio da marinha. -

Procedendo de semelhante modo, não temo ferh.: 
og estylos parlamentat'es, aceitos ás vC'.zes com 
alguma exageração, pon1ue quando me occupei 

, I imeit a vez com a discussao dns lorc~as de 
mar, na proxima p:lssnda sessão, defini, como era 
natural, mip.ha posiçiTo política, apreciei a situa-

=-- .... ':" • . - .. 

ineu juizo sobre as d.irre~·ente~ reforma·:; q~e estão 
consagradas no programma do partido liberal e 
co"m especialiclad~ a que caminha na vanguard11, 
a eleição di recte1, que já teve aqui a sua iniciação 
pelo pro]ecto de reforma constitucional, o qual 
se acba suhmetti.d:o á reflexão e ao patriotismo 
do senado, que krá de cumprir o seu dever. 

Entrando, portanto, na discussão especialmen
te do ramo de marinha, fnço-o um pouco ani-
mdo, por que tive a satrsfaçao de ver .gue o pen

smnento que aqui emilti, ns idéas que aqui sus
tentei .:;obre diversos pontos_ ~a marinha _e que 

... " '=' (. c. .. t 

forças de mar, assim como as que exhibi franca
mente em relação a um outro ponto do orça
mento, t:1es como as que interessavam ·a suppres
são de certos est<1belecimentos pertencente~ ao 
mesmo ramo, essas idéas, pensamento e opiniõ~s 
eneontrararo de ois 
bem elaborado parecer da commissão de mari
nha e guerra sobre os ndditivos, assim como o 
da commissão de orçnmento relativo ü fixação 
das despezns do servi0o do ministerio da rnari
nha, apoiando-se nos mesmos fundamentos, jul-

. garam-os de muita procedencia, pelo que esses 
pnreceres seguem os seus tramites para chegarem 
á solução desejada. 

Ha de estar a camm·a lembrada de que, tra-. . - . 
.,· t ' 

oppuz-me positivamente- a ella, . assim como á 
suppressão dos postos, com razões que em meu 
conceito pareceram valiosíssimas; e apeznr das 
argumentações e esforços, feitos por-competente 
na materia, com o fim de persuadir-me do con
trario, não pude declinar de minhn opinião, de 
então, que até hoje conservo. 

JusLifiquei-a aqui, tendo· em mira principal
mente ns desv11ntagens que trarin a reducção do 
corpo da armada, sobretudo para aquellas elas- . 
scs que vinm na promoção o incentivo dos 
accessos, condição especial de sua - ex.i~tencia, 

· · · . ·, · • 1 es o melhm es 
-commettimeutos -;: tanto mais. quanto, pela di
minuição e suppres~ão ·do materi:~.l de marinha. 
ficavam essas classes sem ter ao menos as van~ 
tagens que lhes proporcionam os meios de em
barque, assim (:OrnO OS empregos em terra nesses 
differentes estabelecimentos de marinha. 

Concorreram. p:-tra firmar a minha opinião 
s~bre. esse assump~o factos que pP.rtencem á 
lustona de nossos dias. - · 
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Por occasião daguerra deCriméa houve necessi- . 
da de na Inglaterra de ampliar o quadro com pro
moções extraordinarias, em consequencia dos 
n1.1m.erosos . e relevantes serviços prestados .pelos 
officiae.s da armada; o almirantado ing-lcz. vendo 
que disto resultanam mais tarde sérias difficul-

1 iaes e cer as e asses com 
rdação á suas promoções, entendeu conveniente 
propô r pensões vantajos~s, recebi~as de uma só 

' ' . ' pela utilidade que podiam auferir de pensões 
desta ordem, pedissem ·as suas reformas, sem 
que ellas Ihê.s fossem impostas positivamente 
pelo poder competente, e assim abrissem caminho 
áquellf:s que ficariam demorados ou prejudicados 
na sua romoção. -

. on 1rme1 ainda mais as desvantagens e con
sequencias da reducção do quadro dos officiaes 
nos· t.ermos propostos p·eios effeitos que se segui-

. , r. raor marw, crea o para os 
offic1aes superiOres durante a guerra do Para
guay. Esta resolução, aliás muito justificada, 
porque tinha por fim remunerar serviços dignos 
e impertantes, foi motivo bastante para que as 
promoções dos subalternos n:io tivessem tido 
Jogar por espaço de muitos annos ;· isto quer 
dizer que os officiaes das classes inferiores íica
ram preteridos, por ~ircumstn ncias para as 

uaes elles or c t - · 
justifieadas, como uma. medida de occãsião. 
- Occupei- me, ainda Sr. presidente, da conve
niencia das promoções serem feitas Jorro ue as 
vngas se essem; a cont:1gem o tempo de em
barque· dos ofiiciaes de marinha que fossem em 
serviço do Estado, em navios não pertencentes 
á marinha de guerra ; da dispensa. do tempo de 
embarque aos ofiiciaes empregados nas espe
cialidades de directorias de arLil h ar in, de con
stn:u:çlies navMs,. àe maehinas, assim 
encarregados das r@partições hydographica e de 
pharóes. 

Opinei tambem pela continuação da secção 
hydrographica,vistos os servi~~os importantes que 
ella devia prestar, pelo conhecimento exacto dos 
mares que banh(lm as costa do Brazil, á seme
lhança de muitos paizes que as possuem, como a 
Inglaterr:a, a França, a Allemanha, a ltalia e 
outros_ 

, , 1 ã e g 
intendencias e capitanias de }'lOrtos, porque en
tendia que essa supprcssão tra.ria como resultado 
à desorganização do serviço publico, tanto mais 
quanto, em relação ·ás intendencias, estão ella3 
incumbidas de serviços diversos e de fiscalisação 
especial ; e quanto ás capitanias de portos, por 
que são cllas incumbidas do serviço do phnróes, 
praticagem das barras, e do commando das com-
panhias de aprendizes marinheiros. _ · 

Folgo, portanto, de ver que as idéas que aqui 
emitti estão aceitas, legitimando assim minha 
interferencia de novo nesta discussão um ouco 
mais an1ma o. . .. 

Ouvi, Sr. presidenie, com a mais religiosa 
attenção o discurso proferido pelo nobre àeJJU· 
tado por Pernambuco, na sessão pass~lda,-em que 
J.ive occa5ião de, mais uma vez, apreciar o primor 
·da sua intelligencia,que,reunido á belleza da sua 
palavra e ao prestigio das tradições que o pren
dem -ao passado, attrahe sympathicamente . a 
todos que têm a fortuna de ouvil-o; mas sinto 

realmente não poder acompanhai-o em suas Ópi
niões, por serem demasiadamente exageradas, e 
carregadas das vivas· côres de sua-ardente ima
ginaçãq, quanto ao modo porque considerou . o 
estado presente e as necessidades futuras da ma
rinha de "'Uerra do Im , · . 

enhores, a ·utilidade e importancia das ma
rinhas de guerra dependem d~ circumstancias 
especiaes á cada uma das nações.Ellas se prendem 

· sses com.merCiaes, ou a prepon e-
rancia politica que os paizes querem exercer sobre 
os destinos dos povos, ou ás condições tcpogra
phicas, ou, finalmente, á circumstancias mixtas, 
isto é, preponderancia politica e extensito de suas 
costas. · -

r exemplo, tem necessidade de 
uma mnrinha de guerra enorme; poderosissima ; 
e não a póde dispensar porque as suns relações 
commcrciaes estendem-se a tcdas as · o··-
g o .o, suas colonias são de p1;overbial i·iquezn, 
de modo que ella tem necessidade de manter 
uma marinha na altura de uma grando J)Otencia 
naval, a maior do mundo, para realizar o pro
gramma de WalterRaleigh, o qunl dizia que domi
nar os mares é dominar o commercio, dominar o 
commercio é ser senhor das riquezas do mundo, 
e consequentemcnte do proprio mundo. 

A França, que não tem um commercio, nem 
· . n ll.Jimero e riqueza, cgmo a Inglaterra, 

firma sua grandeza naval no seu orgulho de na
ção que quer preponder.ancia pel:.1 infh1encia po-
Jitica c nesse caso tem re isã :1 

e.stabelecimentos marítimos de Rocliefort, de Tou • 
!ou, de Lorient e Iudret e outros, e necessidade 
de uma armada que, dividida entre o ?tletlilerra
neo e o Atlantico, possa em um momento dado, 
satisf<Jzer ás exigencias da sua política. 
· Não obstante esse desejo de preponderancia, a 

, . . o. , ça 
naval, attendendo a seu estndo de finanças;apezar 
da Allemanha augmentar sua marinha de guerra, 
tendo naturalmente em vista os estimulas provo
cados no· povo francez pelos desastres de Seà:m, 
que hão de comilellil-a no futuro á rept·esnlia. 

Outros p:-tizes di~pensam marinha de ·guerra 
nesta extensão, favorecidos .pelas condições to
pographicas e naturaes.O Brazil está , po1·ém, em 
condições especiaes ; pretende preponderar sem 
os en aç«o, e ver a e, so re a po 1t1ca e seus 
visinhos e tem, além disto, uma extensa costa de 
1300 leguas.; dt~ve, por. consequencia, ter uma 
armada, que s:Hisfaça as exigencias de sun poli
tica e as necessidades reclamadas p~la extensão 
de sua immensa costa. .. 

Para chegar, entretanto, a semelhante fim, não 
precisa a ostentação naval de que fallou o nobre 
deputado, apezar de acreditar, como nos pro- . 
curou convencer, de que o I3razil tem ex.~:essiva 
tendencia p~tra ser meramenta civil. . 

·Para que o nosso paiz tenha uma marinha 
ca az de satisfazer suas alpitantes nec~ssidades,. 
não precisa por certo mandar exclusivamente 
construir fóra do Imperio sua m:uinha de guerra; 
pó de com · os recursos dos seus arsenaes e dentro 
das forças do seu orçamento construir no paiz 
os navios empregados nas divet·sas flotilhas e 
fóra ~delle o que fõr absolutamente indispensavel 
para protecção das costas do Imperio. 

Nestas condições, nós já te_mos, além de outr<Js 
navios, alguns encouraçados que são boas ma-
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chinas de guerra, e -desta ordem -podemos e de
vemos·obbter outros, siniio de momento, em 
maior espaço de tempo, e dentro elas forças de 
mais de um orçamento, já que elles não podem 
ser constmidos no paiz, por isso que si'ío supe-
,· • ~ : 1 "r .õ o;; n " na · 

•recur~o:' r~ns matt~riaes ·que custariam mnito 
mais-si, porYentnr<~, fo:-sem importados, além 
de ue I1ifü Jos.mimos a rwreliws apropriados 
p~rn as a ta:; construcç;ües e !'a rteaçao e ma
clliuas_ ele accôrdo com os progresso:; da con
strucrão naval do~ paizes mais adiantados.· 

Com o~. navios que possuímos e com o arma
mento de q !lC ellcs dispocm, não podemos certa
mente :~s~umir de prompto n neccssaria nttitudc 

. • • 1. 

convertamos emproveito ·da conservação c con
strucção fie navios,. de accõrd_o com as exigencias 
da marinha actual, as condições do progre~so da 
sciencia naval e a segurança inuispemàvel para 
que -taes navios possàm prestar-se aos serviços 

":- · a · 'r. 
presià.~nte, entre·· nossos offi.ciaes, eng-enheiros
constructt~res e m:Jcl!inistas hnbiJi;;simos. que es· 
tuda ram a ·custa do Estado, com os uaes o go-
vcrn.o c tspen, eu granc es quanttas. onvém, 
pois~ aproveitar su~s aptidões, e augmen tal-as 
com a prnticn, em vez de perderem ellcs as 
habilitações, desviados em servioos, que podem 
e d:-·vem ser feitos por outros officiaes ~}io 
tec~nicos (Apoiados). 

p~te1;~i71. nnsal ~~peri~r ~~ 1wssa ;<essa situação, que, comquanto alg:u~a; ~plniões resp'cúaveis, 
11orém, nó3 niío temos motivos para. receial-a, até· porque são de profissionaes, se tenham pro·· 

1 ~ • f ·' 1· .- ~"" 1 ~ • I .l ,..,-;- "' 

gitÚde d~ ll O·~SO paiz: ~tll re!;Ç5'0 a OUtl:OS, e aos tendo que, pelo menos, e lia não pó de C nem 
interess~·s n'ciprocos dos povos. Nossa paz só dere ser aceita tão absolutamente. 
P?clerá ser ai tern~a pela poli ti c~ dos. nos~(?S vi- ! Já tive occtlsião de dizer que elles podr.m 
zmhos. PM'<l ncudir de PI:ompto ys extge_nci~s de prestar-se cor-no se têm prestado em circumstan
Ulll(l ~uerrn, neste caso, no~. prects(lmos na o su a~l- das quer' normaes e quer especiaes ao serviço 
rrmentar ~,lguma C01153. mats o numero dos naviOs ., .· ·· . ' " . ,.·-: 
de ~\O:s~ esq~a~·:·:t, com. nlgu~:1s ·· mnehinn~ em de:;proporç5Ó con~ os B"Íateriaes de mnrinha 
de gue.~l<~ q_tl:e 11o,~a.m bem ::.upportar os choqu~~ que cont3m, nesse caso o que se poderia fazer é 
d~ ~rtt.h<J~Jn ,J~~odern~,. mas. tan_J.bem, _,como Jn diminuir o numero daquelles _operarias que se 
chss~, con::-_tr_t.n O!}tto~ :Jf~!Ol)rwdos .t _nnve- empre~am ern numufacturas, SI, porvQntura, a 
g~~no fl~: vuu, . ?~-~~~~~d,~s. ~~ noss~s fl~Lllha:s ; com pr<t do.:; ohjectos manufacturado~, feita pelo 
:a::.stm cuuJO e_ e::.;-,et.cialn.enL.:. tr_atnr do~ me.os rroverno niio determinnsse monopólios. 
de consr'rvaeao do nosso m::tertal combatente, "' ' . 
pelo modo acÕnseih;1do pefa experiencia. Isto não . _ M.a.s, despe~1r dos ars~naes ~~ ~mprcga~il'~s d~s 
se conseo·ue '}rocur;mdo convettet navios que diversas ofllcmas qEe ten~ apttdao a pronLJ_encta 

- " 1 • - - r· , lara ns construceoes nao sou desse arecer, 
porque julgo que ha necess10.<:1 e e es, ·nao so 
no presente como no fnturo, sinão de todos elles, 
disseminados como estiio nos diversos arsenaes, 
pelo menos fazendo-se a possiveLconcentração, 
sem se preencherem os claros qac se forem dando 
por causas v~riadas e naturnes,. salvo quando 

penetrado, port:mto, de.sse dever, eu niio receio 
incorrer em desagt·ado da camara, embora faça 
----'"-·--···· " · · cu ar-
me de <Jssumvlo que se prende a.o interesse e á 
sorte do paiz. · 

Dizia que a suppressão das officinas fazendo 
com que o pessoal habilitado desapp{l.reça, seria 
realmente uma medida de máos effeitos, porque 
com ella desa areceriam necessariamente os 
arsenaes e por consequencia todas as con· 
strucções seriam feitas fóra do IJaiz, com ex
cessivo dispendio, e em vez de nacionali
sarmos o trabalho, no empenho de elevarmes a 
nação pela sua energia. e actividade. á grandeza e 
prosperidade, nós concorremos para o abatimento 
industrial. Por outro lado, examinemos os factos 
como elles se dão entre nós. Um navio sahe 
de um porto; apezar das _-di~tancias não ~e·_ 
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o • 
que, em minha opinião, tem muita procedencin, 
é que o nobre ministro, apreciando c0m seu ele
vado ~'ri teria o modo )Or ue a~ causas se assam 
em sua administra~;ão, aprecie de perto as me
didas que tencl:lm a tirar dellas n maior vantagem, 
convertendo em proveito publico as som mas que 
nell<1s se gastam improficunmentt~ (Apoiados). 

Sabemos, Sr. presidente, que os nossos visi1ll1os 
se prepar<tl? e niio devem_os estar de braços 

tnr . preparados para ns circumstancias qae í)or 
ventura tiverem de surgir. 

Não digo que nos preparemos para a guerra, 
mas entendo . que nos devemos. preparar para 
evitai-a; não desejo que n'um momento· dado 
tenhnmos de nos arrepender de não termos pen
sado durante a paz (A.poiados). 

-Nós temos exemplos bem viv_os dessa ver
dade. 

~ o 
de servirem no momento dado (Apoiados): 

Niio comprehendo, Sr. presidente, marinhas 
sem plnno, e este plano não póde deixar de ter 
até certo ponto caracter permanente. Elias siio 
representadas por um certo numero de vasos de 
o-tterra em bom estado, por um quadro de offi-
cwes a r rla os a prest:n·em e prompto seus 
serviços, e por força naval adestrada. 

Constituída assim uma marinha ele guerra. re
preseu.tada por um centro bem combinado,· que 
resulte dos meios indicndos e que est;io nn con· 
sciencia da unção, nós estaremos aptos para as 
operações de guerra, que podem ser determina
das pelapolitica dos nossos vizinhos,augmentando 

· então nossos mnteriaes da marinha de guerra, 
• ) 

0 

• 

0 (J": 11 n I 

dencia e moderaviío; sem esses sacrificios impos
tos peln desprevençiío e pelas nc~essidades de 
uma reconstruc~ão da armada, raptda e forçad:-~, 
como nos succedeu, obrigando o paiz a despezas 
extraordinarias, empregando nos ;1rsenaes pes
soal crescidissimo e incompetente, como deu-se 
}JOr occasião da guerra que tivemos, em que, 
apezar da aptid5o dos officiaes incumbidos da 
construcção dos navios e machinas, ellesnão pu
deram ser feitos com aquella segurança recla
mada pelas exigencias da guerra actual, porque 
navios não se fazem de improviso (ap2iados); 

di t mat rial da ma inh bra-
.zileira deteriorou-se com imprevista rapidez. 

Nos arsenaes importantes,da Inglaterra, quer 
nos do Estado, quer nos dos particulares,_ os en
coU:racados levam dous e tres annos a fazer-se 
(apoiailqs), salvo casos muito r.speciaes. 

Já se vê, portanto, que, exigindo um certo· 
}:llano a organização da mari~ha, não te~ raz~o 
os que pensam que, pelas ctrcumstancias acc1-

. - " 
no Imperio, ou ·que para sei· feito no ptliz re-
cltlme despezas muiores (apoiados); mas, a não 
sc1· o ue estivet· nesse ca~ d · ·-
do no paiz aquillo que estiver em suas forças; 
porque, além d1) outras razões, n<lcionaiisn, como 
Jtl disse, o trabalho_ M<lS, Sr. presidente, nem 
o noi:J:·e deputado pela província de Pemnmbuco, 
que tão brilhantemente 0ccnpou a a L ten~.:ão da 
casa, podia em se'-"!- di~curso il!_fcrir do e~tado 

0 SR. SALDANHA~L-\TIINHO :-Quondo elles estão 
preparados sãa demittidos. 

O Sn. AL:\!EIDA CouTo :-E' verdade, quando 
elles podem, depois de al;:mm estudo e observações 
proprias, estar mais preparados para dni·em á ar-

... t • •, ~:"' r 1 J • .... " 't 

com as circumstnncias do paiz e o r~rogresso 
navnl, deixam as pastas; isto é um g-rande 
mal em materia de ndministraçflo, e nJ;;m desta 
desvantagem, que interessn vivamente :í org-ani
Za\:iío de um servit;o importante, resall:1 ainda 
outra,que é a falta de g·ost.o, de onde i'P ori:..dnam 
a~ melhores aptidões 1n1ra qutl.lqum· ramo do ser: 
viço publico,ponJne estiío elles realmente conven
cidos de qu.c, diante de qualquer manobra política, 

.. e ... t' ~ .. ·~ , ~ ~ ~ • 
giões do poder,sem disporeni de tempo e de meios 
para pôr em execução o que lhe aconselhara o 
estudo e a experiencia. 

Portanto, Sr. presidente, essas circumstancias, 
alheias it vontade . de quem dirig-e os diversos 
ramos da nossa administraçiío publica n:.io podem 
e nem devem provocar e legitimar opposições. 

Entret:mto, isso não n·os tira o direito. e o 
dever de dizermos com franqueza ao paiz que 
entendemos mais conveniente que se esta
beleça um serviço que- possa dar como resultndo 
prati~o a me!hor ~rganiz?ção da n.ossa mnrin.ha. 

./. . (. .. 
a baterias fl.uctuan_tes-~_dous encouraçados, impor
tantes, o Solimoes e o Javary; foram reduzidos a 
estas condições provavelmente pelos redamos 
de economia.:O governo, dominado, com9 já nos. 
disse, por essa necessidade, foi _levado ~ tomar 

~esta providencia. Já man~restei ·· aqui os meus 
receios, vendo transformados esses dons vasos 
em baterias fl.uctuantes, por suppôr que voderiam 
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elles perder sua aptidão para prestarem-se á 
manobra, quando, em casos de necessidade im
periosa, forem empregados no serviço a q.ue 
são especinlmente destinados. Quando, porem 
esta minha opinião não tenha :~. procedencia que 
supponho,quando não c01:ra_m o risco de inutili-

offi.cutes, porque deste modo a offici~lidade da 
marinha deixará de ter em uma escola de ob
servDçiio, tão apropriada, a opportunidade de 
colher, pela propria experiencia, as habilitações 
indispensaveis para se dirigir em q'ualquer 
acção, dadas certas emergencias, e p:~ra mano--

----~.---mbrnr · ' · aque a or em. e parece 
mais mzoavel que continuem naquelle servico 
OS officiaes . reclamados l)Cla lotação de se me-

complicádos, como suo, eu lembro ao nobre mi
nistro da marinha, meu distincto amigo, que não 
será _hom levar a redncção, como ]t\Vf1ll, , 

l ' • ' ..... 

aos outros, cada um delles possa obter, na-
quelles instrumentos de guerra, as habilitações 
imprescindíveis ·paTa manobrar em _ todas as 
circumstancias, o que por certo succederá, si por 
ventura ficar o numero reduzido, como actual
mente está. Isto lemiJro, como já disse, para que 
não fiquem resumidas a nm pequeno numero de 
officiaes as habilitações que devem ~er extensivas 
ao maior numer·o possivel dos offi.ciaes da ar-
ma a pota os. 

Feitus est:~s considerações em relaçüo ao as
~umpto propriamente da admínístr:~ção des~e 

Com~ç~ o § 1.0 ~o 1.0 arti~o do regulamento 
por exigtr que so entrem para. o quadro dos ci
rurgiões da armada in di viduos que tenham menos 
ele 30 anno~ d~ idade : dahi começa provavel
mente o prrmeiro passo para que este serviço 
nem sempre attinja seus fins. . 

O SR. FELrcro nos _SA;..-ros :-Apoiado. 
O Sn. ALMEIDA Couro:-Em noss~ paiz os me-. ). . .. . 

idade de 25 a 26~annos ; éntrando immediata
mente para o COJ1TO de saude do exercito ou da 
armada, não podem effectivamente levar os co
nhecimentos praticos indispensaveis para que pos
sam exercer pi·oâssional e convenientemente os 
seus deveres no desempenho dos servicos medicos 
a que s01o o mga os, quan o muitas vezes clles 
não tem em occasiões difficeis nenhum compa
nheiro a quem recorrer para consultar. 

R. FELJCIO nos SAl\'TOS :-Pensaram que o 
medico era offi.cial de combate. 

O Sn. AL~rEIDA Como:- E esta circumstancia 
influe tant9 no espírito dos que pensam refle-, 
ctidãmente solJreas possiveis consequencias deste 
facto, que o Dr. Collas, fazendo parte de um in
querito no parlamento francez, por occasião de 
tratar-se de um assumpta desta ordem, dizia, 
:~pczar de existirem em França escolas de in-

- rr o e sau e nava ... 
O Su. -FELIClO nos S.-unos:- E' verdade. 

' ' ' - ,. • l; - comeram a aprender t~propriadamente com o 1im 
dente, de un1 pont? qne, tcnd~ sido se!llpre de serem cirurgiões navnes e consequentemente 
~escu~_?.aclo e~tre nos, tem todav_Ia mereci~? _a passando por um tirocinio todo de al!côrdo com 
':ttcnç;'.o dos .,overnos de ~o~as as outr,,so-naçve:;. as necessidades de semelhante serviço; apezar 
Peço c~mda a~s meus d!stmctos . co1l~.,as que 1 disto, dizia o Dr. Collas o seguinte: • Em todo 
tenham a IJ.ont:.ade de ouvn·-me por mms alguns caso acho que os cirur.,.iões de 3 a. clas·e que s:-o 
mm~":H'f•S p01·qpe realmente von tr·1t • • o · ' ::. ' a · t · t t , 1. l; '1 l;, ~vem ser prc er1 os poi" meürcos 
assumpto que r~pu o _Impor an.e, e que se tga e mais llabilitados, formados nas academias de 
se refer:e amua a marmha. . ~IJntp~llier e outras, porqu~ aquelles, quando 

O Sn. FERl!_EIR.\ FrtA?iÇ;\.:- O estamos Ol~vmdo nao sao algum:~s _vezes pcngosos, podem ser 
com a attençao de que e merecedor (Apotados). inuteis. • · 

O Sn. ADIEIDA CouTo :-1\Iüito · o!rig:~do; e P_or esg~ autorizada opi~ião, e por <mtras 
tanto mais ag-rtJdeço, quanto sempre que Stlbo a mm~as, alem d:~s que se denvam elo bom senso, 
é5ta tribuna sou levado pelos sentimentos de ~e ve o valor q~1e tem realmente o mod_o_ de: dnr 

- procurar cumprir os meus deveres, emboi·a pre- wgresso a med1cos no corpo de s~ude, prmcipal-
cj,;e fazer ;;olm> mim flll'llqu er viole · ;'- mente no da a moda on " · 1 · 
apoiados). muitas vezes recursos nas habilit:~ções dos seus 

Senhores, o corpo de saude da armada, que faz C?llegas e na lenldaile que devem ter entre 
parte do ramo importanttl dn · a dministraçilo, st, como 1!1~1llbros da mesma. closse, prestando 
que discuto,. tem o direito de ·merecer. do pari:~- em.caz aux.1h~ para resolvereJ:!1 os problemas gue 
menta algumas·palavras, em ordem a melhorar o se pre.nd~m a saud~ e que Interessam mUltas 
serviço que lhe é co-relativo, influindo tambem vez~s a VIda do paciente. _ 
sobre os seus destinos, e especialmente para Ve-s_e, ~01·tanto, Sr. presidente, que,_ desde a 
aquelles que têm o dever-de olhai-os mais de sua pnmetraplwse, a entrada do medwo para 
perto. · o corpo de saude não está re:~ln}ente nos termos 

0 Srt. FELICW DOS SA!\TOS :-Apoiado. 
O SR. At:~u~IDA CoUTo : -0 corpo de saude da 

armada funcciona em virtude das di o ic-
um regul3mento que baixou com o decreto 
n. 1981 de 30 de SeLembro de1857, regulamento 
feito ha 22 annos. Este regulamento, que al
terou o plano que se refere ao decreto n. 739 
de 25 de Novembro de !850, sob a organização 
do corpo de saude-da armada, resente-se ainda 
de· vícios primitivos, que não podem deixar de 
ser at~endiJ.os, pai·a terem justa e opportuna re
;araçao. 

em 1ne deve ser quando :;lias outros paizes· · 
exigem -.lté 3ô annos. A marinha dos Est;Hlos
Unido:S, por exempl9, ' assirn como outras re-

. - -orpo 
de saude a idade de 21 a 36 annos; e entretanto 
é preciso confessar que marca o limite mínimo 

· de 21 annos sem receia,r máos effeitos, porque, 
obriga os medicas a funccionarem, pelo menos 
dons annos, em navios de guerra, em çommis- . .: 
sões, a 11m exercicio continuado de dous annos, 
submettendo-se elles ~inda a um exame para que 
tenham ingresso como cirurgiões, quando appro· 
vados. . 
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de que se resente o regulamento. O art. 2. 0 im- · 
IJõe ainda que nenhum medico possa entrar para 
o quadro, sinão no posto de 2.0 cirurgião, quan
.do tem elle pelo facto do pergaminho as preemi
nencias e honras de capitão, por consequencia 
soffre um rebaix rr • • 

Ainda o regulamento. · contém artigos que re
.clamam a attenç;ío mais especial ; seria longo 
discutil- os todos, e não o faço ainda o r ue tenho 

ss1 <l e e a ar so rc outros pontos do 
mesmo regulamento, que, por não serem estricta
mente observados; não produzem os seus effei tos, 
apezar de serem reclamados· pelas necessidades 
do serviço, e_, si por ventura são dis(lensaveis 
devem desapparecer para que elles não figurem. 

'" o . 
A atteução que nos merecem todos os ramos 

da administração "D.ão nos dispensa de occupar

despertado as vistas dos outros paizes. 
O corpo de saude, Sr. presidente, tem obriga

ções muito serias, assim como póde prestar scr
Yiços muito importantes. A saude de urna equi
pagem, de uma tripolação,.nãoé umacousn que se 
possa ·baratear; é tanto mais preciosa, quanto 
ella entrega a sua vida no serviço mais im
portante do Estado (Apoiados). Portanto penso 
que a camara olhará para essa corpor~ção, assim 

nos deste assumpto, t:anto mais qu 

me occupnrei opportnnamcnte, cot~ a ~ttenção, 
a que realmente têm direito. 

. a -[..o n· ' 

dente, o cirurgiiio-mór da armada, con1o chefe 
do corpo de sande, a ser o primeiro respousayel 
pela boa direcção e andamento da serviço da re
partição militar de saude : entretanto, Sr. presi
dente, o cirurgião-mór estit inc:J.mbido da ge
rencia do hospitnl da côrte. 

Sn. CosTA AzEVEDO: .;..... Não é do regulu~ 
mento; é de uma lei especial. 

O Sn. ALMEIDA. Cou-ro : - Bem ; mas o qnc cu· 
din·o é que isto não póde contiuuat· assim; só 
I) cimr<ri~e-mór não pódc condliar as neccs
sidades"'do serviço publico, na qualidade de cirul'
gião-mór, com as obrigações inhcrentes a~ cx.er
cicio de chefe de um l10spilal, com a cH·cum
stancia de crue nel!e existem, termo médio, 

, , .. < o n ., ' · u-
mento dos quaes ha apenas quatro medicos nas 
enfermarias, o que dá um numero de GO a 70' 
doentes pilra cnda um. Isto não é razoavel e 
praticamente impossível (apoiados)~ porqae _um 
medico para · cumprir nos hospit<íes suas ob.l'lga
r.ões como lhe impoam,a missão de que esta cn
carr~gado c a consciencia dos seus deveres, não 
pódr. incumbir-se de numero superior a 30 

mero superior a 30 doentes, não podia dar conta 
delles t:io regularmente, como fora para desejar. 
E a proposito refiro-me ao que dizia o Dr. José 
Antonio_ Maia, cirurgião de i. a classe da. madnha 
portugueza, em resposta á pergunta que lhe fôra 
feita_ sobre este assumpt~, por ?c:cas!ão da dis-

~ tas te-
partições de marinha; dizia elle, de accôrdo con1 
a opinião de muitos outros, que o maior numero 
de do nt . r • • • • 

pensaveis e forças do medi_co era o de -2~, e men
ciona até que nos ho~pitaes da Estrella a proporção 
era de :17 para cada cirurgião. . 

Portanto, a distTibuição como se dá em nossos. 
hospitaes, c com especialidade no da córte a que 
me retiro excede ás ro or ·ões redamadas >J -
ex1gencws e um servrço rt:gular .. Entrando 
nestas mi nuciosidades e invocando o testem unho · 
de outros paizes, desde a França até Portugal, 

· <, . sidente, trazer a !em- · 
brança da camara o modo po~que estes assum~ 
ptos prendem a ~~ttcnçuo delles, onde são tratados 
no seio das representações n :1cionaes abrindo-se 
como no ramo da administração que discuto, in
qU:erito sobre todas as reparti<;;ões de marinha. 
. Mo, pois, justifica minha altitude neste mo
mento perante o purlamento brazileiro (A]Joiados) . 

Passando agora a outro ponto, peço per111issão 
··na pergu.ntar ao nGbre ex mini.:;tre cla marinha, 
cuja auscncia sinto, porque r<Jziio o regulamento 
no ,art. 9. o mandando que os :1. os e 2. os cirurgiões 
se·am em ren-~do · · ·· 
corpos, estabelecimentos e naYios da nrmada 
de certa. ordem e determinada lotar.ão, ordenou 
por aviso n. :111 de lG de .ràneiro"de 1878 que 
immediatnmente que elles chegarc:n aos portos se
jam desem1Jarcad0s? Pois um aviso pótlc ·destruir 
um regulamento? E 11arn que? Paru cconomisar 

· · · o "õ s ennm er, 
conforme sua opinião, sómente durnnle <I viagem 
ou quanllo embarcados~ ~ois o medico quundo 
volta de commissõcs desta ordem, sempre exposto 
a incommudos, ·perig-os e maiores dcspezas, por 
que é p1·eciso dividit·_os recursos quando tem fa
milia, o que só se não. dú por ex.cepção, deYe ser 
t>rhrado das vantag-ens qne I h e proporciona a 
condição dn embarcndo, e nté ·dt~ serviL· nos esta
belecimentos- de saude em tel'rn 10r se < uerer· 
cconom1sar a guma ezcna c mil réis, e isto 

doentes. . . _ 
Sou medico, encarregado de enferll!-ar~as no· 

hospital de caridade da 1 minha provm~1a, e 
quando tenho tido . ás vezes numero superwr, no 
interesse do ensmo medico, vou aletn 
permittem ás minhas forças e exigem minhas 
obrigações. . · 

0 SR. · FERREIRA FRANÇ.\.:-E com muita profi
ciencia, por que é um dos clinicas mais distinctos 
da província da Bahia.' . . 

O SR. A.Ll\IElDA CouTo:-•.. devo porém con
fessar que quando me achava a braços com nu-

A. 50.- TOMO III. . 

O 3R--. ALMEIDA Como:-Não sómente isso traz 
umn grande desvaniagem para os cirurgiões em 
geral~. como é um mal para o serviço, pela inter'
rupção da observação clínica. Portanto;· neste 
ponto não posso deixar de fazer reparo_ ao nobre 
ex-ministro da marinha, acho que S. Ex. não 
tinha o direito de proceder por semelhante ·modo 
quando aliás mostrou-se, em sua regular admi-
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nistração, r1esejoso e muito, de cumprir o seu 
dever (Apoiados)._ 

Pronuneiande-mc assim com fr:mquez:1 sobre 
pontos de administração pnblita, niio devo in
correi' no dcsagTado. do nobre ex-ministro, qne 
é doprado de esp1l'ito rcclo, até por que entendo 

; , .. . · · ,, , ui a e~a wn c 
.de actos, com os quaes niio concordamos, sómenr.c· 
po~_-que quem os pratica é um ministro nosso 

Os nobres (leputndos compre:lCndem que por 
maior que seja <J proriciencia medica c a ex
ten~ão dos seus conhecimentos, quando nos cles
·damos da clinic:t. dnrante certo tempo. sentimos 
na ~Pl~li~·a~ã_o I~r;~ti~~ qualquer_ differen~a que 

E isto é t5o Je obscrvaçao e Jnclic[o:c;o, que tem 
:-i_d? itl;nt~cament? aprecia•}o em outro:; p~izes: 

a' opin\iio d~ mes1;o cirurg-iho portug-udz, res
pondendo ainda ao inqnerHo ~obrn reparti(;ões 
de marinha, por occasiiio da peri.mnta fiUC lhe 
foi feita se conviri<1 ![Ue os cirurgiões ua tu·mnda 
tivessem por olJrignr:ão ir diariamente aos llos
pitaes para :,:eguircm a clinicn, f~tzcretn observa
çõe::;, autopsias, etc.? Respondeu pelaafiirnwtiva, 
reconhetendo a utilidaLle do semelhante medida, 
quer em relaçiio ao cimrgii\o, auer ao servh1 
c imco. ~tlll(ta que a caca crrurgliio coubesse 
o menór numero de doentes-dotls que sejam. 

O art. 19 do recrutamento mnada ·rue os Jlwr-
maceuticos sejam ernrn·egndos tambem a bordo 
dos nayios de guerrn, ele corveta de primeira 
ordem para cirnn, mas ordinariamente est~o 
em terra, n5o sei por qn~ conveniencia elo servira 
nem si pôde até certo ponto serjustilic<lclo. O qne 
não nc!w ra~o~ fel e ch<llll_D par51 isto a attenção 

, .J L t, , Cc l 

as vantugen,:; qne o :·egnlamcnto llw;:; confere c 
gnrnnte quando estão ou n~o a lJonlo dos navios. 
Si sujeitos aos perigo:,; e Lraballlos do mar, 
as promoções dão-se em rneLadtJ <lo t1~mpo ne
cessario, para que St'.iam promoviuos qunndo em
preg:Hlos nos estabelecimentos de smul•~ rle LCI'l':l. 
Além do que se infez·e da apreci::I}ÜO q:w :•eabo 
de f<lzcr em rclaç:io <lü rcgul:lntento, os cimr
giõe5 da arm<~da estão em )OSÍl~iiu dcsv:Htl;; · osa. 
compa1·am u com o:; oflki<ws eomhatentus; nssitll 
Lemos que para o;; o!Tidaes da armadn, por 
exemplo, cxi~te urn quadro completo de ;J2l actn
almentc, embora o seu effectLYo seja de :318: os 
officines superiores, port:lll to, est:io na razão de 
cento e tantos J)<lra 400 subalternos; o quadro 
completo dos cirurg-iões comvt·ehende o total da 
69, sendo 9 de patentes superiores, e 60 su
balternos, isto é, 9 1~ara 60, que vem a se;· 
um cirurgião mót' da armnda, dons cirurgiões 
ue -esquadra, seis cirul'g·iões de' divisão, 20 Los e 
~O 2.oR cirurgiões. RllSU!ta da compara(;âo entre 
os deus undros o do cor d "'· ~ 
officins combatentes, que o quadro daquelle em 
relação ao destes o1Terece grande desproporção, 
quanto às vantag-ens de promoções; além de que 
as -promoções para os officiaes combatentes 
estão na razão de oito para quatro dos officiaes 
do corpo de saude. 

Não quero, Sr. presidente, que os otliciaes da 
armada deixem de ter :ls vantagens que tem e 
maiores até ; mas .tambem o que não desejo é 

que os cirurgiõ1~:; da armada fiquem sem as g·a
rnntins que I h e são devidas e n que tem direito. 
Ou niio os militarizcmos, como succedc em mui
tos pnizes, c é e.sta n minha ·opinii!o, como op
portunamen:e a externarei, ou entno ni!o lhes 
tiremos as g-::r:mti<ts uc têm os officiaes com-
Ja et~tes, vtsto como o cot·po e saude tem direi
to a ser considcrndo pelos podcr·cs publicas do 
mesmo modo que os offidaes da arma <la, a f<,vor,. 

. , : na vez pro-
nunciado com satisfação, tributando-lhes os meus 
respeitos e até minha aàmiru\:5o pelo modo 
por que têm seJ'Vido á sun patria como os me
lhores e os l11<1is Ienes scn·idoi·es do Est;;~do. 

E' porque aspirc. nos fórosde justo, que não 
cone r o · =- ~ 

dU<l~ classes, interessando-me para qÚe os cot'pos 
de saude sejam attendidos e considerados. O 
ollici<ll de marinha comeca a estudar na e:;cola 
nava , passa pnra a escola de marinha ú 
custa do Estado, como aspirante, conta an
tig-uidade desde esse po.,to, sua promoção 
ú .g-u;n'U<1 m;u·inlla e a 2. o tenenle é for
çada por disposição d:~ lei, de modo que pódem 
cheg-ar esses ollidaes n'ullla idade menor aos 
maiores postos ; mas os cimrgilíes entram dos 
25 ou 30 annos, podr~m entr<tr em menor idade 
só po~ excepgiio, c sua antiguidade é . r.ontada 

,. • ., '). ~ . ,. :\ .. 

-cedidas as rormalidades leg::tes; Lt~m un1a· car
reira port11_nto muito .m<lis prec11ria e muito 
meuos animadora. E' H' d n -~ 1 ~- - , 

portas n. todas ::~s gal'<mti<lS, de pÔsiçiio e 
futu'ro pnta si e para suas l'amilias, honrando 
com seu mel'\'Cimento e illustrnção a clnsse a que 
pertencem e o serYiço a· que se destinam. 

Desejo que gozem elles das preeminencias. 
honras é distincrües que são confPridas aos of
, ·L ~ , , , • ·, • • :1 · n es, n1ns sen1:-
que ellcs se militarizem, porqtwnto, como suc
ccçle, além de determinar isso conllictos de ju
risdicr,;iio, Jlcam cllcs ~cmpre em pciorcs condi
çues pelas razões por mim mencio!ladas. 

O Sn. BuAnQUE DE l\L\cEDO : - Elles siTo mili
tares por causa da disciplina. 

O Sn. AL)fEID.\. CouTo :-1\Ias essa diseiplinu 
co:llinua _quando estiverem cmharc_ndos, porq~lC 
l. " l l " 

que cstin~z- dil'igindo o navio lleverit ter n in
dispcn:-:avel força de autoridade, para que sejam 
cumpridas as suas determinações, referentes ao 
serviç;o, mas sem nenhuma para interferir no 
que r& r proprinmente rel<l ti v o it sciencia, diante 
da qual deve declinar de sua competencia, para 
ou \'ir os conselhos de profissionaes. Deve, pois, 
pnra estas questões haver junta especial, como 
lla conselho para as questões navaes.-Sejam de 
questões medicas juizes sómente elies.---:- Não é, 
portanto, de absolutn convenicncia que sejam 
militarizados os medicas. como acontece emo 

· ~ , · . . , s, · · ' i sei p ma e 
bordo, onde g-ozarão, como já disse, de todas as 
proeminencfas,distinc(;ões e honras de que gozam 
os officiaes combatentes, relativas ás classe.s a 
que pertencerem.- Só mente assim a classe de 
cirurg-iões se elevará á altura a lJUe tem direito, 
e.apezar de existirem, entre os actuaes, muitos 
distinctos pelos serviços relevantes,_pela intelli
g-encia e illustração, não tem cheg-ado a represen
tar o papel que lhes seria destinado, se por ven-
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tura fossem ellcs em geral considerados pelos 
encar_reg:a~os da adJ:Einistração publica, que com 
sua md~flcrença, nao os animam para oTandes 
commettimentos. , - " 

Na situação em que actualmente se acham 
pelas condições do rerrulamento e elas difficul-

a. es ~ons1. eruyeis que encontram em sua peri
grmaçao sc1entifica e finalmente, )3ela falta de 
apreç;o, con~promette~ os progrêssos da sciencia. 

e n ss1 a e enriquecer-se co 
os estudos das molestias, clima e hvrriene dos 
tropicos, .Pelos cirurgiões do corpo de" saude do 
nosso patz. · 

O Sn.. ["ELrcro ~os S.:,\NTOs :-H:1ja vista as via
gens. de mstrucçao, nao temos nem um relataria 

. O Sn.. AL:IIEIDA CouTo :-Posso .afiançar a 
V. Ex: gue·exis_tcm muitos, e em meu poder te-

eu Ia · 1s c c um ; na o sao os cn·ur"' ioes 
culpados de que pelo systema de economia exa
g~\ada ~ão tenham sido publicados; quando 
alias ser-w de gT:mde utilidade que merecessem 
a luz da publicidêlde. 

O Sn. MAnCOLINO MounÁ dá um aparte. 
O· ~R. ALMEIDA CouTo::- Disse quando co

mece! a occup~r a -uttençao da camara, que 
neste debate somente pretendia- me occupar 
COlll cer a llllllUCIOSl a e O mllliS !'lO i· 
nha, como procurarei fazer em relaç5o á outros 
.ram~s da administração,_ sempre 9ue me for 

~eu pui~, desde que me acho collocado n'a posi
çao de representante· da na c-ão, tt quem assi~te 
indeclinavel obrigação de tratar com certo em
penho dos interesses publicas (Apoiados). 
~endo emitt~do meu pnrecer a respeito do ma-
., .. ~ ... . . .. . 

( ( l t) l 

ses dos officiaes· combatentes, ch~1mei tambem 
a attenção llo governo para o corpo de saude ; 
e çornquanto não. apresente já um plnno deter
mmado, é provavel que converta minha opinião 
em plano, depois de mais estudo e observa(;iio, 
o qual opportunamente apresentnrei. Não obs
tante essa intenção, entendi que ern justo e 
conv9niente, tratando do corpo da armnda, como 
tenho feito mais de uma vez, não deixar esque-
c1 o o c,orpo .e sau e, ten o prmc1p:1 men 1 
occupado mmto voluntariamente com a classe 
do_s offic!aes combatentes, pugnando por seus di
reitos e mteresses. Comprehendo que esta ma
teria, como tGdas as que se referem ás adminis
trações, por positivas e technicas, não pod0m 
prender a attenção ainda daquelles que se de
dica com interesse ás cousas publicas, sem es
forço. Roabando á :camara alguns momentos 
para tratar deste assumpto, eu não podia duvidar 
da sua tolerancia e bondade, desde' que sómente 
fui a isso levado pelo desejo e pela consciencia, 
de cum rir o meu dever A oiados; muito bem; 
muito bem. O orador é felicitado . 

/ 

O Sr. lUanoel Pedro diz que a cama
ra já perdeu o gosto das discussões políticas. E' 
de estranhar -que, justnmente quando surgem 
aprehensões sobre a sorte do partido, quando, 
portanto, a situação se torna mais· grave, st>ja essu 
a occasião em que se:_entenda que a política não 
deve ser disC1a.tida. 

culo? NenÍ adoptou u~1a politic~ de luta, nem 
uma politica de concessõJs : forneceu um riwtivo 
para escrupulos ao seriado, admittindo no seio 
do ministerio o partido republicano, c exclt1c o 
senndo d~ reforma constitucional. 

Abrem-se as C<Hnaras c o ministerio inicia e 
insuilla uma propaganda uggtessiva contra o se-
nado. ' 
E~tre d~versos actos que levou a camara a 

p~atiCar, menciona o pareeer de 3 de Maio que 
soteve dons resultados : aggravar u posição re
ciproca das duus camaras e complicar uma ques
tão muito simples, cuja gravidade só tem resul
tado da maneira pela qual se tem -procurado re-
solvei-a. -

ca~ara contra o senado, quando este resiste, 
obriga a camara a ceder : as emendas do se~ado, 
a requ·erimento da maioria, são discutidas englo
badamente, ás pressas, e voLudas sem reflexão 
por parte da maioria. 

Diz que o resultado dessu política é enfr:a
quccer a camara t: fortificar o senado .. Faz di
versas considerações mostrando que a opinião 
publica, pelos erros do governo, passou da ca
mura, que a representa immediatamente, para a 
camara vitalícia , facto que· o orador ass1~nala, 
lamentando. Para o senado dirig~m-se todas as 

exemplo·, contra os impostos votad9s. 
Diz que aproveita a occasião para dizer alguma 

cousa sobre o que constitue actualmente o grande· 
problema-a passagem do projecto de reforma 
no senado. ' 

Diz que o presidente do conselho, interpellado, 
disse que não tinha uma solução para o caso de 
o senvdo -resistir; mas deixou entrever que tinha 
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dous ~llliados para abrir uma luta, si fosse pre
ciso : a corôa e a cam:n·a. 

Censura que o presidente do conselho tenha 
descoberto a orôa, inculcando que ella faz 
questão de uma idéa e de um ministerio para 
.realiz~i-a.l\fostra q~e_isso é t~1lre_z -uma ~li usão : 

( \. \. .... ,(. ·- .: t. 

partidos e dos programmas. Aceitou uma idéa 
que :.nnbos os partidos queriam, mas, si na . :"" . , . . } 

que compromettam os altos interesses que ella 
é obrigada a guardar, é de seu dever aban-
donar. · · 

:Mostra que o oütro ama·do do presidente do 
conselho, que é a camara, não lhe póde dar força, 
desile 1 ue o rroverno diz e re. )ete c ue é elle quem 
aelege. . 
Accre~cem duas consideraÇões que não devem 

ser esqttecidas nessa luta: i.a, que a opinião 
passou-se para ~rma ; .-.·, · ·::- · 
luta em nome de uma reforma impopular. 

Aproveita a occ~sião para dizer que'a _re_forn~a 
eleitoral como esta no programma do tnm1ster10 
não obriga nem ao proprio partido liberal: um 
ministerialista tem obrigação de votar pelo pr~
jecto do ministerio que apoi:.<; um simples· h
beral tem plena liberdnde para aceitai-o ou re
cusal-o. Da propf1ganda que fez o partido liberal 

• !l. : · •0 o vi i do actual s 'Stema eleitoral 
2. o· a crença de que a eleioão de um só grúo p~
deria melhorar o systema. Mostra que o. nu
nisterio a anhou essa idéa e deu-lhe a forma 
que quiz sem ounr o part1 o. . 

Pergunta: como prc~tender-se que o part1do 
conservador no sen<ldo, por dever de cohercncia, 
deva aceitar o projeeto, c o que é mais, como 
pretender-se marcar ao sen::~do um prazo fatal 

, para aceitai-o Ol!_recusa~-o? _ 

iem avançado quantõ ·ao se'nado 'e cÕncl~e repe
tindo: Ai do paiz quanuo não houver um 
centro de resistenda que contenha os goyernos. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sn. PnE~JDENTE dá para ordem do dia 29 : 
Continuacão da discussão do projecto fi

xando as forças de mar para o anuo financeiro 
de i880-18tH. 

ISCUSS<tO O parecer a CO!IlllllSS:IO CS) C· 
cial sobre o processo de fallenciJr ~do banco Na
cional. 

Continuacão àa discussão do projecto re
lativo ao registro civil.. 

Ás materias designadas para a primeira porte 
da sessão do dia 28. 

CoW.inunção da 3.a discussão do projecto rela
tivo a·limites entre Paraná e Santa Catharina. 

2.a discussão de projecto n. 192, a respeito da 
impressão do tratado de pathologia do Dr. An
tonio Ferreira Franc.1 .. 

L a di La do de n. 213, autorizando o governo a 
introduzir hflrv;!-mate nos mercado3 estran
geiros_ 

i. a dita do de n. 2M, relativo á aposentadoria 
do conservador elo gabinete de pharmacia da es
cola de medicina da Bahia. 

Levanta-se a sess3o ás .1: horas ela tnrdc. 
~;/"d'I:IV' 

Sessão em ~9 de .J'ulbo de 18,-9. 

l'RES!DENCIA DO SR; VISCONDE DE PRADOS. 

de ,-oto. 

' ... ~ (. ' !") l ' 

Meira de Vasconcellos, Bulcão, Barão âe Villa 
Bel la, Fabio Reis, Frederico de Almeida. Bezerra 
Cavalcanti, Soares Brandão, Almeida ·Barboza, 
Almeida Couto, Seraphico, Malheiros, Souza Car
valho, Costa Azevedo, José Caetnno, Marianno da 
Silva, Freitas, Theodoreto Souto, Sinval, Ole
gario, Barros Pime~tel e Freitas Coutinho. 
·Compareceram depois da chamada os- Srs. Bel-

) o o o 

de Siqu_eira, Correa Habello, Souto, Ribeiro de 
Menezes, Abreu e Silva, Theodomiro, Felicio dos 
Santos H n-ino Silva Joa uim "erra eronnno 
Sodré, Augusto França, .Fi·anco de Sá, Baptista 
Pereira, Horta de Araujo, Aureliano de l\l<Jg-a
lhães, Moreira Brandão, Epaminondas de l\Iello ... 
Monte, Americo, Carlos Affonso_ Galdiuo das 
Neves, JoséBonifacio, Liberato BaÍ'roso o Fidelis 
Botelho. · 

ompnrecerarn epots e a erta a sessão os 
Srs. Sergio de Castro, Silveira de Souza, Fran
klin Daria, Esperidião,'Leoncio de Carv:1lho, José 
Basson, Prado Pimentel, Jpaquim N<lbuco, An
tonio Carlos, Luiz Felippe, Florencio de Abreu, 
Manoel Pedro, Espin;lola, Theophilo Ottoni, Fer
nando Osorio, Martinho Campos, Rodrig·ues Ju
nior, Zama, Affonso Pennn, Segismundo, Ro
dolpllO Dant:lS: -~znmbuj~ Meirelles, Frederic-o 

:M:moel Eusl.aquio, Manoel de M:tg-allliies,- Lou~ 
renço de Allmquerque,Joaquim Breves, Cnmargo
e Si! veim l\Iartins. 

Faltaram com participação os Srs. Beltrão, 
Diana, Ferreira de Moura, Franco· de- Almeida, 
Flores, José Marianno, ·Lafayette, Lima Duarte~ 
Mello .e Alvim, Moreira de Barros, Paula Pessoa, 
Ruv Barbozn e Tavares Belfort: e sem ella os Srs. 
Andrade Pinto, Aragão e Melló, Bezerra de Me
nezes, C:mdido de Oliveira, Carrão, Couto :Ma
galhães, Fra-nta Carvalho, Martim Francisco e 
Souza Lima. 

Ao meio dia abre-se a sessão. 
E' lida e. approvada a acta da sessão antece

dente. 
o Sn. 1.0 SEcnEumo da conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Oflicio do presidente da província dà Bahia de 
2(1. de Julho corrente,re~nettendo cópias authenti-
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cas da elei~ão a que se procedeu no dia :1.3 do 
dito rnez nos collegios-eleitoraes de Valença,Entre-. 
Rios, Taperoá e Pombal, para preencher a vaga 
de um deputado deixada pelo Sr. deputado Fran
cisco Sodré, nomeado ministro do Imperio_-A' 
commissã? de poderes. • 

o meio soldo dê seu finndo marido·. - A' com
missão de marinha e guerra. 

Vem á mesa, é lido e mandado imprimir o se
guinte 

PROJECTO. 

1879-N. 254: A. 

A commissão de fazenda examinou o projecto 
. -<n, que ot presen e, au onzan o a s:m a 

casa da misericordia da cidade de Campinas, na 
provincüt de S, Paulo, a aceitar quacsquer le;a
dos ou rloações de qualquer especie de bens, 
com a condição ele converter em apolices da di
vida publica intransferíveis, no prazo improro-. - ' 

adquirir, sob pena· de caducidade.· Posto que o 
mencionado prazo constitua um favor, comtudo, 
attondendo ~o fim caridoso daquella instituição e 
aos muito!' serviços que ella já tem prestado : 

E' a commiss5o de ~recer que o projecto me
rece a :J.pprovatão desta augusta camara. 

S~la das commissões, 28 de Julho de i8i9.
Lo~wenço de Albuquerque .-S. de Barros Pimentel. 
__;Buar ue de Jlfacedo. 

A assembléa gel'~ll resolve : 
Artigo unico. O hospital da santa casa da mi

sericordia da cidnde de Campinas, na llroviE.cia 
de S. Paulo, poderá aceitar quacsquer legados 
ou d~asões de qur~lquer espec~e de be~s •. com a 

.... I ~ 't A ,. 

deliberação e 

PROJECTOS: 

. 1879 -N. 260. 

attiiJ.entes á questão 

do § L o do~n~t. 9. o da lei n. 64:8 de :18 de ·Agosto 
de 1852, por motivo de molestia, contando :f.O 
a unos de serviço. 

Que embarcou no dia 26 de Dezembro de 186~ 
com· destino ao exercito em operações no Estado 
Oriental onde serviu com- distinc ão - ue a i9 
de Abril de :l866 fez parte do exercito qu.e invadiu 
o Paraguay e entrou em todos o~ bombardeam~n
tos, ataques e combates segmntes, tendo_ SidO 
no ma meu e e 06ta o em or em o 1 o 
quartel--general pelo combate de i6 de Julho, e na 
do seu batalhão pelo de 3 de Novembro ; e que 
pelo comportamento valoroso na batalha de 21 de 
Dezembro de 1868 recebeu a medalha de merito ... 
militar. 

fé de officio do peticionaria e considerando : 
1. o Que a expressão ampla do decreto n. 2655 

de 29 de Setembro de :l8i5 traduz o pensamento 
do legislador outorgar o favor desse decreto a 
todos os militares com serviços de campanha; 

2." Que aintelligencia contraria, em prejuízo 
dos que se acham reformados por motivo de 
molestiaadquirida na guerra ou resultante della, 
collocaria em eiores circumstancias todos aquel-
es que por mut1 ação, erui1eutos e outros mo

tivos semelhantes foram reformados durante ou 
depois da ó-uerra ; . · 

3. o Que 
0 

o principio da retroactividade, no 
caso de- que se trat:1, parece de equidade e muito 
racional, porquanto a não admiltil-o resultaria 

o o ,• " • • o • I 

munerar sorviç'os de guerra prestados nas cam-
panhas do Uruguay e Par<Jguay; . 

5.o Que da applicaçfto rctroactiva no caso ve~· 
tente nenhum direito é olfendido, c pelo contrariO 
é garantido : 

ro-
jecto: 

A assembléa geral resolve: 

Foi presente á commissão do marinha e guerra conta~ pelo dobro ao tenente refor.inado Frede-
o requerimento e mais infor_mações .referentes_ú -rico Rodrigues de Oliveira Yereza o tempo em 
pretenção do tencl!te Fredenco Rod~·1gu_es de Oh- que serviu nas campanhas do Uruguay e :Pa-

-veira Vereza,que pede ao corpo legislativo s~ lhe raguay _ . ' . __ 
conte em dobro, para melhoramento da· refoi ma, _ Art 2. o Ficam revogadas as disposiçoes em 
o tem JO c ue serviu nas cam Janhas do Uruguay · o 

e Paraguay. . _ Sala das commissões-em,28 de Julho de !879. 
A rt~p:wlição de ajud:mte-generul pror~:uncia- -llf. ~lloura.-Mello e Alvim.- Viriato de ].!e

se favoravelmente, j;i pelos bons se.rv1ços de deiras • 
..,.uerra do supplicante, jaJlot·quc cons1dera q-u~ . 
0 favor da lei n. ~üi:iti dt! .!) de SetcmlJro.cle i87<> A: commissão de marinha e guerra foi pre-
deve ser extensivo nos olllciaos que tomnram sente o requerimento em que D. Lauri:ma Rosa 
parte nas supmcitaclus cnlllJlanhas, embora, como Candida Rig-ueira Duarte . de Drummond, viuva 
0 sup[Jlicnnte, reformados untes do promulgada do bl'icradciro do exercito Gaspar de Menezes 
aquella lei. Vasconcellos dé Drummond, allegando estar a 
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perceber tão sómente o· meio soldo de 25~000 
mensaes, que é ins'ufficiente para a sua co-ngrua 
sustent:1ção e de um seu filho menor, e isto pela 
razão de haver o conselho supremo militar, em 
consulta de 21 de Outubro de :l86:l, opinado para 
<l:':e.'-:~o fi~a~o n;arido da supplieante, comquanto 

exercito: supplíca ao poder-legislativ~ que, en
terpret:mdo authentic:mwnte a legislação concer
nen!e a este assampto, haja àe declarar, por uma 
resolução, que á supplicante, como vi uva do bri
gadeiro reform<tdo do exercito Ga:;par de Menezes 
Vasconcellos de Drummond, ( ue )restou ser-
vwos m1 !lares no qua ro e ectivo do exercito, 
por mais de 25 :mnos, compete perceber o meio 
soldo da patente de beip:ndeiro, em que falleceu 

· .c . , · 1 • 1 e <>, e se-
gundo n tabella que então vigorava. 

Tod<lS as allegações d<1 supplicante acham-se 
cahalme:nte proYadas com os documentos an
ne:x.os á sua petição. Dos i·cferidos documentos 
.consta que o brigndeiro Ga~par de Menezes Vas
concellos de Drummunll a-.:scmtou praça na L" li
nha do exercito em 2 de Janeiro de 1807 e jurou 
bandeira no· 2. o regimento de infa.ntaria da 
côrte e es1eve em servit'o flfii ctivo i a • 

at~ :1.827, e ora na La ora ll:J 2." linha, até Lo ddu
nho de 1832, tendo feito parte das tropas legnes 
enviadas a combater as revuluções de !817 e 1824 
em emam uco ; que OI promovi o a a eres 
por decreto de 6 de Fevereiro de :l818, a tenente 
por decreto de 16 de NoYemhro de 1820, a ca
pitão em 25 de Setembro de 1821, a mnjo1· por 
decreto de 5 de Fevereiro de 1827 e a coronel 
commandante do 2. o coi·po de artilharia de po-

• : lo,. • • • • • • ... 

~ """'· < • .... -' ~ 

mandante do 8. 0 ·corpo de artilharia de posição 
de i." linha; e, finalmente, que por decreto de 2 
de Novembro de 1861 foi reformado com accesso 
no posto de brigadeiro, mas com o soldo de 
50~000 pôr m~z sómente, tendo fallecido em 
Pernambuco ;1os :30 de Julho de 1865. 

Consta igunlmente cTos documentos que o bri
gadeiro Drummond era cas:1d0, em segundas 
nupcin5., com a supplicante, a qual, tendo-se ha-

1 Ita o na or·m:1 a ei, esta perce en o o meiO 
soldo de ::!5~000 mensaes. 

A questiio unica a ventilar é, pois, si o briga
deiro Drummond, a quem se reconheceu o di
reito de ser reformado com access0. tinha tambem 
direito a maior soldo do q1.1e aquelle que se lhe 
concedeu pela reforma. 

No parecer da commissão, o brigadeiro Drum
moúd tinha indisputavel direito ao soldo da pa
tente de coronel, nos termos do alvará de 16 de 
Dezembro de i í90; porquanto, tendo sido re
formado ~om u?l ~o-~to de accesso, devia 

reformam com esse tempo de serviço, dá o re
ferido alvará direito ao soldo da ultima patente. 
Não se lhe fez, porwnto, inteira justiça,_reco
nhecendo-se-lhe o direito á reforma com um 
posto de accesso, e negando-se-lhe, ao mesmo 
tempo, o direito ao soldo da ultima patente, 
como dispõe o alvará citado. 

Nestes termos julga a commissão attendivel 
a pretenção da supplicante, para se declarar que 

tem ell:l direito a perceber o meio soldo, não do 
posto de brigadeiro, mas sim do de coronel, que 
era o de seu marido, quando foi reformado, e 
na conforll.lidade. da tabella que então vigorava. 

Assim, entende a commissão que póde, em 
deferi-mento da petição da supplicante, ser ado-

o in res uçao : 
A assembléa g-eral resolve : 

R.igueira Duarte de Drumúwnd~ viuv:1 <h briga
deiro reformndo do exercito G~1spar de Menezes 
Vasconcellos de Drummond. tem direito ao meio 
soldo do posto de coronel, que tinha seu marido 
qunndo foi reformado, e segundo a tabclla que 
então :igorava; revogadas as disposições em 
on T,n _ 

Paço da Camar.1 dos Deputados, em ... de :Maio 
de 1879.-111. J}foura. -· Viriato de 11fcdciros. 

O §r. Horta de Araujo:-:- Sr. pre
sidente, em sessão de 15 de ~raio tive a honra de 
submetter á appeovação da camara um requeri
mento em que pedia ao governo por intermedio do 
min1sterio da justiça nlgumas informações sobre 
um processo que estava sendo inst<mrado na co
marca de S. 1\intheus, da provlucia do Espil"ito 
Santo. contra t nt · · · · .·, . , 
d9 Amaral Brandã:o,-~: o supplen.te do juiz mu~i
-Cipa! do termo da v Illa da Barra e a respeitO 
tamlJem de uma decisão tlo residente da )ro-
vmcw,pe a qua ec arou 1aver per ido o lagar 
nm dos supplentes do mesmo juiz municipal, 
sob o pretexto de haver deixado de prestar ju
ramento em tempo. 

A Camara approvou o requerimento. Verifiquei 
na secretaria que em 16 de :Maio officiou-se ao go• 
~ ._ • o 

desde ~nt:IÔ para· cá t~m vindo da provin'cia do 
Espírito Santo doze a quatorze vapores e que as 
eommunica.ções nlli são facílimas entre a cnpital e 
S. :Matheus. Por consequencia nu o ha justificação 
alguma para o procedimento do presidente da 
província que até esta data nüo satisfez a 
requjsição que fiz e que foi approvada. pela 
camara. 

Eu peço ,a V. Ex. ue tenha a bondade de in~ 
armar SI compete a num como deputado, ou ü 

mesa fnzcr respeitar pelo governo as delibe
rações desta camara. 

Si V. Ex. entender que para isso é ne.ces
sario que eu apresente um novo requerimento, 
eu o farei, para evitar que a camara cpntinue a 
ser assim desconsíderada_ Ao menos, péla minha 
rwrte protestarei sempre contra a desconfrijide-
raç:1o com que estamos sendo tratados. , 

O SR. PRESIDENTE:- Eu d:Jrei as provi<lencias 
que o caso requer. 

Entra em 2.a discussão a fixnção de forças de 
mar. 

O SR. ILDEFONSO DE ARAUJO requer e a camara 
concede o encerramento da discussão. 

Posto a votos, o art. L'' é approvado. 

Entra em discussão o art. 2. o 
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O S•:· Cosro Azevedo :-Sr. presiden
te,per~1ltta-se-me começar fazendo um leve repn
ro: nao posso e nem convem furtar-me a este 
dever. 

Sabe a camara que ousei, no dia 24 ao !'aliar 
sobre o projecto ue estü em uiscussã ' -
recer uma emen a só d~ redacção, a esse.proje
cto, e que a expliquei ~mplamente: não obstante 
não haver sido considerada por S. Ex. o digno 

. · · , · ·uaa quan o me respon eu, 
tão .pouco pelos membros da maioria que to
mtlrnm a tribuna, depois disto, ella devia ter as 
honrns da leitura que o regimento· impõe, c 
a pralica sanccionu. No entretanto sem est<l 

. indispensuvel fol'ma!idade, foi o al't. 1. o da 
) . ., . . 
guinte artigo. 

Isto Sr. presidente diffici:mente póde Ler justi~ 
fi cação nn te a lei ue rerrula a i' · ·. sõ 
nossos netos aqui. 

Lamen lo o f<lcto; mais ainda porque a emcii'da 
mel !!orava em muito a redacção approV<tda do 
projectó, red<H~Ç~üo aceita pela nolJre ~mmis
são de marinha e guerra. E!!a está . de accõrdo 
ainda com as obsel'vações feitas no senado pelo 
digno ex"ministro, o Sr. conselheiro Ribeiro da 
Luz, pr0vando á evidencia o vicio dessa e 
ele outras anteriores propostas de fixação de 

s·enhol'es,como estit l'edigida a proposta em de
bate, não póde o governo ter muito do pessoal dos 
c uadros ue se não ache eml a ·1 o L;-
embarcadas eertas praças de que não cogita ! ... 

Mas, emfim, isto corre por conta ~e seu dono. 
O que não corre e nem pó de correr desse modo 

é o proceder que preciso ter agora. 
Sinto necessidade de pedir explicações pelo 

esquecir~1e1ito a q~1e a Iludo; ~espero que V. Ex., 
. . ' ::, e ... 
E' facto que votou-se o art. 1.0 da proposta sem 

se considerar a emenda a que me refiro:- não 
foi, e talvez por isso só, atteedida pelos oradores 
que vieram á tribuna : para este facto haveria al 
guma razão especial ? Desejl) saber o que houve .. 

O Sn. Pnr.smENTE :-Devo dizer ao nobre de
putado que n sua emenda estava envolvida entl'C 
outros papeis e não appareccu. ~Ias as emendas 

:"" . i • . ' • .. 

discussão do art. 9. o, vou mandar ler a emenda. 
Eu creio que se deveria, tet· lido essa emenda e 
discutido a precedencia das duas redacções ; mas 
como não se fez isso. vou consultar a camura 
sobre si aceita a emendá do nobre deputado como 
.J'esal v~H1a. 

(Lida a emenda na mesa, n(iO é app1'ovada.) 
o'sn. CosTA AZEVEDO (continucmdo):-Por oc

casião de discutir-se, na primeira sessão desta 
legislatura. a proposta de fixação de força · e o 
orçamento· da marinha, pronunciei-me Sr. pre
sidente conLrn a extinc ão do batalhão n vai u 
é agora r.ontemp!ado no art. 9. o da proposta 
debate. · · 

Congratulo-me pois com o governo por ter 
vindo neste ponto a melhor caminho. 

O digno Sr. ministro da marinha acquiescen~o 
tão facilmente á extinccão dessa força, por exi
gencias que lho fizessen1, aqui não tinha para isso 
apoio no relato rio de .. seu antecessor, que o tomou 
comu proprio. 

O batalhh'o nav:ll é certo não póde ser dispensa
do, aint.la,sem prejuiso porque é necessario, quer 
par& o· serviço dos <trsenaes e presídios, qner 
tambern, em alg-uns easos, para o· de embarque 
com_o eompl~mento d:1s gunrnições dos nossos 

T' fi' • .. 

l\Inilo era j:í ·diminuir-lhe J força eom que 
estava em começo deste anuo por amor da eco
nomia. 

Passando pelas forcas caudinas, em virtude da 
aLtitude do senud••, que não admitLia essa ex
Lineção, UlTl~pendido, vem agora o g-overno, na 
nova proposta, al~eitar o que ha pouco rejei:a
ra l. .. felizmente Sr. presiden'te o sena1lu sal
vou-nos de _mui~ um erro q~e a camara defendeu, 

Não foi debalde o ai1pello feito ao senado 
quando -terminei o discurso proferido sobrP o 
orcamento da marin!Ja. Disse ne~sa sessão. 
de- H rle Marra, quando acabava de de•nonstrar . 
que com esse projecto se desorganizava o servi- · 
ço, e si aniquilava a armada, o seguinte: 

• Si essas nuvens sinistras e negras si não 
desfizerem aqui· por sopro bcnefico rle estudo da 
camara,-lt~o d~, ~g-uramente, des~ppa1·ecer ao 

outros erros atjui commeüiUos, como este a que 
venho de referir-me; e aind:o~ mais o espero, por 
ver robustas provas em muilos pontos do . pare
cer da commis~ão de orç:unento·, de seu seio, que 
em breve alli serão cliscuLidos.-

Ainda hontem com lH'ttser admirei, Sr. pre-
- , z a 1aiona que se .evantara · 

contra o que passou aqui, e que desorg-anizaria 
o serviço sem protesto, e antes com ap[Jlausos 
da casa. O governo não teve então seus costu
mados triumphos nessa hora em que o illustre 
deputado pela Bahia esteve fazendo opposiçüo ás 
medidas que havia feito vingar. 

O Sn. ALi\IEIDA CouTo : -- Niío sou obrigado a 
dizer amen a tndo :· 

S. Ex. ·que as.sin~ m'os~rúl'~, que se 1~ão sub!'írdin~t 
á vontncle dos ministros, apezar da immensa de
dicação que vota ao gabinete, quando ella .Hão 
tem por si a raziío como S. Ex. a entende. 

E. cumpre-me notar; S. Ex. apenas em um 
ponto se mostrou divergente de meu pensm· ; e 
neste ponto, a reorganização do quadro da ar
mada, acho-me eu do lado dos dignos ministros 
da marinha e da fazenda e Lambem da comissão 
de marinha· e guerra. 

E' assim, Sr. presidente, que, ao presente 
most~o-me menos opposiçi~nist~! E já que e~t~.u 

(.o ( < ' "' 

áquella commissii.o p::~ra que veja si não deve al
terar a redàcção do art. 2. 0 , que está em discus.: 
são, alargando-a, a satisfazer ·O que indevida
mente fez-se aqui, e está consignado na proposi
ção do orçamento, que subiu ao senado, e lá no 
parecer da commissão respectiva , quanto ao 
commando que deve ter o batalhão naval. · 

Cabe antes, me parece, ,esta especificação na 
lei de força. · 
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• ... ' :1 ... 

talhão não deve ser commandado por um simples 
capitão tenente. Cumpre em bem do serviço, que 

. tenha no commando, pelo menos um capitão de 
fragata, e se lhe dê major fisc:1l, como actual-
mente ainda tem. · 

Um fiscal dess:~ atente. senhores é uma ne-
cessidade abs.oluta par<' a disciplina. 

A não ser assim,Sr. presidente, teremos um ca
pitão-tenente no commando do batalhão naval, 
venceu o ora i 1ca a u se nsi0 lla r 
lei para o cnpitão· de mar e guerra que com
manda o corpo de imperiaes marinheiros. 

Já que tão ligeiramente passo por este ponto, 
me seJa pennitido chamara attenção do digno Sr. 
ministro, e talvez agradavelmente, para um 

.,. r • ,.. 

dar o commando do batalhão nav:al a um capitão
tenente reformado,que, não sei si o foi quando já 

' t ou si uando ainda o tenente. 
Mas a questão não é esta: é mais séria. Se

melhante acto iri3 ferir o preceito legal:-o go
verno niio póde dar cJmmandos de !'orças a 0f
ficiaes reformados, sinão excepcionalmente; 

-quando, ainda, não tenha offici<1es d3 cbsse activa 
para essas funcções. A lei de força annualmente 
considerada,- n~o cogitn de officiaes refoemndos. 
- Não creio que avisado o digno ministro da 
i~·regularidade. de_ um act~ que ~e diz !Cr d.e pra-

' o -· ministro, quando se defendia de uma censúra 
minha de haver approvado o acto pelo qual a 
presidencia do Amazonas fizera retirar da pro
víncia o honrado cnpitão de fragatn, Sr. Ber
nardino José de Queiroz, então capitão do porto, 
sem deixai-o es erar o seu successor ne assim 
procedera por tau5a de uns resavados que rece
beu ; não havendo pois ~ desharmonia notada 
por mim desse acto, comparado com aquelle em 
que esapprovara o se er consen 1 o que o 
capitão do porto do Pará se retirasse do lagar, 
antes de ter successor. 

Nessa occasião, pedL a palavra, para põr fóra 
de duvidas a injustiçn com que se maltratou 
assim a. corporaç_ão da armada_ na pessoa da-

'"eiro dever. 
o Senhores, o meu· particular amigo, o digno 
presidente do Amazpnas, nesse seu procedi
mento, andou incontesta,1elmente illudido, na 
onda de paixões aba~·ada~, a que S. Ex. déra 
vulto quando "fez justiça á integridade· doca
racter do capitão de fragata ex-capitão do porto 
da peovincia. · . 

Os reservados do digno presidente devem ter 
o .. • .. ,.. • 

de seus subordinados qúe não p~cle ser castigado 
ex-informa ta consciencia, a penas por· offi.cios em 
rcserYa. ·· 

O Sn. PRESIDENTE:- Peço ao nobre deputado 
que interrompa o seLI discurso por alguns mo-

• I' ,. . • .· } 

quecidas alguma~ excitaçõ;:;~ de phras"es, quándo ·I nquelles offi_ciOs;. ; retirada brusca, direi !).lcsmo· 
tratou da administração do seu antecessor, esteve 1 brutal, do ex-cnprt~ro do port~ · . 
S. Ex:. na posição que ern de esperar desseca- 1 Senl:ores, esse cltgno funccwna.:n_o, que m?~ece 
racter que tem de um cavalheiro como-é · a.. defesa CJl!e lhe fnço, ~em cspmto d~ paltido, 

. ' . · , de collegmsmo e de anuzade,-era nlh, e desde 
· _Bem longe es.ton, Sr. prestdentc, de crer nos que para alli foi 0 delegado do· illustre St'. mi-
trmm,p?os de s_ Ex_, desf;~zcndo. n~ c:ensu~~s n istro da ag-ricultura, na inspe.cção elo serviço 
que }·~C fiz, pelo_ modo por que a~rm~ustrn ~ r e- das compnnhias subvencionndas; no Amazonas, 
p~rt:çao da marmba :-quanto_ a num estliO de apenas, uu1a e unica a Jngleza, que sob outra 
P~ e~sns faltns que assrgn:det. ~' porqur; me denominaÇão funcciona. Yai para mais de quarto 
nao cnbe agom resppn~er ao d_rgno m!n1~tro, de seculo. · · 
desde que o ddJate e crrcumscnpto, e fu1 ha o dicrno funccionario como sempre collocou
pouco arrolhado, encenando-se a discus~ão do se no "'os to de honra êm ue se m;n tem des-

· · - _ ' . ' ' _' obrrgando-se dos encargos que toma : facil é 
esse fim,-d6!XO C?rrer os trmmphos alhuhdos . comprehender o quanto isto ia influindo nos 
de S. Ex sem devtdos por testo. I interesses menos regulares da parte interessada 

Todavia, me não ha de a camarn levar n mal, que s~; achava de frente de tal chefe. . 
que ttatc de um uuico ponto, de tantos de que .

1 

Accusam os jornnes, consta da correspondencia 
podem tratar e trataria a não ser a rolha que official impresi'a, que desde essa época, começou 
apparcce.u, partic.ularmente porque entende I a companhia a ser contrariada com exigenCias, 
com a r_e[:lUtação de um homem de -bem, de um aliâs de direito e justas, e soffreu a imposição de 
dos mats d15tinctos officiaes da armada. repetidas multas, talvez_ é certo na maioria, ou 
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d~ga-s!3 mesmo_ na totalidade, relevadas pelo mi
msteno da agrrc!l.ltura. 

o presidente d::t província, honra lhe' seja con
ferida, deu testemunho àos bons servicos de tão 
honra~o agente daquelle ministerio. • 

Abrmdo a as~embléa . provincial depois 

40'1 

~~~' . 
« Com semelhante medida, diz, conseo-uiu-se Eu mesmo tive pcdi~os P?ra isso conseg-uir. 

n~ais do que se tinha em vista, melhorar0 os ser- E, fnzend~-se tal extg·cncw, ella seria rece::ida 
vrços dos vapores, :1lguns dos quaes tendo sido IJem_, como ;.~usta _ c precisa, attribuinclo-se-lho 
repat·ados e pintados offerecem t 0 ns commodos mottvos senos .. Um sncccsso tinlw tido lo"'ar na 
aos passageirós. • c~pit~1l: certa typog~apllia soffre_u insL~lto, prejtl-

ssa 11 i ' . t'> < . e . . d - n _n ·a 13 rnnl con-
por fim evitarem-se sinistros, como se têni dado seryador que atacara a adminislracflo~ seus 
em alguns vapores que nnvegam nas linhas dos amtgo~, coma e Sr. Queiroz, libernl distincto. 
rios 1\Indeira, Purús e Negro. por conduzirem Desc~ logo e~se atnque {~ imprensa não foi sem 
passng·eiros e carg:1s em número e quantidade conhecunento d~ mesmo liberal ! ... 
muito superiores á sua lotação. \ E por <JUC teria elle nntes do c:n·reg:m· com Wo 

Si, Sr. presesidente, como nr•ente do ministe· degradante procede_r, quando igualmente como 
rio da agricultura o capitão d; fragata, a quem oi lo t:mtos outros hbor~es eram aggTcdidos por 
me refiro, assim se hnvia no seu cat·O'o como esse .!orn?l c~nserva.do~? 

. :,o do JOrto elle foi t o do run"cdionario DeiXO rsto a aprecwçao dos que mo tem O'..LVido, 
digno. · --

E' ainda áqnelle relataria que me soccorro O principal obstaculo a marcha !iYre da com-
para isto assegurar: diz nelle o digno 11 residente : panhia, !~O Amazonas, segun~o seus interesses 

oc O cupitão do porto' Bérnard.ino José de Bueiroz de _oc.cnsi<IO, o fiscal d~s. serviços dessa comlJU-
• alem de ser zel,oso e activo no cumprimento de nhta, por parte do mrmsterio da aO'ricultura 
• seus deveres, tem mlXiliado a admiuistraeão, dcvin sahir sel!l d~mora-da província, p"'ara deixa; 
« com_a intellige!J.cia e tino que 0 distinguenÍ..» esse cnrgo, prmCipalmente. _ 
Enta~, S!'• presi~ente, era agente da companhia Os reservados arrancados sob fundamentos 

na provmcta o acttvo, e ch(:lfe conservador alli, o inventivas conseguiram o fim em vista. 
Sr. tenente coronel· Freitas Guimarães, de mór _Mas, permitta-me o dign~ ministro que lhé 
influenciaeiitreos adeptos dessepartido. Quiz-se diga. mesmo em snaausenma·-::-S. Ex. não foi 
vêr talvez, no excesso de zelo do agente do minis- até onde o seu cavalherismo o devia conduzir'-'-

• . ao- ·i ,ultura e ue dava tantas contra- ~sse_·caval~erismo impunha.! como hoje ainila 
riedades á -companhia, a circumstancia de ser· I o , , ·. - • · 
este . fuuccionario libernl de tempera rija. e tão desbragada accusação. 
<iquelle opposto por interesses de pnrtido. ·- · Bem sei, Sr. 'presidente, que o digno ·ministro 

Reconheceram, com ou sem fundamento que, ntio approvou o acto ·da retirada brutal· da ca
na situação libernl. e como <~scousas se passavam pitania do porto de Manáos, do ex-chefe. -dessil' 
no Amazonás, não. podia com proveito ser o r~partição, .sinão porque tinha como justlficar~se -
agente da companhia um conservador. Deram- dtss~ com o~ ~eservados alludidos:- faço justiça 
Ih& para substituto um liberal, intelligente, o ao digno mm1stro. 1\Ias nem por isso-devo ficar 
Sr.· Dr. ;Mriano Pimentel, que jã honrara a ahi. · · -
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Cen~uro-o por não Ir além :-por não ter bus
cado ou ~onfundir a ca1umnia, ou punir o cul
pado, :'ssim d:mdo satisftu;ã0 :10 pniz e á el:Jsse d·a 
armada. · 

C"nhecendo os factos; tendo certeza da hom
bi"àd::de . de pro~euer do __ cz1pitã·.J de ft';Jg-:tta Sr. 

desenlace da· qu~stiio para 'triumpho deste dis
tinctis~imo colleg-ri. Conto, porém, com o Sr. con-
:;; • • :l I~ • 

pirito, d1~sde j:i, até provas em contra1·io, qual
qu.!r :::uspeitu de complicid:ide mesmo não o digo, 
mas de approvação por pnrte do uccusa.do ; no 
attentndo que houve, e ao qual me referi. 

Devo ser tido· por insuspeito : amigo intimo 
do presidente actual do Amazonas, meus reparos 
::- n CLO sen que Jllig-o menos]u~lo, po em 
mer1~cer a:' :1ttenções benevolas do governo. 

O Sn. PnESIDEi\"TE :-Peco ao nobre de utadó 
que Ctn.]a-se a materta do art. ~. 0, porque só 
quando se discute o a.1·t. 1.0 dns propostns do 
goHrno, podem-se fazer considera~õcs geraes. 

O Sn. CosTA AzEYEDO :...:...von obeder;et· a Y. Ex. 
Estm'a fncndo est~1s ohserYnçõe~, porque pedi a 
palnvra quandu orava· o Sr. ruinistro da mari
nhn, atlendcndo-me_ pm·a responder a S. Ex. o 
attcndcildo como é do meu dever. 
- O Sn. PnE~IDEi\"TE :-Eu sómeute lembro ao 
nobre deputado a. disposiçiio regimental. 

O Sn. CosTA AzEVEDO:-V. Ex:. não enc_ontra 

sinto que não me li\7 P.:.;se chnmado ft ordem ·!13 
mais tempo, porque j:í teria obedecido. 

O SR. PnESIDENTE:- Fnço est:t observação 
apenas para o nobre- deputado restringir-se. 

O Sr~- C?STA AZEVED0:-Yoltan~o (nc:m acah~ 
" '- .. ( .. _(. .. 

me desculpe haver-lhe roubado esse tempo, tendo 
por e~ ta fúrma demorado um pouco o triumpho 
da cnusa que tão denodadamente ·aqui tem de
fendido, e que se refere ao Illu::;trc Sr. presidente 
do conselho. 

sidentc, vmllo á Lribr.na em hnmen:1~ei:n ao 
no'n·e uepnl:ldO pela província do Amazonas, 

• 'I , , ' ' ;--

c.;t:t c:lmnrn, prinl'ip .!mente qu::mrln ·s. Ex:. se 
occupa ele negocios referentes :10 ministcrio da 
marinha ... 

O Sn. CosT.~ AzEVEDO: -Obrigado. 
O Sn._ MAncoLINO 1\Ioun,\ :-... de _qne. é um 

cuJas iu;.es rllUit':IS vezes eu tenho roJCOrrido'cotUO 
relator da commi~são de ma1·in1w c g-uerr·a. 

ndmiilido materi~ e~tr;m-ha :l propo~ta da fixação 
de rorçn~, quer ~le mar qner de terra, só mente na. 
disl~us:;ão do seu i. 0 artigo. O nobre deputado, 
porém, começou o seu di~curso espraiando-se em 
con~iderações de ordem politica. 

Pl'incipion censurando. a com missão por não 
ter aceitado a sna emenda apresentada it pro;wsta 
em discussão, c a mesa por não havei-a. s:ubmet
tido á votac·ão. 

m sa .. .; en eu-se tzen o qu nao in 1a 
pre~enle a erilenda apresentadcl pelo nobre de
putado. 

R. OSTA ZEVEDO :- OmO, Si estava la 
desde hontem ? ! 

O SLL l\hncOLINO MounA:-Senhores, n com
mi~são na verdade -:1cllou que a emenda do nobre 
deputado tí redacção era m;:i~ clar-a d•) que a pro
posta de fixação de forças de ma e; mas, consi-
eran o que are acçao que 1gura na mesma. 

proposta. é uma. redacçã·J ad:nittida por largos 
a~ncis e que ~obre ella não tem havido contes
tação, quer aqui, qner no senado, quer ~acpa.r~e 
dos seus execútores. entendeu que nao devm 
nlter:1r :1quillo qúe ·tinha mereddo o respeito, 
que lhe dnvam a sancç~o du tempo c a. auto
ridade dos legislndor·es (A.poiados). Enttet:~nto, 
a cMnarn, si o julgnsse conveniente, poderia 

Cta qne a c comm:m ar esse batalhão, e os o nobre deptltado, Sr. presidente, censurou o 
officbes que elle deve ter; porque, como jú disse, ministcrio por ter acei<ado as eme1~das oflerecidas 
psrece-me da maior inconveniencia ,que o corpo- pelo senado, e nesta censura envolveu lambem 
de ::300 praças tenha por commnndante, como o parl:~mento, dizendo que parlamento e minis-
querem, um capitão tenente. terio tinllanl pa~sado pelas forcas caudinas. 

a. {ixap'io do numero de praras do batalhão· naval e 
do numero de compan!U:as que dr't'e ter, eu nova
mente pe~o a atten~ão ·da nobre commissão de 
marinha e guerra, vendo aqui presente um dos 
seus rnnis distinctos membros. o honr:~do Sr. 
1trarcolino de Moura, para n neéessidacle de har
monizar a redacção de;:; te artigo com o p1·ojeeto de 
orçarncnto offerecido pela commissão respectiva 
do senado. marcando o osto · ue deve ter o offi-

Tanto mais quanto, Sr. presidcn te, vai dar-se Senhores, não é só mente o ramo temporario ó 
uma anomalia e vem a ser pag:tr-se a· um cápitão legislador ; tambem o é o ramo vitalicio. 
tenente~ que commnndará esse corpo, o mesmo Si no jogo do systema representativo a harm_o
que aetualmente se paga tambem n um capitão de nia. c 0 a.ccôrdo devem-se dar entre poderes dxs
mar e gnerra,quc é o com manda em virtude de lei. tinctcs_, quanto· mais entre os dous ramos do 

Tendo já feito, Sr. presidente, o pequeno re poder- legislativo. O contrario· disto-seria uma 
paro pel0 arrolhamentn que houve da dis,cussã_o anarchia perpetua, seria. collocar a convenien-

o ·-· .. • • ..· • 

fall:ar hojé .em pdmeiro Jogar, quan~0 Qesejava circumsta~cias muito pequ~ninas. _ 
enti·;1r mais , l:1rg-amente n~s aprecwçoes que A camara aceitou as emendas do senado, por 
fiz .no. ultimo. dia em que fallei, vou sen- que· entendeu que podiam ser- aceitas, e de 
tar-me com esse protesto, que repito; porque accôrdo com a camara esteve o niinisteri~.Não_ 
não quero mais· incommodar a maioria, qne, é isto passar, senhores, pelas forcas caudmas; e 

·seguramente, 6stá anciosa para ver entrar em caminhar parlamentarmente, é caminhar: com 
discussão assumpto de maior magnitude, que os estylos adaptados em todos os systemas, ainda 
tem mais ligação com a vida. do gabinete. Assim I mesmo aquelles que se regem pelas normas 
pois, só me resta _pedir á illustrada maioria _que I republicanas (Apoiados).· 
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_O nobre deputailo esprniou-se em consideru
ç~es · de_ outra ordem; ellns não cabem aqui na 
discuss'!O do art. 2." e eu, dafendendo assim a 
. commissão, . 9 ministerio e o_ vo.to dado pelo 
parlamento,.Julgo tr.r re~p11nd1do as observnções 
-e censuras do nobre de utado elo Amazonas. 

O Su. CosTA AzEVEDO :-~Iuito obrigado. 
VOZES :-Muito bem. 

;j < a 
menos exactas con:.ra o que havia de ·mais na 
proposta anterior. deste art. 3 o 

T . ' a :"" 

nado se deter-minava que_, além deste prnzo de 
108,900 metros qu:1drf•àos de terras que se de
viam cJar nas colonias ás praças de p1·et volun
tarias, se fizesse effeclivo o premio de :1:000$000 
a cada uma das praçns, que provindas da lei de 
1874. tivesse completndo o seu tempo de serviço. 

Na proposta que já foi approv:1da no senndo e 
nesta casa po1· occasião da 2.a discussi10 da fixa
ção de forças de terra se continúa a consignar 
· . . . ··, é e a aa e 
terras, i:OOO;) para os voluntarios que houverem 
completado o seu tempo de serviço e forem re-

A rerorma no exercito para t~s praças de pret é 
.aos cinco annos de effectivo serviço; na armada. 
porém, a reforma das praÇ<IS de pret do corpo de 
imperi<Jes marinheiros vem antes desse prazo. 
O mesmo é para o butalhão nuvul. ·. 

Não ha 1oi::- razão nenhuma ue 'ustifi ue a 
exclusão _çlo butalhào naval do premiu concedido 
ás prat;:as de pret do exercito, e a rmsma· razão 
hu tambem quanto uo corpo de imperiaes mnri
nlleiros ; porquanto evidentemente si o le~i:-;Ja
dor tJeterminoa um prazo menor para a reforma 
do m:n'inheiro do que para o soldado, é porque 
consiaerou a vida do marinheiro muito mab 
ardua. . 

Neste presupposto continuu a suppôr que ha . . ;" 

Os~. Barão H1:»metn de M€llo:
Sr. presidente, a deputaçno que V. Ex. nomeou 
para representar a: cnmar~ dos Srs. deputa· 
dos e comprimentfll' a Su:1 l\'Iagestade o Impe
rador pelo l'eliz anniversario natalicio de Sua 
Alteza Imperial a Sr:1. Condessa d'Eu, dirigiu-se 
ao paço iruperia1 ú hora designada e sendo 
ali i introduzida com as formal idades do es.
tyl9, eu, como . orador da mesma, tive a h~:mra 

• '· o < o 
ções de homens de est:tdo, tem permittido a. 
Vossa Magestade Imperbl~:~vali<Jr da energia in
quebrantavel do::; hrazileirus para renlizar os 
seu.- destinos e do· nmor estremecido, que elles 
votam ús instituições juradus. 

Attestundo a intensidade deste sentimento. o 
período inaugural do segundo reinado subsistirá 
sempre nas recordações da patria, e se transmit
tirt1 ás gerações futuras, como um exemplo de 
pntriotismo e de grandeza. . 

Na primeiru phnse deste feliz rcinadu, em o 
dia 29 de Julho de :18116, approuve a Divina Pro
videnciu felicitar a Vossa .Mag-esrade bem como 
a virtuosa Imperatriz do Brnil~ Sua Augusta 
Espo~~. com o auspicioso nascimento da Princeza 

~ . 
ousou consignar isto na emenda que offereceu ú Duns regencia.s, exercid<Js durante a :msencia 
proposta porque si ella, :::doptando ~tudo quanto de Vo::sa Magestade Imperinl, pela inclyta Prin
o governo consignn, não póde pnssar, reconhe- ceza, habilitaram a naçüo u julgar dos seus ele
cendo o· proprio honrado membro da com missão vados dotes pam as arduas funcções do governo, e 
de m<Jrinha e guerra distincto pelas suns luzes, dos ..seus sentimentos de dedicacão e fidelidnde á 
intelligencia e talento (apoidos) que a redacção causa do regimen comtitucionai, que·nos legou 
é melhor, como passaria essa- emenda si lhe -a g-eração gloriosa da Independencia. ·' 
tivesse addicionado alguma cousa que não esti- Inspirando-se no· sentimento g~ral dos brazi-
vesse consignadu na proposta? leiros, a camnra dos Srs.. deputados_incumbio-nos 

Mas p.em por esse facto, se segue que o digno da honrosa missão de apresentar a Vossa Ma
membro da commissão de marinha e g-nerra que gestade Imperial as suas respeitos<~s felicitações 
~a po~co fall9?-• e que é pod~roso já __ pela sua peto· fausto natalício de S. A. I. a Sra. Princeza 

para com a maioria e o governo (signa.l negativo a e on essa < u. : ;-:-·> 
do Sr. Marcolino Mow·a) não tome a si defender Digne-se Vossa Magestade Imperiul de açei.-' ' 
esses direitos ·dos marinheiros que estão esqne- tal-as, bem como de aco:her o voto, que a mesma~ .. 
cidos na proposta do governo. cam:ara dos Srs. deput;1dos faz, porque SC~dila- : 

Assim,- pois,. tendo lavrado 0 seu protesto tem por longos a unos os preciQsos dias de Vossa ? 
contra esta desi(J'ualdade; tendo, ainda o

1
ue não :tllagestade e da Augusta F:unilia lmi)erial. · • <: 

commissionado,~ defendido a commissão de ma- Sua Magestadtl dignou-se de respondec(jlle_ -
rinha e guérra das censuras feitas á ultima pro- ·agradecia muito á camara dos Srs .. deputa-dos as· 
posta das forças navaes que subiu ao senado, . congratulações que lhe eram dirigidas _pelo feliz · 
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anmversnriO n 
Sra .. D. Izabel. 

O Sn. PRESIDENTE : - A resposta de Sua }Ia
gestadé'é recebida com muito especial agrado: 

Entra em discussão o parecer da commissão 
es ecial sobre a falleneia do banco Nacional. E' 
lida e ap<;iada a seguinte 

·EMENDA 

Substitua-se a conclusão do parecel' pela se
guinte : 

Que, não comprehendendo o :1rt. 28 da con
stituiçüo do Imperio, que c~mfet:e ú camara e ao 
senado o direito de nerrar autol'iza:!ão ara con-
tmunr o processo de um senador ou deputado 
pronunciarlos, os conselheiros e ministros de 
Estado~ para garantia e igualdade de priYileg-io 

1 i uciona , ão po e ar . e1x:u· e com-
prehender, em sen texto expresso e não distincto 
am sua lettra. os delictos individuacs e de res
ponsabiiidaue ciaquelles ministros e conselheiros; 
já J)nr<:~ seguran(,:a dos que Rão forem scnndores 
e depuwdos; já para completa independencia e 
harmonia dos poderes _leg-islativo e executivo ; e 
por isso a cnmara, considerando a questão preli
minar e na sustentação de uma prerogativa sua, 
como r· n tem 10 • •· r a · · ~, t· 1. • • 
não podend~ ~lllnullar decisões do poder judi
ciario, nem conhecer de delicto cuja compe
tenci:l é da alr.ada do senado nos termos· do 
art .. '!:J,~·. 0 Üconst1tutçao o mper10, sendo 
ministro o Sr. presidente do consellw, nega au- · 
torizaçiio para continuat· o processo.-!. Boni
{ac.io.-Gat,ião Peixoto.-

_O SI":- l\Iar•tinh.o ~ampos_:-Sr. pre-
... ~ t o (. (. t.: 

que ora diseuíimos e é muito pnra lamentar-se 
que o honrndo presidente do conselho .não hou
vesse aecilado o conselho que lhe foi dado por 
um dos seus cx-collegas e pelo honrado depu· 
ta do por S. Paulo por occasião da interpellação 
que llle foi dirig-ida quando o tribunal da rela
ção da curte julg-ou em recurso o processo da 
fallcnda do banco Nacional. 

Os dous hom::tdos de utados lamentaram ue 
o r. presidente do conselhó, pt·on uncíado com 
os outro::; membros da directoria do· banco Na
cional, se mantivesse á frente do governo do paiz 
nessa situaçiío anormal, sltunção que condem
nava e levaYa á prisão seus compunheiros da 
direclorin do_ Banco (Apoiados). 

A pertiuacia de S. Ex. em manter-se á .testa 
do governo, e niio promover .o prompto anda
mento do seu process9 dá um triste tesLeninnho 
do nb;ltimento c decadencin da opinião publica 
neste paiz, tristíssimo testemunho! ... (.Apoiados). 
S_ Ex_ ~enliu isto quando ferido no seu bri_o e 
undonur essoal destas ead i a o -

juizes e arrof{antcmenle dizia : Quero ter a gloria 
de ser julgaao quanto antes pelos meus juizes 
naturaes, isto é, pelo senado (Apoiados): 

O honrado Sr. presidente do conselho que é 
um juiz de_ direito embora aposentado, parece 
que não tem o direito que um polm.: medico 
c_9m.o cu tem de ignorar a lei e lei solire 9bjecto 
tao Importante de que S. Ex_ como magistrado 
se deve ter occupado._ 

. x. eve con ece1· o .nosso processo cn
minal. S. Ex. com toda a certeza não desconhece 
os· seus privilegias de senador, como nüo desco
nhece os seus privilegias ·e o seu grande 
poder de ministro e de ministro que não sahiu 

_do pal'lamel!to, mas àa cprôa (Apoia~9s ·e nilo 

ARAUJO: -SãÓ v~rdadeiros. 

de deputados, defeitos que sem duvida nenhuma 
não tem a actnal camara. esses defeitos são um 
~tccidente p~tssageiro; a 'ipstituição sobreviverá, 
e depois de um~ ou mais legislaturas dnrú pura 
o paiz os beneficos resultados que tem dado a , 
outrus nações (Apoiados) .. E' o governo da nação 
pela nação, sem os-appa.rt•lhos da democracia mo
dei·na, porque eu desejo para ist_o o npparelho 
parlamentar, velho e conhecido, mas que tem 

o (., :.'o" :;Í o .. ': 
aos Estados-Unidos, á Hollanda republicana e 
mónarchica e até mesmo á Suissu. E' o appa
relho da democrncia velha e não o da democracia 
moderna dos modernos rabbinos. -

Promette-se-nos uma prerogativ.a. A prero~a-
. ti-va vem a ser o direito para a camara dos ue
putados de decretar a accusação dos ministros 
de Estado nos crimes individuaes. Não ha 
questão. Qne .a camara dos deputados, tendo o 
direito de decretar a uccusação dos ministros de 
Es_tado pelos crimes'.indiv!duaes, tem o di-

, O" ~ , ~ 

não accusação , a sua imníunigade, não ha 
questão. ~Ias tem entre nós a camara dos depu
tados pelo art. 38 da constituição o direito que a 
illustre com missão csp(3cial lhe confere? Esta é 
a nossa ques_tão. Eli lamento que V. Ex.~ 
Sr. presidente, tratando-se de uni assnmpto tão 
importante, no fim da sessão nos désse esta ordem 

. do dia, sem nos fer prevenido com maioi· ante-
cedenci:J. .. 
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q e ous mezes. 
O Sn. _M.An~INHO _CAliPos :-0 nobre deputado 

sabe que coma aqm que isto não se discutia mais. 
ALGUNS Sns. DEPUTADOS :-Nunca se disse isto. 
O Sn. 1,IARTrNHO C.HIPGs:- VV. EEx. podem - . . - . . 

a~é afhmço que fiq~e! um~ pouco 
disso, perque se dizia que não 
or ue uem odia não ueria c 
O Sn. PRESIDENTE : - Eu devo observar' ao 

nobre deputado que ha muito tempo que o pa
recer está impresso e foi distribuído. 

Õ SR. MARTINHO CAMPOS :-Nossos m;chiVOS 
estão cheios Ele papeis seculares impréssos. 

• , •r • .- i · . e annuncrar 
a ordem do dia com antecedencia ; o expediente 
da casa não póde ser previsto com antecipação. 

. .; . 
projecl.o de reforma eleitorul. 

O SR. :MAUTINno CA:IIPOS:- E' verdade. A 
mesa do· senndo, n datar da prcsidencia do vene
r:mclo Sr. Viscoude de Abaeté, a~sim o faz sobre 
todos os assumptos importantes. A camnra não 
tem sin:.ío a g-:mhar cow isto; porque ninguem 
suppüc tln parte da mesa nem d:1 maioria o desejo 
nem a tentativa de illudir uuw deci~~o qualquer 

g-ocios da ordem do din, de maneira que nem a 
presidencia, nem a maioria, possam ser suspei
tadns de outro pensamento que não seja o d<l 
mais ampla discussão. E' este o simple;; ,pedido 
que eu faço. -

O SR. PnESIDENTE =~ O pedido do nobre de
puLado, como o de qualquer colleg.:~, terá cabi
mento quando estiver imminente a discussão de 
materi'a que ~e julgue importante; mas nem as 
praticas~ nem o regimento, autorizam a mesa a 
fazer annuncios previas da ordem do dia. 

O Sn. 1\IARTINHo CA:.\IPOS :-Tem-se feito isso 
muit~s vezes em diversas legislaturas. 

O SR. PnESIDENTE:-Nem a mesa se neg-arú a 
fazel-o, como já o fez com a reforma constitu
cional, conforme lembroU: o nobre deputado pelo 
Amazonas. 

O Sn. 1\IARTINHO CAMPOs:- Depois, eu declaro 
a V. Ex. que soube desta ordem do dia Ir ontem 
'depois das 9 horas ua noite, porque não pude, 

por mcommo a_ o, comparecer a sessao e on
tem ; e hoje mesmo não contavamos coi:n sessão. 
O senado não marcou ordem do dia para.lleje; 
as repartições publicas estão todas fechadas, por
queé dia de grande gala. 

Mas, voltando -á prerogativa, ella provéfll de 
·o s 1 mção, ue em cmcovn a e 

tantos annos de existencia. Ora, semelhante in
tell~genci~ nunca lhe foi.:lada até hoje (Apoia~os 

telligencia nu~ca foi dada até hojé ao a;t-: 38 da 
constituição, nós a temos na lei de i. u d.e Outubro, 
que regulou a execução desse artigo. Quanto aos 
crimes de responsabilidade, nem umH palavra, 
quer na qualificação e e:;pecificação dos crimes 
de I'espon::abilidade uer uanto aos outros de-
Ic os os mm1stros de Estado ; assim corno 

tambem na parte que regula o processo e julga
mento dos crimes de responsabilidade. Porque 

· · , I ia-s iz - ~ s ão s 
uni cós cl'imes que a lei tem de qualificar-; mas 
na parte que regula o processo e o julgamento 
dos crimes de responsabilidade, aquella lei não 
diz uma palavra sobre o julgamento dos delictos 
individuaes dos ministros de Estado ; logo, não 
cogitou destes outros crimes e da com).:letencia 
da camara para tomar conhecimento delles por 
qualquer fórma. 

Mas a commissão especial da camara, desta legis
latura, pedia que o processo organizado em !830, 
no Ceará, contra :M:moel Nascimento Castro e 
Silva, fosse avocado pela camara para tomar 
delle conhecimento. Posso affirmar que Manoel 
Nascimento Castro e Silva, em !8;:10, já era 
deputado. 

O Sn. OLEGAmo:-Era, sem duvida. 
. . . 

muito importante que a illustre commissão men
cionasse no parecer, porque consta de documento 
que deve existir na secretaria da camara e que 
póde ser visto ; portanto, quando foi accusado e 
pronunciado pelo ()rime de abuso de liberdade 
de i_mprensa, em :1.830, o Sr. Manoel Nascimento. 
Castro e Silva, jú era deputado. O processo não 
teve andamento. Em :1.835 u.m.a commissão da 
camara pediu que lhe fosse communicado o 
processo. E' ·o precedente que foi invocado pela 
iliustre com missão especial, mas a illustre com
missão especial ha de convir commigo que . . 
decisão da camara foi rejeitar o -pareêer, que 
aliás não julgou da causa; pedia que lhe:fosse· 
communicado o processo (Apoiados). _ · 

O Sn. OLEGARIO:-V. Ex. não comprehendeu, 
ou não quiz comprehender, ou não leu opa
recer. 

osn. JoAQUIM N.Ãlluco :-Como não leu f 
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-O Sn. ÚLEGARIO :-Esta claro. O parecer con
cluía que proseg-uisse o processo, a emenda con-' 
cluia que nãJ proseguisse o processo~ 

O SR . .MAnTrNHO C,mPos :-0 que V. Ex. diz 
não póde contrariar o que estou dizendo, O m·gu
mento do p~1recer da commissão de ue Manoel 
r sei men o as ro e 1 Ya era, na que la occasiiio, 
ministr·o de Estado, conduindo o parecer para 
que o processo rosse ·ch;1mado á camara e esta 

· e, :- c e. 1 ca-
mara rejeitou esse parecer, e adaptou uma 
emenda de Evaristo Ferreira da Veign, de sau
dosis:;ima memoria (apoiados), dedarando que 
a cam<:ra uiío consentia na contiquação=do pro
cesso do deputado l\'Ianoel Nascimento Castro e 
Silv . 

0 Sn. HORTA DE ARAUJO :-Do deputado. 
O Sn. }lARTINHO C.UIPOS :-Do deputado. 

o "n epu n o por S. a_u o: 
houve alguem que puzesse em dudda a eompe

~tencia da camara paea tomar conhecimcnLo do 
processo de seus membros? 

O SR. OLEGARIO :-·Não é esta a questão que 
se trata no parecer. 

O SR. l\IAnTrNHO C.nrPos :-Como está o pare
cer, e faz muita honra n illustre commiss~o espe

,cial ter put:licado o precede11te em Sti.U inteo·ra 
que a ms r.one ue contra o seu parecer, como 
está, mostra a bôa fé da illustre com missão 

E:'tn opini5o dn camtu·n ria legislatur;l de 35, é 
, - ·:-~ no re e-

putarlo e toda u camnra ha de reconhecer como 
summamente competente em matt>ria constitu
cionnl, como nun1·a houve e permitt:~ a Deus que 
h11j:1 muitos homens, cUja opini:-10 seja t5o digna 
~e respei_to ~omo a d~ Paul.a ~ouza (apoiados), pela 

~ . . .... 
o seu projerto de i84:6. re~ulando o julg-amento 
dos privilegiado,- do senado. O nobre dPpntado 
não mo:'lra o reconhecimento destn prer·ogativa 
que se pretende tlt~~· li cam:•r'a (apoiados da oppo
sir(tO) p:1rn decret:1r sccu~a~~iio de 111inistros de 
Estado por crime individual e crimes que não 
5ejam de r·espons:1bilidaue. De accôrdo com a opi
ni:io de Pnula Souza ... 

O Sn . .lER.ONDro SoDRÉ : -No caso d 
o mnustro senador, qunl o tribunal competente? 

O .Sa. 1\IAnTrNHO CA~IPos:-Eu direi a V. Ex. 
depois. 

De accôrdo com a opinião de Paula Souza, que é 
de f.Sq,ô; e note a camara o a·rande valor -destas 
opiniões taP:to de 18{J,6, conic de 1867, opmiões 
que não foram influencindas por nenhum fnte
resse politico de momento (apoiado~), opposicio
nista ou governista; opin 1ões inteiramente desin
teres~adas, conseicnciosas, sem nenhum cons
trangimento politico, e iniciadas por senadores 
!i~eraes. Nenhum constrangimento influiu no 

.· ens. r 'ao se ratava e processo 
de nenhum alto personagem politi~o, não se tra
tava de causa que pudesse aff<Jctar o-prestigio de 
umn situação politica (Apoiados). 

A com missão do senado, em :1.86i, era composta 
de Nabuco, Sàpucahy, Pirapama, Souza Ramos e 
Silveira dnMotta. 

O Sn. JoAQUI"I N.wuco : -Homens de todos os 
partidos. 

O Sn. l\L-\RTINHO f'AMPOS :- A mesma opinião 
quanto _nos delictos individuaes dos ministros de 
estado no parecer n5o existe. A commissão do 
senado alterou o projecto de Paula Souza, em 
1867 .. O projecto chegou até 2." discus:'ão; altera 
o parecei'. mas não consagra a opinião ue a 
· · 1ssao especw qmz consagrnr. Não 
digamos, pois, que em virtude do art. 38 da con
stituiç~o é isto ~rivilegio da·~a~:n·a ; não pode-

H11 50 o ta;1tos an~s que eiecu.ta-se o art. 38 
da constituição com a intel!igeacia m teiramen te 
contraria. 1\lais uma razão para conhecer que 
muitos e gTandes motivos de conveniencia pu
blica tiveram os honrados deputados qur1 discu-
tiram a ui a inter el ,1· i 

· d<> conseU10; por· occasiiio da pronuncia decretada 
pelo tribunal da relaçiio, quando convidavam a 
S. Ex. a largar a posição de ministro. Sei il.e é. 
o !:5r _ ansansao e rn1mbú a mola principal 
da situ<~çiio, mas não é o unlco, nem S. Ex. em 
su:1 vaidade póde ter esta convicção. Si tives
semos a desgraça de perder o Sr·. Cansansão de 
Sinimbú, havíamos de passar sem S. Ex. Diria
mos de S. Ex. o que Napoleão disse a alguns 
de seus generaes mais importantes, e sabe-se 
que elleos tinha dignos de si, mas disse-lhes: 
-'Não h a ninguem necessario "na França, nem 

r :-

Si tives$emos a desgraca de perder o Sr. CalÍ
sansão de Sinimbú, eu diria- desgraça de ter 
a felicidade de o erder r · ' · 
Eu desejo, mas a muioria não póde pensar deste 
modo. 

O Sn. MAnTINHa CA:\IPOS :-Si tivesscmos a 
infelicid<lde de Cl perder, uaturnlmente o ~overno 
se reorganizaria ... ou se org:mizaria. Tem fal
lecido Vasconcellos Paraná. ~ouz ,T -

ueo, Zncarias, Rodrigues Torres, Euzcbio, e 
áindu não m<md:JmQs :.í. China pedir um gover
na dor.. . (ltilaridade). 

O Sn. PRESIDENTE reclama attenção. 
O Sn. MAnTINHO C.urPos :-... ainda não man

damos ú China pedi I' um manda rim. Deram ao 
Sr. presidente do conselho um parecer digno dos 
que o firJnaram e digno da nação brazileira. 

J o ' 
se achava sob a accusaciio de um crime quere-
colheu á prisão dos nobres os seus companheiros 
do lJanco Nacional niio é um facLo tendente a 
augmentar a moralidade publica no Brazil 
(apoiados) ; foi um facto lamentavel, que affe-

; ctou muito os creditas da nossa justiça. Até isto 
foi c<msa de que nem se fizer:1m diligencias para 
a prisão dos O;itros pronunciados, que recolhe
r.am-se quando quizeram, e que andavam publi
camente, dizem, e que niio podiam ser presos, 
po_rque o Sr. presidente do conselh.o não podia 
tamhem ser. 

a ·um apm·te.) 
Sem auv1da, e certamente o chefe do' policia 

~ as autoridades j udiciarias niio poderiam ter 
coragem de prender dons ou. tres co-réos, dei
x:mdo na cupola do pode1· o principal, .que era 
S. Ex. o Sã. presidente do conselho, como dl
rector do han.co Nacioniil. 

U:~t SR. DEPUTADO:- Não havia_ nada disso~ 
desde-que os outros p.ão tinham foro privile-
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giado. Senador não póde ser preso, V. -~X- sabe 
disso. 

q SR. MARTINno _CAMPos-.:.. Perdôe-me; Y. Ex. 
esta me dando raz<•o. · 

D_eram, pois, Sr. presidente , um comelho . . . . , ·• 

feito o n1esmo que o ministro que nos tempos 
modernos deixou n mais triste. a mais lamen
tavel recordação, e cujo exemplo eu ·vi recor
dado até pela commissão especial em seu pa
recer. 

O Sn. l\IAnTrxuo C.urPos:- A commissão es
pecial no s~u l)arece~ lembra que ~ des!.:"nt{~auo 

~ ç I • 1 

outro termo.- o desgraçado Teste, apenas accu
sado, a priri1eira causa que fez foi demittir-se de 
todos os seus privilegias, cargos, honras e im
munidades. 

UM SR. DEPUTADO:- Não ha paridade entre 
Teste e Sinimbú. 

ÜUTUO SR. DEPUTADO:-Na ltalia ha Ulll exemplo 
111ais recente. 

• l .L'· :1 :.;,.- (. 

não fiz semellwnte parallclo; não sei e não quero 
saber si o caso era ou niio er:•. o m~si_n~;. Os no-

rem talvez que en dig-a si. h.1 igualdadn de dt·· 
cumstancins; VV. EEx. talvez queimm louvin·, 
c eu não estou disposto a isso, não quero cn
deosar, nem atac~r o Sr. presidente do con-
5elho. . 

Sei c ue a illustre comrniss1io cr Jassou mnis 
de um racto. e em Lodos elles os mintslros :u:.
cusados th"Óram pt·ncedimento.diverso. 

O crime de qllê era ac~u~ado o Sr. Si n i mbú 
não devia de fllrmn nl:;umry influir soiJi·e n si
Luneiio politicn, a cuja frente S. Ex. se :~l'lm 
(apÓiadnR); S. Ex. devia tet· sido o primeiro, 
como um p:u·tidnrio de convicçflo, zeloso de snn 
dicrn!dnclc e dn dignidndc do gcu pnrtido, a almn
do"'nar a cadeira de ministro nté se1· julgado 

o o .. I ~ I o o \ O .. :-

por muitos' annos sobre -o infeliz pnrtido Íiber:1l, 
dirin-ido sempre por ministros que se dizem libe
rnes0 mas que são liberaes ~ómente da occasii.io 
ou· cie palacio (apoiados), que não são Iibernes ~o 
partido liberal (Apoiados). Nenhuma· nepessi
dade havia de que S. Ex., conservando-se a testa 
do governo, infll?-isse até ~ara des~10ralisar ç 
julgamento dos tpbun~es. E quem na_o pensa~a 
que a con~crvaçao de :s. ~~- nn cade1rn de _mi
nistro influisse na absolviÇ:io de seus cumphces. 

Julgue-se de acéôrdo com o espinto da nossa 
con.stÜuição: nossa constit~ição não crep~privi-

ci~l em 'pr~veito dos. mesmos· m!nistro~; mas 
qu.iz dar-lhe_s um trrbunal e~pecwl, ~Cima de 
todu influenCia do governo; nao o f~z em bene-. 
ficio dos ministros, mas, ao contrano, em bene; 
ficio ~a causa publica tApoiad9s). . · 

Sr. presidente, que p:~pel fa~ S. Ex •. conser
vando-se á testa do governo . ate serep1 JUl_gados 

_os seus cnmplices?! S. Ex. desmor:~hsa o JU!ga
mento dos tribunaes a favor dos seus co-reos. 

U:>.r Sn. DEPUTADO:- Não era vresidente do 
conselho . 

O Sn. 1\IARTINHO CA~iPüS :-Era .... 
Oumo Sn. DEPUTADO :-Era-o de facto. 

o l ,· • ; o • 

con1 os restas de ferl'o po1· mnis gTadn~tdO:< que 
sejam (hilrtritladc:); não c:ommello a iniquid:1de 
de fuzt'l' rceahit· u rcsponsaiJilidade soiJre quem 
n~o a tt'm. 

Mn;; vc <• canwrn, Vl! a honrada commissfto es-
P ~-- ·~ u • ·.·, 'IVt~ntalb ho'e lnrn ben i 
do Sr. prc~id1~ntc do eonselho, é uma opinião 
f<Jtnl :'t situn~iin pnliticn. fntnl uo .:redilo dn cu
nwr:t dos li'~Jlll tadu,;, fatal n p:li'Liculart•s respci
l:tvci~, euj.1 :dJ~OJ\ri.ÇiiO a deCiS[iO. ua C~llll:lr;l UOS 
uepul:tuns lin dn :tllcctul' neccssat·wrncule, c rata! 
:i proprin t·cpntaçtw do Sr. prc:"idente do consc
llio que lHlt',·ec que nunca te\'e t:mto npêgo n 
seus gnlõcs como hoje em que se ve nmençado de 
ser 111~l~J senado entreg-ue á cadê:J, ao que se p6clc 

Entrétnnto, é muito naturnl, muito pi·ovavel 
que S. Ex.. si tivesse procedido como um li
beral procede e deve proceder sempre,- ou eu 
não conheço, não sei o que é liberdade, ou e 
lib.cral o homem antes de tudo obediente á lei, 
que ·é independente H arrog:m! ..:orn os man
dões, com os manda rins, .com os prepotentes, 
com os reis , mas obediente á lei, unica 
que pó ele assegurar a liberdade do mundo, 
unica e legitima soberana; diante da lei o 
homem grande dev.e ser o mais pequeno, o 
mais humilde (Apoiados e apartes). Não quero 

- :"'\ .. • . • • n- • 
.. ... .1 ~· .. • ' 

pessoal soffre, e qualquer que seja a decisão de 
seu processo, o men.os-preço q~e S~ ~x .. tem 
feito de si, do governo e da naçao, preJ ud1ca-o 
moralmente e não menos a moralidade do paiz 
e do governo. -· · 

Não ha, pois, na nossa constituição disposição, 
que autorize a doutrina do par9cer da commíssãú 
especial ; não ha precedente a favor do parecer ; o 

· precedente invocado pela commissão é contra 
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producerite ; a votação d:1 camara em- 1835 foi 
absolutamente cQntraria ao que o parecer pedira. 
Ao contr:1rio do que pretendeu a commissão, nús 
temos um pa~ecer mmto mais autorizado dado 
em uma occasião em que nenhum interesse po
lítico de qualqtHlr GrdBm pooeria influir . na e· 
pirito dos juizes ; temos o facto de Paula Souza,_ 
em !84:6, temos o parecer de uma. numerosa com-
nti sã d _ · 
respcitaveis, em :1867, consagrando doutrina 
completamente contr:n·ia á da commissão. 

A illustre commissão baseou-se tambem no di-
reito publico dos bc!p:as. . 

A illustre commissão ha de permittlr-me que 
lhe diga que rtlcorda precedentes a Ie~:iglac;ão de 

directoria e conforme as normas regulares do 
nosso processo criminal. 

Eu niio tenho o' direito de ser juiz (apoiados), 
á cam;lra dos deputados nãe . compete julgar 
·{Apoiados). . -

• · ,mdo tivessemos enr~,ffi,if7lg"'o..,r~·"a-m""""e'"s"'m"'a,----------

lei que a Belgica tem~ não tinbamos direito de 
conhecer·dos crimes como- Jez a illustrc com-

.. - .. - . . . 
lação. 

O _nossso direito, admittído o principio da lei 
lJelga seria julgarmos por motivos de ofdem pu
blica si havia inconveniente em que continuasse 
ou não o processo . . 
-os J 

razoe~ St~m uv1c a mutto va wsns, como sao ns Eu, si jtllgnsso do St·. presidente do conselho, 
que a illustt'tl commi~:;iio invorou, mas essas J'n- confe:;so n V. E!1.:., ap~zar de não ttlt' muito boa 
zões invoc<1d:1s pela illustre commis~ão e que disposi(;ão p·1ra ser convencido neste sentido, 
foram I'IS que decidiram o parlmnento l1elga a via-me muito propenso para dnr o: men voto de 
votnr a lei de 186!l, pouem servit• parn qnc vo- n\.JsCIIYição. · 
tcm0~ umn lt'i semelhante, mas niio podt•msct·vir Si fosse juiz, J'.nin-o, mas ü uma exorbitanciu 
para f!\H! na aetaalitlaàe, em pre't .· · t. ::;_. a1· t\, cotno 01 c a 1 u~trc c.t~rdnis~ão; 
nistro e df! tun prcsident(\ do conselho com cl!n u:io linhn cornpctencin para :ipreciar o pro
grtÚHic e:-candulo da mr.ralidadc pnblica, o nrrnn- cc~so tlo ::;r. p1·e:-oidente do conselho. Neste c::~o 
querno~ ~ 3rt5n ria jnstiç~~~~!~~.~-~-~~- ~~~H· ~n.~~~~E~~4j~U~h~~filt~·:~u~~~a~-----
dito d<J cnmara dos deputados, prejudic:1 o cre- vez pronnnci:tdo, qncm o deve julgar é o seu 
dito dn nac;:io c prejttdica a dignid:lde do governo. tribunal, é o senado. 

Si n íllnstrc cornmissüo termina~sc seu p:u·ccer Aqui nos disse o llonr:1do presidente do con-
offereccndo-nos u[n projce.to de lei como qual- se lho com tanta contlança . na sua justiça que 
quer dos que estão pendentes da votação do se- prov0cava c a.ffron tava o senado. Por que pois-
nado, JJiio Pncühro {I cam ·H':l que dar·· · temeu-se rece.~;@-@-{lQlQQc&S-t1ja!fiflz-eess--------
boa vontade o .meu vot.o a favor. Entenclo que que a constituiç~o ·lhe uen? Pot· quo não ciuér o 
convém que um pfOCel'so contra ministros de julgamento de ~eus pares? · · 
Estado, mesmo 'Or ci'imes indiyiduaes não -~a Prcfae ojuln"amento du·camara dos ' 

es, e quan o se tr:1ta de processos em concli~,:õ;:s As maiorias das camaras não valem n:ida; as 
as nwis fataes. como e inconteswvelmente o pro- c.amarus-não tem eleiçiio são de nomea'çiío do 
cesso de um presidente do conselho c· por crime governo ; a corôn nomeia a quem quer e demiLte . 
odioso. - · :1 quem cruer de deputado; este e o }lllllS:nnento 

Si o Sr. pre:;idente do conselho tem, como cu dos que escrevem. A corôa é quem nomein seus 
StJ.pponho, · todo o empenho, como homem presidentes de conselho; is;o nunca ninguem 
de honra. em ver o seu credito reswbelecido e- pôz em duvida, este é o pünsamento- cardeal do 

-o seu próccsso apurado a toda a luz dn verdade, que temos ouvido a S. Ex:. por mais de uma 
deve fnzer com que o seu process.o seja tiradQ a vez, e o mote· que giozam os .seus cori heus e 
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:\I:ts_e~lerei c ~pplicarci ~o parecerda~illtlstt·e lexpre~sarnentc) ~enão a utilidade publica. Qual 
com!n1ss:~o esp.cc~rtl o~ que dtz um dos eo.riplleus é a utilidade publica que nos o!Jrii);a a ter á tes.ta 
da sttuaçao e:JL relaçao ••c pnrlameuto (le): do_ g·ovcrno um homem·pronund::do, hom~m cri-

• P,r0tt>~1de·1· wTasta1·. e.sta situa!:à'l politica além mn~oso? O que é que ju:-;_tilica isto? Qual é ·a 
deste lt~ntte (a rdurma constitucional da· eleil:~o razao de_ E:;tado que nos unpedo de entre~:n· o 
dirccta l é continuar o viciwnmto do .~1 stema côn- ~r. prestd:·Jrtc du conselho no seu tribunal, que 
tm o qual Tl!age a propria corôa. E' tirar as 1·e- a _ · · : -- . _ . 
{ormqs_ que dl'vr·m succeder â 1·eform. ete,toral 0 _ E depot:S o p:~rccer da. tll!lstt·c comnussao dCl-
presltglo e a força que nr'i:o lhes poat·m dar unt gabi--- xou Ulll<l h ypo~hese mmto unportante, sem nem 
ne e e_ wn0 caJ~ara 1'(:su an es wucamen e tt pre- , r,~ ' • • ·• ·~ ~ • • . 
roguttVa zmpenal. » Nos_ vemos e eu ncab•:t de Ctlar precedentes ua 

._ . . . prop1·1a cntuat·a dos d•·putados, reconhecendo-se 
O ~R- II~nTA DE AnAUJo :-Del_)o~s dtsto vote-se incompetente pnra tomar <'Ol1llecituento ·de Cl'i-

o pat ecer · _ . me individual llc ministro de Estado; nós temos 
O S_n. MAnTINHO CA:.rros :-Que ror~~r, . que v a: pareceres de honwns nos~os, dos mnis i ilustrados, 

ter o ul!!·<mwnto da camara dos de lutados? nesse se:1tido, em legishltn•·as :~nteriores. Ado-
O Sn . .TOAQUBI N.\BUCO :-Felizmente acnbaram pta o o p:1rec:~t· a comltlt:>S<W espccw " camara 

e:Sses eütrelinl1ndos. dus ueputailos. e . .;tá resolvida a questão? E o se-
. n:Jdo? ·A illustt·c com missão resulve a questi:io 

· !.i:1s,.como dizia, a illustrc comínis~ão especial 
np1·eciou o proc:esso e as provas do processo. Ni'io 
fJUCro ;lcompanh:•r, nem sou cowpetenle pa:a 
acompanlwr a illus!.rc co;n missão em um terreno 
jurídico tão technico, comquanto e11 ni'io nche 
em muito;; pontos c:oncludcnte a nt·gunw}Hação 
ela i'lusl.re commissão e ache de un1:1 log·icn ter
rível e convincente o cnrto e energico arrazn:~do 
cl? acórdão da rd:\ção, que decretou a prunun-

':Não quero acompanh:w n illns!rc colnmiss::ío 
neste rann1ho : só clwmo n attenc-ão da camara .• - - 1)'·._ :1 'y 

que niTo i:~m em todos o~ pnizes. o direito ele 
1;onhccer dos crimes indiviullnes dos seus ll1Plll
l;ros e dos ministros de Esl<1do. não llic dava 
anlorid:Hie para julgm· elos c:rfmes, dúo-lllc a 
<lntoritlad,· [Wrn conscnlir ou não qu;, o pt·occsso 
corra os seos termos. c na:w mnis : e nem erH"o
]>rPm OS l110llVOS, 11:10 a egam SCIÍÚ J:, . -
cmi:•s puhlic·as, as ra õe: de Estado, que .podem 
jn.-tilicar, tornar indisp~n~avel a pt·escnça no 
ct·overll•J de Uffi millii>tro, C ·podem tornar mesmo 
perigosa a nmd<m,-a de um ministro. T~clns nós 
sa!.emus as desordens que houve, os pcr1go" CJtW 
:t ord•'tn pnblii~:l correu dur:mlc o julgamento 
elos ministrus de Carl•JS X.: muitas outt'<lS hypo
the-es se pndBm um· em <! uc se lo me perigoso o 
· , ' 1 ini,-tros: motivo:S.de alta con-
\re1l.iencia poderri exigir que um mim:;tro não 
~cja afa~tado nem um instante, da dircec:;üo dos 
negados lLDiicos. . _ . . . 

Peco ú illustre commtssao qn~ nos 11tgu s1 e 
c;;te õ nosso cn::o c:om o Sr. prcsident~~ do ccm
selho. Qu<wS s5o as razões de ccmvenicncia elo 
Est:•do, que tornam IWri·g-oso pnra o paiz o afas
tanwntn do Sr. pre~idente do conselho por algum 
tempo do ministerio, n te\ ser jul~·ado? Et:l nüo 
comprehendo, não vejo es!:as razõe:>. 

A illu trc commiss<io não esttu.eça que o Sr. 
presid ntc do consciho não estú á testa de um 

·· · · · wnt•~ do c ue o o-ovann da 
Grã-Bretanha, que uãu te~ umn_ ~arefn m:nor, 
mai5 glorio~:l, nem ~e JU:Jto~ _ut!lHla_de })nl'a a 
n:u·ão :tqui do CJUC t0m os mtnl,;tros wg-lczes na 
In•~laterrn. Os mini~tro,; inglezcs na Inp:Jatet'J? 
p:1;:,· os cl'imes indi\'i~ltwes aiiu, têm pt·ivilegto 
alg-um. . . . . 

E quanu•l se trata de um JH'tVtlcgto, c de u~n 
privilegio individual, c~~~~ nno t:mt !lO _n~sso pa~z 
out!'a raz2o de ser (a. nossa constttutc;au o dtz 

O Sn. O LEGAmo :- Nós n::ío temos nada com 
isso. 

O Stt. l\L\lnrxno C.\.m'o::. :-Temos tudo com 
isto, porque a ca:nnra dos cleput:•dos não altera 
a leg-isia(;üo por pareceres de commissõcs 
(Apoiadas). · 

O Su. ÜLI<:GAntO:- A e·1mara nada tem que ver 
com o ulterior orucedimcnto -du sêna:Jo. 

O Sn. :MAnorrxno. CA:-.rros:- A camam não é 
competente [Jar<• :dtf~r~n· a Jeg-islnção vigente, por 
· it '·' ' ' · ' i .. -,~~:'; lÜ l Olll JCl 'llte );1 \ 

isto como o seu a do. Fm·ei it cnrnu rn a 111esma 
cens11ra que mais de uma \·ez ·tt•nlto fdto no 
st>nado, de pretender um dos rttll10l' do corpo 
legislati\'o, por si sc'1, a sc·u bel prazer; a ea
pr,cho, nltcr:u· :1 Jegblar.ã·1 do p:dz. 
~nu caso nctnal, nCl~t'res~n duvida, é a tlccre-

"' l ".. " ll ... l l. ' !S 
dt•putados. O Sr. ministro· tln jn~Lic;a, entre os 
erimrs que m·tktlbu c-.mtra os iucontenta\'Pis, 
incluiu este qun ellcs IICtn qnet·wm uma prero
gati v a U0\':.1 q ne se lltL~S ull'eret:in, CJllll o s,;n 
múo humor não lhes permtllia aceitar e,:sa 
pret·•~g;ativa nova: são as palavras do illustt·e 
rabbino. 

Donde vem o potlc:r constituinte do ministerio, 
da 111aioria me:;mo, dn decretar pret·ogatin.s para 
a cam:~ra us c etmta os··. 1 ao o tem. 

O 11ur. c:anpria~ mesmo depuis de admittido a 
principio da lei belga, á illnstre commi~s5o era 
d zer-n.os os motivos de ordem publica em vista 
dos quaes to:nava-se indi=-pensuvel que o iH'O
ccsso do Sr. con_selheiro SinimiJú parasse até 
S. Ex. deixar o g-overno. Uma vez tcrmin<Hla a 
sua missão ou a neces~idaLle da sua presen~a no 
gove1;i1o, S. Ex; teria de ser entregue il acção da 
justiça ; outra do.utrina não púde ser sustent.nda 
em caso neuhum. 

Mas insisto: o que resolvea.illustre comnüs1io, 
usur ando hoje uma attribui(;ao do senado~ N::ío 
resolve co usa a gum:r. ... 

O Sn. OLEGARIO:-E' isto justamente o-que se 
COlltCSl:.t·. 

O Sn. :l\L\UTINHO CA::\IPO~:- .•. "pron1ca nw.is· 
um conllieto, em uma situ:u_:ão gravíssima d() 
Es tauo, jú prenhe de conllictos e de ditiiculdade::;~
com um presid-ente do conselho <JUe <lté na no
meação de tlirectorcs· da E:;cola Polyteehnica, em 
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questoes de regHuen de escola, acha motivos 
para questões de gabinettL 

E essa qurstiio não é a da Escola Polvtechnica · 
é um<• questão um pouco mais grave. UutrÓ 
qualquer homem ·de estado; de outros pulsos que 
não tem o Sr. Sinimbú, teria difficul.dade em re-· 

T • • 

decisão do parecer d<• commi:;são da camara 
d-~s deputados, cerceando attriiJ.uições suas. 

.. . . :"' . . 
culdade em admittir a ampliaçilo que preten
demos hoje dar ao art. 38 da constituiçãf.l, mas 
o senado com toda a certeza ha_ de oppõr-se à 
que façamos sem ser pelo meio regular e com
petente de umã lei, á quai elle preste o seu 
assentimento. 

não pretepderei r{~n~a-usurpar' as attribuiçÕe~ 
legitimas do senado, de p1·ocurar- dimin~rir o 
seu poder e influenci:! constituciont~l. Si o se
nado actual, tal qual se ncha constitaido, torna 
impo~sivcl o governo elo Sr. conselheiro Si
nimbú, S. Ex. resolva a que:-tão pelos meios que 
a sua sabedoria lhe suggerir. 

Sei que estes meios não são muito extensos 
são tão ac:mhados como a sua sabedoria; mas 

. x. res1' va :1 questao pe os mmos que tem a 
sua disposição. Não ~rràste a camara dos depu
t::_dos n m~1 conflicto tanto mais_ perigos?. quanto 

::;1 • 

Mandando a cnmara illegalmente, por ~m pa
recer de commissiio, por nrn acto qae não tem 
força de lei~ pôr termo ao process0, estará no seu 
direito de resol\rer a questão por .este modo? 
(Apoia(los). Isto obrig:-~ o senado? 

cum~tandas, quando· já BQS sobram t~mtos mo
tivos de desorganisaçüo social, de descontenta
mep.to _ publico, acha a illustre commi~siio uma 
co usa indiffel'ente levantar, crear mais: uma 
complicaç~o destas? (AzJoiados) .. Não creio que 
uma a~sembléa política, com n snbedoria da ca-
11H1r:l dos cleput:,dos, se metta nesta vererla co1:1 
a mesma facilidade com que o Sr: presidente do 
cansei h o illlpelle a can1ara para a h i. 

O Sn. JoAQum NAnuco E ouTnos:-l\fuito bem. 
O Sn. MAnTrxno CA:!.IPOS:- Sr. presidente, não 

sabia que se trataria hoje deste assumpto; j:i 
disse ~~ camara que só depois das 9 hor:~s da 
noite soube da ordem do dia, porque. um amigo, 
que assistiu até ao fim da sessão, teve a bondade 
de commnnicar-r;n'o. 

A materia não se presta mesmo a grandes des
envolvimentos; demais, todos nós conhecemos o 
que siio as assembléas .políticas. 

Infelizmente,entre os g-randes met·itos ·que sur
enl or assim dizer nas assembléas não se conta 

e do saber parar, limitar a sua acção e conter-se 
diante do adversill'io. As ·assembléas as mais 
fortes têm perecido .por não saberem se conter 
_e se moderarem a !\i mesmas. 

Nós temôs mais de um exemplo. As assem
bléas mais poder-o!'as que os mais poderosos reis 
têm depois sido frac<~s como os chefes mais fracos 

-de fac~ões. A hisloria muito recente da França 
nol-o mostra repetidas rezes. 

Que isto possa servir de exemplo á ramara dos . 
deputudo~, it a~tualll!:ii?ria e á situaçao política, 
porque a mepcm de ma:s de um . ministerio tem 
creado para o!J_Ilperio uma situ:1ção muito gTave; 
para U!ll eszauiSta reflecti<lo temer pelo futuro 
desta patria ,de _uma ruina q_uasi infallivel basta 

meus mais"' pensadores difficÚme~te descol5i'-em 
alguns paliutivos-. . 

O Sn. MAnTINHa CA!IIPos :~ Remedios efiicazes 
~ão se vêm (Apoiados). _ · 

Que esta~ graves complicações, que estas dif
ficuldades quasi insuperaveis, não venham aqui 
de coração alegre aggrtJvm·, levantar . conflict~s 

que commettesse maior~s desatinos dÕ que este~· 
porqu~ havia111os d.; alegrar-nos de ver o culpado 
punido por suas prnprias miios ; mas taes con
flictos e tantos outro:; desacertos pod~~rn ser fataes 
ú nação, que não póde sahir illesa desta questão 
que rere :1 mora1id:1de e os creditas do seu go
v_erno, dos seus homens e das suas instituições. 

Eu não temo, Sr. presidente, nem me preoc
.cu a a sorte· da moiwrchia ue me areGc tão 
condemnada como as linanças do Imperlo .. ·. 

O Sn. GALmNo DAS NEVES:- Apoiado. 

tão préc:1r,io,que·nã·o· poderá ne~te andnr desas
trndo conservar-se no Brar.il. Sem o restabele
cimento das finanças é impossivel a ordem pu-
blica. · 

' Si a !llonarc~ia não qu_er existir, a nação, :rue 

val-a, não de\rerú suctumbii" por isso. E~si a 
monarchia não quer exi::;tir, seja feita a su.a von
tade: .. 

0 Sn. GALDINO DAS NEVES:-E' planta exotica. 
O Sn. MARTil'iiiO CA:\IPOS:-:- ... mas que deixe 

a pobre e infeliz naç~o brazileira em circum
stancias e condições de poder governar-se a si 
mesma; deixe alguns princípios de organiza~~50 

I • 

até <1 crer que a'justiça n1esma não é possível 
quando se tratn de IlOderosos; que essa .i ustiça, 
que não se póde applicar hoje aos mais perversos 
es~raves por um allo cnl'richo, aind;l menos póde 
tocar aos poderosos qumido são validos. (Muito 
bem; muito be1n). 

·o Sr. Olegario:-Sr. presidentc,_não· 
me empenharia nesta discussão si Iiiio fõra o 
dever que tenho de sustentar o parecer que lavrei, 
como relator da commis~ão especiaL Redigi-o de 
accôrdo r.om as opinie_es _ manifes_têida_s por tod~s 

buna defcndel'-o das ce~suras que- acabn~ de 
ser-lhe irrog:1dns. -
Sinta-m~ con::trnngido sempre que tenho à.e 

contrariar, as opiniões por qualquer modo su~ten
tadas pelo nobre deputado por Minas, a quem tri
buto muila estima e muita consideração~ .. 

O SR. ?th.RTINHO CA::IIPOS : -E' bondade de 
V. Ex. 
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O SR.· ÜLEGARIO:- ... e a quem estou acos
tumado a respeitar desde longa data. quer como 
amigo, quer como co-religionario politico. 

O Sn·; MARTINiio C.UlPOs:-Outro tanto acontece 
a meu respeito. -

O SR. ÜLEGARIO:- Entretant 
trapo r ás considera~õos- por S. Ex. feitas- em 
opposição ao parecer as que, no meu ver, de 
todo patentenm a improcedencin da im urnarão. 

testa-se a competencia da camara .dos deputados 
para regolver sobre a materia de que,se-occupa 
o parecer; questiona-se ainda sobre a intelli
p:encia dos arts. 38 e 4.7; § L o da constituição ; 
degconhece-se o alcance da 11ttribuição privativa . 
dada á camara po~ aquelle artigo, comprehen-

sabilidade, de que poss~m ser aecusados os minis
. t~os, e não se quer ver que -j_~ _por occasi~o ~e 

n es_, porem~ e o azt•r, notarei que, em vista ção e poderes, dado sobre a indicação ilpresentada 
do muito que ~c annunciav:-~ em prova da g1·:mde por alguns deputados de Pernambuco, foram 
culpa e revoHante crinle que ge dizia haver iiidó proposta;;, discutidas c votadas tod"ns as questões 
commettillo pelo honrad? minist~o a que se·~e- constitucionaes attinentes ao caso e no parecer 
fere o ~arecer, pouco fo1 produz1~o, e as razoes ·da commissão especial capituladas como questões 
dadas sao de tal ordem _que por s1mesmas se re- · ptelimina_res. 

Por muitas vezes, em sessões anteriores, e 
tratando-se de diversos assumptos~ ouvi mani
festacões tão hostis da arte da illu 

- siçãoí CO!I!relaçào ao assumpto de'que 
occupamos ... 

,· O SR. MARTrNHO CAMPos:.- A respeito desta 
questão V. Ex. nunca me ouviu opinião. 
·o SR-. 0LEGAmo:- ... que suppunha ter de 

encontrar difficuld:Jdes séri<1s e 1:omplicadas na 
sustentação do parecer dado sobre o processo de 
fallencia do B:-~nco Nacional, assumpto forçado 
de invectivas violentas ara todos a Helles ue 
têm apre~oado a indispensavel necessidade de se 
fazer pun~r o acto com todu a severidade da lei. 

occuparlo com o banco nacional; nós não nos 
· occnpamos com estas questões. 

'O SR. ÜLEG.uuo: -0 que a opposição por 
muitas vezes aqui tem dito, e, ainda agora o re
pete o nobre deputado a quem respondo, demons
tra o contrario do ue V Ex. aca a 
firmar. (Apartes). . 

Não proseguirei sem assi~_nn!a~ desde Já Ull_!a 
vantagem colhida pela comm1ssao, na sustentaçao 
do parecer que se discute. . . 
, Trata-se de um proee!:so em que se su~CI!am 
duas questões: uma de facto e outra_ de_diretto. 
. A qnestão de direito, . toda dof!.tri~al'ln, v:er

sando sobre a intelligencw e ~ppJ,_ca~no ~a lm ao 
caso occurref!te, de~ois .de discutida e J~lga~a: 

nal ; sobr~ eu'a pendem as consider~Ções que 
aeabnm de ser feitas pelo nobre deputa~o; mas, 
da questão de facto. já não se trata mms ; esta 
implicitamente reéonhecido que o supposto 
crime de bancarota não existiu; não houve 
facto que perante a lei. fosse p_univei ; o que 
houve, e tão acerbas e agitadas d1scussoe~ p~ovo
cou na imprensa e no parla~en~o, f01 ~o u~n 
erro judiciario, uma falsa ~pphca~·ao da ~lSPOSl
ção JerraJ mal comprehend1da e muda pe10r exe
cutada (Apoiados e aparte.ç). 

Fica, pois, de parte o processo a respeito ~o 
. • . ' (. -

gem, em sua fórma e em seus _resultados, nem 
mesmo por aquelles que o maneJa~am como arma 
de opposição partidaria, será . m_!!IS suste!lta~o; 
resta ~ónHmte a quest:io de drr8lto constitUCIO· 
nal. de novo levantada e desenvolvida sobre os 
fundamentos expostos pelo nobre deputado. 

Mas nesta parte cumpre antes_ de t~do notar 
qU.e · é serodia e mal cabiua a d1scussao ; con-

s s pon os cons 1 uem para nos casos JU ga
dos, que não podem mais ser postos em duvida 
e ne~ sujeito~ á nova votaç;io. O n?bre depu-

a'ind; uma '~ez toma!:los em c'õnsideração. 
- Entende o nobre 4eputado que desde _qf!.e foi 
comprehendido o nome do honrado nnmstro, 
presidente do conselho, na pronuncia decretada 
pelo tribunal judiciario, no -p~ocesso de fallenc:a 
de que trata o par~cer; deveria dt'sdc logo reti
rar-se do poder, em .bem de seu proprio credito 
e do governo a cuja frente está. 

O SR. MARTINHO CAMPOS:- Sem duvida · era 
seu e ver faze -o. Foi um bom cõnselho que 
aqui lhe "roi dado. 

O Sn. OLEGARIO:- Na exan-era ão de súas 
apreciações, quanto a este fncto! lamentou o no
bre deputado que não fosse aceito o s<ilutar con
selho a que acaba de allu-dir; com o quo se teria
evitado a desrnoralisação que para o gove_rnq e 
pnra o paiz re~ulto~, no. seu entender, da lll:'l~
tencia do m1n1stro em conservar-se na pos1çao 

Peta ao nobre deputado Úceuça p:-~ra dizrr-lhe 
que não penso do mesmo modo ; e antes ent~n.do 
que com muito acerto procedeu o nobre mmis
tro, conservando-se na posição que dignamente 
occupa (Apoiados). 

E nem contava que fosse o nobre deputndo 
quem viesse aqui .sustentar que fôra commettidG· 
pelo honrado ministro um acto que podia trazer 
d~zar ou desmoralisaç~o para o governo ou 
para o pa1z, quan o an es era e e~per_ar-se que 
viesse tümar a sua defesa, fazendo JUSti~a ao seu 
caracter como fez em 186(1., quando sustentou 
com todo o prestigio do. seu a utor!zauo voto a 
inteira regularidade das aposentadorias forçadas 
dos magistrad s. , 

E note-se que então era arguido o ~obre pre
sidente do conselho de haver pr:Jtlcado uma 
arb-ritrariedade, commettendo um attentado con
tra a constituicão e as leis~ que asseguravam a
completa. indéperi~encia . e p_erpetuidn~e dos 
marristrados, que so por V10lenc1a poderram ser· 
pri~ados do seu cargo; então não achou o _p.obre 
l'pu n o i .,u para a acc a~ . 

ministro, e as::>ignou o parecer d~ 8 de Fevere1r.o' 
de 186(1., declarando que era perfe1 ta mente_ consti
tucional o acto dns aposentadorias forçadas. 

Quando assim rensava o nobr"e deput~d~, ,em. 
contrario pronunciavam-se membros d1stmctos 
do partido liberal, c~n~e~mando o acto c9mo 
attentatorio da constituiçao; lembro-me amda 
que entre estes se contavam os no~es dos Srs 
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--------~s~ar~J»iv~.a~· ,~· s~i~l\~~e~tl~·~rLhftebrue~.~~~n·~,rtH~hH~~nwtrrnr~~mY+.nh.~,Irimlrrrrrr.rrrrrvhiuh·~nii~n~owcPennna~r~o~a~c~-~~-----------! 
~ ~o vicé-,presiuentr. da camar:1, e parece-me que cusado, como pretender que se submetta o mi-
o do Sr. Dr. Macedo. · _ nistro cspontane:unente aos ell'eitos de uma in-
·. o Sn. U.\nTINHO c.uiros: _ Ha engano: 0 .insta o riolenta prônuncia cdmin.11, que por si 
Sr. Macedo fazi:1 pnrle da commissão~ sú n~o pcíde induzir·~uspcnsão e menos demi:;são, 

contra quem n:io é criudnoso, e culpa não tem 
O Sn. 0LEGAUio:-:-. :Kesga occasião, membi'OS tlo rro r ·1 .,, '" • , • · 

lega u,_, crime e revolt:mtc immor:Jiid:1de, onde j 11stiça conspurcada? (Apuiarlos}. Que u;aior im
todo;; nó~ só \'emo,: um faeto que U(·nlwma res- moralidade do que a violaçfto ela propria lei c a 
pons.1bilidade tntninal púde induzir para quem é denegação da justiÇa ·áquciJes que nella confiam? 
por e li e accusadn. Então snstentavn o nobre de- (A 11oiados). · . 
putado a situarão política dominmHe c cobria N ·1o comprehenào <IUll o intercs o àe ·u.,fça 
com o r·esti .. io do seu nome ainda os factos •n- · ! . .. ~ . . · -' · s · · J · ' 

o Sn. ?.lAUT!NliO CA:m.>OS : - E' o n1esmo que reiH·ova~iio ; St~ria exigi!' muito pretend-·r : qq.c 
hoje estou fnendu. <iSsim Se! praticns~e, somente porque o erro '·9.ll 

o Sn.. ÜLEGARio: - ... c 0 tt'IH]o feito em todllS n p:1ixiio pnrtidarin honyesse leYê!dO umjúiz oii 
:.,s CJUCstõesa,.uc aqui se tem lC\'antado rle::de o co- um tribunal judHal'io a prof,·rir uma déc.isão 

que nem se confonua com o direito ·e nem se 
nwço dn sess:io, <linda nas de or;Jem politic<l, basêa na prova constailte dos autos (Apoiadôs)·._
mudando de rumo e de pem:~r, e sentindo-se pos-
suído de entranb~vel zelo pela constituiç~o, que O Sn. G.\LD!NO DAS NEvEs:- Os companheiros 
aliás. por nenhum mor1o fni at:~cada, !"em razão del!c foram presos. (AJJattes.) · 
plausivel pronuncia-se acrcmentc contra o acto . . . 

ella seja, a neccs~arin cumpetenci:1 para p1·o- p.:.is, continunndo na respQsta que do•vo ao meu· 
cc:-sar ~i um 111inisli'O de ··stado por er1mH com- nob ·e amigo, (lepntndo por Minas, direi: que 
mum ou de ro•:;pon;;nbilidade: si reconhece-se aindn quando S. Ex. sustent:1sse, o que de certo 
que só :.'t camar:t dos deputnrlos r! dnda n altri- n~o put.leria f:1zer com vantagem, apezar de 
vuiç:io de dt•,:rcltlr c prolllorcr t1 Dccu~açilo dos toda a sua lwlJiliàade e illustraçiío, t}UC se 
ministros de E.,!auo, como se quer cmHtgrar o adw,•a pro r urla a el'it!1inalit~ad.~ do a c to prati-
erro e lc.!!alisal' o absurdo, sujeitnndo·sc o 1ui- cat!o pelo Jwmndo ministro. ainda assim niio 
nistro ia viol··ncin de que foi Viclima na ar1p!ica- podc•·ia ehcgnr á condusiio que tirou, por<!UC a 
cno cb lei'? (:\poiculos). · isso se o üe o <trt. 38 da constitui ão. · • .H,, qtH! pt ocedessc ,, ccn-surrr---du-mn·...--c7hn,...,...,-+-~~::--_:~='-"'-~~~~~~~~""""'-'-----------------------~ 

tado, seria de 1nister CjLLe eomct;tn,:se por de- O S11. i\lAHTI~HO C,un•os:-Eudisse que quanto 
monstr:n· que h:n•ia na verrladc um crime no no f:tcto não tinha nem queria ter opini5o. 
::teto que constitue a twcusatão; seria preciso que O Sn. OLEG,\1\10 :- Fo)S~c embora :affi1·mada a 
se desse por corivcncit.lo n5o sei de que havia um cnlpabilid<lde do rninistl'O, é st•m[Jrc verdade que 
rJCto illicilo e irregular, por qu<llquel' morlo con- não poderia sm· elle arr. ·dtldO da posição offidal 
demnado pela lei ou pela moral, como ninda que em que se acha collor:ndo, sem que se pronun
llavia s do elle commet!iào pelo accus:Jdo. Entiio, ciasse <I camara do.; deputados, pois que, f)elo ci;.. 
sim, scri:; louvavel o eo.cropulo do .cen:;or, iJOr- tarlo arljgo da constitaiçüo, sómente a ella com
que de eerto qae não pr1dtl dccentt'mentc occupar 11etc uecrctat· fJUC tem lo~at· n uccu:::a~iio dos mi
uma po.-iç~o de honra e de nntoridadn tã0 emi- nistros de Es:ado. A' autoriuude judiri:tria, por 
nente, como é a do\ ministro de E:-;t:tuo, aquelle mais elev;~tla fjUC seja, f:il:a competencin para 
que rem comnwttido umn acr;iio immond ou cri- qualifiear o faclo que se diz criminoso. Sãoobvins 

· :,, _ • , ~ pn a o a ' evc-sc e as razoes que J ~~~ 1 1cam a exc us1va attribuição 
ontt;trr nessa ::l}>reci<lç5o, c :1lé decJ;JJ'OU que, de que u.;a a camara dos dcpUt:1dos em c:~~o de 
como juiz. não teria .~u,·ida t·m :tbsohet· o ~r. tanta consl:'qucncia para o andamento regular da 
presitientc do conselho tla culpa que lhe era im- ndm inistra1;uu. 
putada. . .... . E' da índole dn :;ystcma político que nos rege 

Ora, si o nohre deputado foi o primeit·o :'t a:::sim resgua.rdnr a in_teira libt>rdntle de acção do poder 
reconhecer que nflo tinha funda.uento juridieo o exceutivn, pnra llUC possa se fazerelf ctivu ares· 
procedimento d~HJUiorid;~de, t·m vista do:-; autos; ponsabiliuude em que ,·enh:1 :1 incorrer pelos 
si declnr~u, c honra lhe seja fdta.110r isso, que, actos que praticar ; c essa liberdade não existiria 
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camaras, d'onde tit·am sua origcn{ e d'onde pr~
vém a força de que ner:essilam para o bom des-
em enllo áe suas I · - · · · 
Sómente á camara dos deputados compete a es-· 
p~cial attribuição de resolver sobre tão impor
tante· assumpto, tendo em .nltencào os grandes 
interesses do Eslado. Ellu expi:imc, na pl!rase 
de Delcoul', essa soberania nacional, á qual o mi
nistro deve conta de seus actos. como tribunal 
uni co competente, sob o ponto de vista do in
teresse social, das necessidades que poderiam 
e_xigir a suspensão do curso orclinario da jns-. . 

De outro modo, e a prevalerer a opinião do 
·nobre deputado, ~lar-se-hia. ~m ve_!'daddr~ ~b: 

Qu·cm nega ao senndo o exercício das altri
-buições que a constitui~.ão lhe confere? 

O Sn. JOAQUI:\1 ~Anuco dá ·um aparte. 

O Sn. Or.~GAnro :- Js~o é quanto . ao~ 

cas@s do art: 28 : á ~amafa con1pete deci,dir si 
o processo deve continnar e ser ou não sus
penso o pronunciado do exercício de suas func-
rões. . 

0-Sn. JoAf;!Uil\I NAnuco :-l\Ias n:io tem effeito 
contrn O!; mimsti'Os, comn n:io tem effeilo conlra 
os membros da fmnilia imperial. 

O Sn. HonTA DE A.HAUJ~ :-E' por is~o me-5mo 
que elle quer a obserV<IllCia da lei. 

J 

O Sn. · li'IAnTIKHO CA:Mros : - En aceito sc't ns 
boas, e n~0 as más doutrinas. 

O :::u. ÜLEGAHIO: -A cloul.rina ~usLentada pelo 
parece!', C repellida neste lllOiill!lltO IH!lO nobre 
deputado, é boa e emincntementll lihct·al; cum
pro que o reconheçam 3!(11elles que sem funda-.·. . 
reg-i~o pcl~ systcm~ repl'esf\ntati~o, cuja ~xcel
lencw cons1ste especwlmente na força d<l opmi:io, 
e na h:ll'luonia dos porlcros pol iticos, con v~rg-in~ 
do todos. para um fim commum, pelo exercício 
regul<lr das l'uncçõ.•s publicas que lhes :-:ão com
mettitlas, bem se comprehende quanto deve ser 
necessario resalvar a intdr<1 liberdade de acc-ão 
de qualquer dos poderes políticos do Es.tndo, 
para I(Ue possam ntlingir o Hm a que se des-
tinam. · 

E eu, perguntnria ao nobre drputado : a que 
fica_ reduzida. a. im_portante g?.rantia d? res~on-
pela constituiçàe de todos os povos culto,-, desde 
o momento em que a liberdade desapparece <>nte 
a imposi~·ãn movida contra os aclos praticados 
pelos ministros~ _ 

O Sn. MARTINHO CAl\IPOS : -Não se trata da 
responsabilidade de ministros; trata-se da· res
ponsabilidade de banqueiros. 

(Ha Otctros apartes). 
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0 S~. · 0LEGARIO : -.A questão é collocada no ' na do nobre deputado ; assim será bom que Vá 
·terreno_ constitucional ; elfa só versa ~obre a sendo repellido desde já qualquer argumento ca
prerogntiva da camara, em relação ao ministro pcioso ou insiauação que porventura se queira 
processado no juizo oommum. Si duvida ainda aqui introduzir. · 

·pudesse haver na intelligencia da lei; ella niio (1'1-ocam-se diversos apartes). 
poderia ser solvida por modo ·in fenso _á au(onomia · 

IT 

cotTendc sobre o arti<To 38 da constituicão na constitu~ uma arma offênsiva da qual· se abusa 
sessão cÍe 16 de Fev~rciro de i864:, neni · c~eio sempre, des~ruindo-se em um mom~nto o que· a 
que alguem pos::a apontar-me no mec~mismo de I honra e a v1_rturle lograram con_strmr em longo 
nos!'a constituição um meio qualquer de fazer- tempo. (Apozodos; C":uzam-se muztos apa1·te3). 
se accusar um ministro, qnando a camara dos Mas, proseguindo nas considerações que estava 
Srs. deputados tem decidido, no exerdcio de fazendo : 
sua pnvat1va a ri UIÇ<lO, que nao seJa e e E' perfeitamente t~daptado ás actunes circum-
:~ceusado · · t .. · d t d 18")'" ·r b 11· t A cens!lra

1 
portanto, do J?-Obre deputado, no s a,nCias 0 prece ~n e e vt>.- a~ em_ a_ t ra-

tiva que diz não conhecer, ~abe de todo, attê;: 
dendo-se a que ella já existe e faz parte do nosso 
systenin representativo, por modo a não poder sér 
recusada, a querer-se cumprir exactame11te o 
preceito constitucional. · · 

Agora, quanto ao precedente que se quer re
jeitar por inapplicavel. 

Como recusal-o, si o nobre deputado mesmo se 
encarregou de rovar a sua inteira rocedenci~-? 

mettido por u:m ministro; tambem era o accusado 
~imples representante da nação ao tt>mpo em que 
se der:1 oracto criminoso; e bem clara e terlni
n:mtemente pronunciou-se a commissão de con
stituição e poderes declarando que porque se .tra
tava de qc.em e111 na occasião ministro de Estado, 
á camara competia resolver sobre o prosegui
mento da accusação, de conformidade com a dis· 
posição constitucional. 

Pois o facto dado em :1835 c(lm o ministro Ma- Vou er o parecer, conce Ido nos segumtes ter-
noel do ~ascimento Castro e Silva não demonstra mos: 
a perfeita' appiicação do principio ao caso de que ~ A eommissão de constituicão a uem ~ i 

O SR. OLEGARlO :-Eu, não sei a que vem o· que me pres~em um poÜc_g e attenç~o; oúeam
aparte do nobre deputado. Tambem por crime · me e depois . r~sponderao como t1yerem_ por 
eommum fui inst:mrado o processo em que se melhor. Eu d1re1 _o qu~·houve na d1s~ussao do 
~ch:t envolvido o nome do presidente do con- pa1·ecer e o que fOI regettado e prefendo. 
se!h?; c por muito p.onrado .que fos:-:e· aqu~lle O gue do parecer claramente se conclue é o 
~m1stro, ? que por mngu~m. e po~t~ em duVIda, segumte: -L" que, no entender da commissãor 
nao o serJa mms do que o e o mmrstro de que sendo o accusado actualmentc ministro de Estado 
agora se ~rat~. (Jfuitos apoiado~)- Isto é o que está embora não o fosse quando foi o crime commet~ 
na co~sc1enCia de todos, e ate .. quero acreditar, tido, deve sempre preceder á acc_usação o decreto 
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ó art: a constttmç11o ; 
2.0 que, não eslaàdo ácerca dos crimes inliivi
duae;;, marcada a mnneira de proeeder-se em tal 
decretnção, deve npplicar-se o processo préscri
pto pa1·a os crimes de responsabilidnde; 3.0 que 
havida po•: denuncia a declaração do Jury, á ca:· . . 
da· accusação. 

Ora, . estes são os pontos fundamentaes~ que 
cum Jre examinar delid ente · od -
zem-se no caso vertente, pouéo importando sa

. b~1· ~gora·si a accusaçào proseguiu ou decahiu; 
depo1s veremos isso. · 

Era a aceus:1çào movida contra o ministro, e 
nfio contra o deputado; é terminante a phrase 
de que ~sa o pnrccer : actua_lmente mi"!-istro ~ si 

mara, com rcl:tç5o ao ministro, que propoz a 
commissão que se decretasse a accusaçii.o. 

E' o nosso c:i~o : o ol.Jjecto do processo é um 
crime comrnum, c não do ·responsabilidnde; o 
accusndo é, embora não fosse :mtes, mmistro de 
Estado; é, demais, representante da nação, como 
o era o ministro e deput(.ldo de i835; prevalece, 
portanto, a doutrinn que se contém no- art. 38 já 
cit:1do ; só n camam é Ct•m etente ara t'esolver 

., s n con 1 cimen o pe o m'o o cons an e 
do parecer. Acha-se, pois, a camara hoje consti- · 
tuida nn posiç:1o em que se achava a de 1835. 
(Apoiados c mio apoiados), _ 

UMA voz :-Peço a palavra. 
UM Sn. DEt'UTADG :-V. Ex. está arn-umen-

tanuo com um pnrecel' que nfio foi _npprovado. 
O Sn. 0LJWAHIO :-Chegarei h\ ; estou ainda 

me occnpnndo com o parecer; depois irei ás emen
das. 

0 :ME:'l\10 Sn. Dr.PUÚDO :- l\'Ins V. Ex_ não 
póde dizer : a cama1·a. 

O Sn. 0LEGAnlo :-E porque não 'posso dizel-o? 
O MES:\10 Sn. DEPUTADO :- A camara, não 
nat es . 

_ O Sn. 0LEGAIHO :-Pois seja a commissão ; não 
hajn sobre isso duvida. Von precipitando as rn
zões que teria á expender, para abreviar a .dis-
cussão ; evitando as contestações ruidosas do 
costume,que só perturbam, e em nada esclarecem 
o debate. -

Entrou o parecer em di~cnssão.na sessão de :1.0 
de Setembro de :1.835 ; nesse mesmo dia foi vo
tado_ No correr do débnte foram apresentadas 

... diversas en1endas,. n1as só m.encionarei a que 
mais de· pert.o nos interessa, e unica que foi ap-

« Não continue o processo contra o Sr. depu
-tado .Manoel do· Nàscimento Castro e Silva.-

- Eva1··istó Fen·eira cki Veiga .. , 
O SR. MARTINHO CAllP0S : - A autoridade de 

Ev:~risto vale a de uma camara inteira. 
O Sn. ÜLEGARIO: -Sem duvida-alguma; para 

nôs liber:~es, especialmente, será sempre respei-

tave a autoridade de tão distincto patriota; aeei-
tamol-a de bom graí:lo. _ -

Acompanhemos a marcha da discussão, afim de 
penetrarmos o pensamento dn camara na delibe- · 
ra!,"ão que tomou naquell::~ occasião. -

Co!I:i apontamentos nos jornaes da époc:J, q~e 

UM SR .. DEPUTADO :-E' o Viscon{le de Snpu
cahy o relator? 

o SR. OLEGARro:- Sifn, senhor. 
O :r.ms:uo Sn. DEPUTADO: -E' ·• 

que tambem vale, e vale mui to. 
O Sn_ OLEGARTo :-De perreito accurdo ; e ape

zar de. ser representante de uma opiniiio política 
contral'in á que snstentamo:;, nem por issa deixa 
de ter o seu v0to grande peso em nssumptos desta 
ordem ; era um espirito muito escl:1recido. 

Conclue-se de suas palavras que, no seu en ten
der e da commissão de que fazia parte, o quere

.gulnvn p:mt a competencia ou npplic:u;tio da dou-
- , • , _a a p si~tto o ICitt que a esse 

tempo. s~tualmente diz o parecer, oceupava o 
accusndo_· 
_ Su;;;t.entou em seguid:t o pm·,'cel' o deputado 

Carneiro Leão ; e· combateu-o Evnristo. funda-
mentando a r.menda <tpresimtada. · 

Souza Martins ralloLi contra, opinando pela 
prescripção do crime, pelo que entendia que a 
nccusaçiio não devia proseguir (Apal'tes). 

Suscitou-se a questão de prcscrip~iio por meio 
ie uma emenda olferecida pelo çleputado l\lello; 
mas depois o mesmo deputado retirou-a. - .. 

Vasconcellos fal1ou a ravor do pal'ecer; depois 
. .,. ·" s res pe m a .a-
menta da materia~ para se tratar do orçam-ento; 
não passou. · - · 

Souza e Oliveira fàll<iu contra e Cavalcanti a 
favor. -

Holl:mda sustentou que niio se devia decretar 
a aécusação; e, fimunente, discutirln a m:1teria 
em sessão prorogada, :\ requerimento de Custodio 
.Dias, foi votada, sendo regeitado o parecer, tendo , 

' 
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pouc~; yotos a f:1vor~ c approva_aà:'a 'emenda de j a intelligencia destes dois :n·ti~ros· -parn mim 
Evnnsto, para que n:to prosegUisse ·a accuso.çiio. -.

1 

são I?Erfeita1~1ente hnrmoniros..:'-, ~omojá tivé 
Ülll. Sn. DEPUTADO:- Tendo poucos \rotos a 1 o~c~:::ao de dizer; no :Lo se estabelece um prin-

favor. · . 1 C1p1o g0ral, absoluto, sem restricção al:.rnma,, e 

0 
~ 

0 
. E' • , d · . i ap[JlrcaveL a todos os casos que se possnm dar. 

:Sn: LEGAmo.- .o que con~ta . os JOrnaes. 1 ou facn o mini~tto somente p:lrte do oder . 

.t'- · • , .. _e '" a l .... 

oceasi<to de exf•rcer a atttibnitão de julg:ador, 
sendo o accus:1do ministro de Es'Bdo: Si10 si•bidas 
as cnnsid~t:'ç~e:; C:'pe_cinlis:-:inHIS de ordem publie\a 
e _conv~mencta pollt1ca que neons<-lhmn esl:J pro· 
v1denc_w tomadn p~la nossa constituição e pela 

') .• . .... -

Onde, puis, a discordancia entre o art. 38 e 
o q,7? 

Ag·ora.. nanto á intelli o-enria c ue se dá ao· 
cess;tcão~ Sobre os me~ mos' t'und:11nent~..s !ir~ i m·t. :38, estendendo-se a sua di~posi~~~o t:.nto aos 
mou-"se di·.'Cl':'<"l solur.ão: n:1cla m;lis. crimes do responsabilidade co:no aos crinws com
-o q nc se pretendia "cntuo. como hoje, era ob :ta r muns, pouco serú preciso dizet; não tenho por 

a ;1ccusaç:·10 movida c: ntrn um ministro de esta- neccssnrios longos descnvulvimentos.nesta oecn-
sião. do; nlli porl)Ue. convcnicneia~ política~, c o inte-

I\~sse do E~t.ndo. a-sim 0 exigi:1m; aqui, por'JUC, O art. 38 é generico; refcrc--:~e ü :-:censaciio em 
ainda pr~~cindindo de~sa~ r:u.ões, nao hnvi:' hase geral. ~em distiucção de olljer:to; si l'S:-:a d".siinc
legal pnra o proc~"s"o; 11ão havia o crime de ~::io nüo roi reita por quem só era competente 
bancarrota· e émando bouvrsse, não podin ser pa rn fat.el-a, _niio ~poder~~.~~~ nós faz~ r: e lwm o 

c votou o pnreeer on a emeríd:' de !835. . ' com e. erto, as tuesmas razões que lw pm-a 
Além. disto, attenda-se no c:u·M~tez· político M I que cxerczte <1 camara a preroo-ativa con~ti

todos qu:mtos se envolveram na discus~ão tucional. quando o crime é de o responsabili
tlaqnclle parecerJ e Vl•r-se-ha que os que 0 de· d:~du, militnm no caso de ser o cl'ime com
fcnder:iTil.representa\'3111 o partido contr:,rio Do_ ~lllllll._ o·qu_e a lei quer·é sempre evitne que seja 

. • •.• ·, . . Iinpcd)(la n marcha da · administracão. com a 
gida no sentido político ndc~Juado á ~ituaç~o ... 1 supcrvenienew e um processo que "pos . .:a arre

' d;~r ~ ministro da posi(;ãO que occupa em bem elo 
~ _Sn. l\L\.ummo C Amos:- No seu tido consti- 1 servtç? publico. o goYerno, no systema rcpre-

tucwnal. . s~ntntivo qt~e :~doptamos, está em perfeita rola-
O Sn. ÜLEGAnro:- •.. pois sej:1 no sentido con- I ~-ao de _contmmdnde com n cnn1<1ra; representa 

stitucional; o que se pretendin era como clarn- Jmmedzatamente o pensuml~nto desta; exercit:1 a 
mente se per-cebe. ,,r-redar do mmistro, r;uc mr~- sua nc• â{) de lwrmonia con{ns aspirn:;õe:.; que rc
recin a inteira confiança da liWioria, como da cebe; de seus neto~ deve contas ao parlnrnento. 
desta camara merece o ministro de que hoje se U:\r Su. DEPUTADO:- Por crimes )ndividuacs 

.. .. • 'l .. • • •·. .. • ' •' .. • 

• ' ' ( c. 

impolitica que, sem consultnr os int:_•rcsses da O_Sn. ÜLE~Amo:- Crimes lambem são os que 
justiça, só podia comprometter os do Estado. ::t ler denomma de responsabilidade; e para o 

Taes são ;,s c_ondigões q_ne ora se d~o: entende .Jlllgamento de uns e outros deu a constituição 
a .commissão qac niio púde, que não d1we ser COlll!JetnlCb á um só tribunnl, que é o senado. 
decretada a accnsaçilo irreguhmnente iniciada .Mas não estamos agora na plH1se do processo 
contra o pre~idente-do conselho, c para assim o . em que só domina a justiraJ e sim nnqudla em 
prnpõt· n~o ill\·oea out~·n disposição que não seja q_ue se tt:utn de ap:·eciar a respons:abilidade poli· 
a do art. :38. Bem se v e qnc, tanto no ea;;o -desse trc<l (apowdos), comquanto nenhuma íncompa· 
artt~o, como. no do art. 28, não cabe á cumar:1 pil;lil_idade t:laja entre a justi<:a dos tribun:1es e n 
conhecer do f;1ctn ou jnlgnr o crime que se diz JU:o:trçtt dos parlamentos, porque 11estes como 

, haver sido commettido; rssa attriiJuicão é ex- naquclles siio sempre ns norm:-~s severas du dever 
clusiva do senado· mas deíxu de arte a uaii-- ag que devem determinar os julgamentos (A.poia-
da.d~ de sen:Jdo_r, que_ concorre na pc:o:son do os · 
I_mmstro, p~ra so atteflcJer a esta ultima, p'c•rq~e Nem é nova a intelligencia nssim .u:.1da á dispo· 
e a que mais de perto intnrAssa á ;1d'1Jini:-:traeão sição constitucional; já vimos CJlle de ig-ual modo 
e bem do Estr~do, e, na inteira comp•·tencia que pensaram estadistns notaveis do nosso }):liz. como 
lhe dá o m·t. 38, decreta que não llnja lo~rar a eram Ar:1ujo Viann~, Honorio Hermt!to ~Luiz 
.nccus<tção .. (.:tpoiados). . o Cavakanti; a esses poderia junt:~r Silva l\laya, 

(Trocam-se dive1·sos apa.rtes.) 1 .quando,_ ~om rda~ãC! á lei de :l5 de Out::br~ _de 
T . • , • • . • I :1.8f7! d•_zm : os mm1stros, como t~tes, tem J<I o. 

.. Nada ha ~ai:s f~c1l do que combm~l!' o art. 38 prrvt1eg10 de serem, pelos crimes qnecommet!cm~ 
com o art. 41 : ve o se m ver>n d I1n ar.c -.a - · " ' a ca a · 
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de incontestavel autoridade na ·ma teria. 
.. Nern..,.é de desprezar-se o subsidio valioso que 

. nos . offerece a legislação de um povo culto e 
muito.adiantado nas praticas do systema repre-
sentativo. · · 

O no r 
tões de direito constitucional era digno de se~ 
g!lir-se o ·exemplo da Belg:ica, c ·entendia n~es~o 
que deveríamos ara a m trans Jantar as m~t1-

.· mçoes que a 1 wrescem:· Pois bem; ja que e 
·systema .estabelecido nesse paiz pôrle m~rece_!' o~ 
encomios do nobre deputado, que ahas nao _e 
fac11 de satisf<1zer-se, abundando nos favorave1s 
conceitos que manifestou efn rela-ção á lei b~lg~, 
<l convidarei á nbrnçar. a doutrina que allt vt-. . . . 

exercício de suas funccões deferidos á côrte de 
cassação, reunidas as • camaras ; e mais? ·n~o 
póde a instrucção ser começadr. ·sem autortzaçao 
da camara dos representantes. . 

E' uma boa providencia, que acha apoio nos 
princípios da sciencia, na índole do_systema, c 
na autoridade de escriptores notavets, entre os 
quaes distinguirei um já invocado pelo meu no
bre colloga, deputa'do por Pernambuco,-no voto 

,· 
miss:io. . . 

Diz Oswald de Kerchove, no seu excellentc 
1 . ••• • • t• • 

«si passarmos aos crimes e_ ~elictos commeLt~dos 
pelo ministro fóra do exer~Icro de suas funcçoes, 
verificaremos que os. motivos que ~on.cor;:er~m 
para. 'que fosso. a corte de eassaç~to m~ttt~tda 
para julgar os ministros em materta crmun:il, 
são em geral os mesmos, ou se trate de factos de, 
'l mrmstraeao ou e c-nmes e c e te os communs. 
E' preciso," pois, applicnr_ aqui pu_~a r.e simples· 
mente :1s obsorvações theonc:1s _q_ue Ja 1Ize~~s em 
relacão árcsponsabilid<tde polltu:n ·do mmtst~o. 
Em i10ssa opinião r.:eria incorrc_r __ em conLradiC
cão flagrante e inexplicavel admittU para OS dOUS 
êasos soluções differentes.• 

Adolpho Samuely, ~scriptor allemão; igual
mente distincto diz mms : 

c Um servidor do estado que se tor_nasse cu pa o 
de uma acção criminosa, de um (leltcto coJm_nwn, 

- violaria grave~nenLe i-p_so facto O? -~evcres ml!c
rentes .-:o serviço ·publico. Um mmJ:;tro que ~o:;~e 
malsinado por uma accus;1ção de facto cnnu
nalmente punível não poderia permanecer na 
direcção do Estado; niio pdd~.ria co~tinuar, a_ ter 
a seu cargo a guarda _dos m~Is altos mLeres:ses da. 
nucão. A represeataçao nacwnal, portanto, deve 

. tambem nestes cn~os ter o dire!to de promov~r 
a reLiruda do ministro, por meiO de accusaç,1o 
perante o tl'ibrimU. competente:» 

facto se deu untes de ser nÚnistro ~ 
O .SR. ÜLEG.uuo:- Certamente; si 510 tempo 

do julgamento elle o é, embora n~<? <? llo_uve~e 
sido aútes. Subsiste n 1:azão _d~ pn'0leg10: _nao 
embaraçar a mnrcha da admtms~raçao, con::.er-

~vando-se~na dirr,cçã~ do~ nego~IOs publiCos os 
· ·,que por convenienCia do servi_ç_? foram cha

niãdos ao poder. E', o caso de 183a. 
A. 53.-TOMO 111. 

4i7 

.. ·.. . R, . 'l.J.t"'i"HO AMI'OS:- UC O ISSO serviU 
. Já para. déc.retar-se uma lei~ e não para um 
::parecer. de cóínmiss5o . 

O SR. ÜLEGA.Rro:- Tambem nós temos lei, e 
nem o parecer vai alem do que nella se ~dispõe. 
.Não se pretende legislar por pareceres; apenas 

· i· -a 
vidamcnte aos casos occorrentes. (Apoiados e 
apartes.) 

<o 
niencia política que·pudessem aconselhar a per
m:mencia de um ministro, depois de pronunciado, 
no e:;;.ercicio das funcções publicas. São muito 
simples, e por todos nós conhecidas; são as 
mesmas que autorizam a excepção aberta ao 
principio geral da competencia sobre · uln-<1mento 
e crnues communs ou e responsa!)ilidude. 
Porque são os ministros julgados por um tri

bunal espec_ial~ e nã~ pelos trib_unacs_judiciarios ? 

o Sn.. OLEGARIO :-Mas quem nos assegura qmr 
ha a h i com effeito um criminoso~ Quem nos. con.~ 
vence da existencia do crime, da competencw,d~l 
juiz e ·cta regD:_laridacle. ~os meios empreg~~os. 
para a pronuncra do mm1stro? · .. · :;: 

o Sn.. :rtiARTÍNno CA.~rPos :-0 julgamento· fináL 
· o SR.· OLEGARIO:- Está muito Ion~e; e até 
lá, como .deixar que o a c to violento e tHegal ·da 
autoridade·· incompetente_ produza ~s _seus da~
nados etl"eitos, perturb?nà~ o cxerCicro da admr-
'nistracão? Como suppor s1mples erro de enten
dimento quando lla in~bservancia de lei clara_ e 

. transgressão dos preceitos que regulam a acçao 
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da justiça na investignção cios crimes denuncia
dos? E si porventma hom·es~e nbuso e proposi-. 
tal intento de r.ttingir um fim, sem escrupulo na· 
escolha dos meios? 

O Sn .. JOAQUBI NAnuco: __._ Y. Ex.:~está alluindo 
• o·j,_ "\ • 

O Sn. ÜLEGAnro :~Estou figurando h~'potheses 
em que o principio esta~elccido. pelo nobre de-

• •• • .. ·;;:,'-; ' "' ... • .. ""! 

proviriam ela applicação; 1mag·ine-se um proêes
so im!auradosem fundamento em lei criminal 
positiV'l ;-em que. se qualificasse corno crime um 

. facto que o não fosse ; em que se aberrasse das 
formulas garantidoras do processo, e se coroasse ) 
o absltrdo com uma monstruosa sentêi1ça de con-

emnnç:10 ; pergun o, sem1 J ns o que asse esc c 
logo o ministi~O de estado sujeito aos cffeitos vc
x~torios e _g:ravi~sim?s de un~a impens<H1a_d~ci-

(Apoiad;s). N~o, de certo ; qual é então o meio 
d6 obviar-se o damno que para :,") causa publica 
p:::-oviria do tlbuso de aut:witl:ràe exercido neste 
caso ? E' o q'uo a lei ftmdamc·rital sabiamente es
tabeleceu no já titado art. 38; quaesquer que 
sejam ns circurnstanci<ls do fncto, J"undild~1 ou in
fundada a ;;ccusaç1'io, ella não [1Óde sr.r movida 
cOntra o ministro, sem espeeinl autorização da 
camnra dos de mtados A.noiados . 

O Sn. Jo_\Qunr N_.;.nuco dá um aparte. 
O SR. 0LEGAnro:- Niio procede~ obsenração 

:' : (. ... ... . ' 
seria preciso suppór que tivessemos no parla
mento maiorias cegas ou subserrientes alheias ao 
cumprimento do dever. 

O Sn. JoAQUnr NAnuco:- Não apoiado ; po-
líticas. · 

!Jazes de sacrÚlear· a consciencia ao interes~e p<tr
lidario ; mas si taes maiorias houvesse, então é 
porque tambem seritim ttossiveis miuorins fac
ciosa:> e inconscientes capazes de todos os ex
cessos, em detrimento da raztio e da justiça 
(Apoiados). Quero crer que uem umas nem outra. 
existam; sómente exvoaho um facto e o consi-~ 
dero em todtlS as suas consequencias. 

" u·ado,_ não está condemnando a instituição, e sim 
os aiJusos. 

O Sn. ÜLEGAnro:- N:1da tenho de ver com o 
exercício elo poder judiciario nMil caso; fallo 
em geral. ~ão excedendo elle a espbera ele sua 
autoridade, nada ha receiar; exorbiLando, é certo 
o cónrlicto; surgem as ditliculdaries. 

· Não contesto, nem ha quem dispute ao poder 
judidario a competeneia de julgm· os casos su
jeitos em fórmn regul::r a'o seu conhecimento, pelo 
modo fJUe tiver por mais ncertado ; tem franca 
a liherd~de d9 acção, co !!lo tem livre o pensa-

• ' ' (, :- <.t ê 
cisão expresse a justiça, que ella seeonforme 
com a razão e a lei escripta, e se revista das for
mulas que a caracterisam perante o direito. 

Em casos especiaes, póde ser competente a 
acção e justo o julgamento, e ainda assim haver 
conveniencia em que se so~resteja no procedi
milnto encetado. 

Em outros, como o de que se trata, ainda ha
vendo crime falta-lhe com etencia. ara delle 

conhecer; ·:nem mesmo.pÓdeordênar ~{instruct;ão; 
porqne lh'o veda o cprece_itoco)istitucional (apoia
dos, muito be-m); e istoc~por consider,?ções de altà 
couveniencia. e interesse publico;,·que ·não.serão 
ngora repetidas. · 

0 S . BELF T 
beraes. 

- O Sn. OLEG.uuo:-Sem dllVida; e devendo por 
. ... • .• · . - .· .. · . 7 .. 

póde desconhecer. 
.0 Su. BELFOUT DUARTE: - Altamenfé parla-

mentares. · :_· . ·I. -·•· . 

(Ha outros a.pa1·tes.) 
.·~-:-·· 

o Sn . ÜLEGAUIO: -Chc n-o a n-ora a' uma concl ú-
sao, que por ser opcn, espero que não seJa con
testada; com e lia ficarú respondido o to pico 
do discurso do nobre deputado na parte relativa 
ú i , :rr · i , "" ue ccupa, 
depois ·de pronuncia elo. 

Sí o,poder ju!licinrio, como já foi reconhecido 
peb camara em vot<:çiío nnterior, não tem com
petencia jJ::tra ordenar 0s termos de um processo 
crime contra o ministro de Estado.; si é contrario 
n direito c em cons.equencia nullo tudo quanto 
foi processado no juizo commum; e 'si só 
obrigam os decretos judiciaes quando emanados 
de autoridade com et nt e r feridos d 
formidade com· a lei, é claro que não podia por 
acto proprio deixar o· min_istro o cargo que ' 
occu [):lV<l ; nem devia :1 camara ordena!' ue o 
1zcsse, porque nc1ma e tu o esta a e1, qu~ nao 
tolera o erro, não protege abusos, nem favoneia 
paixões (Apotado.:: : muito bem). 

Passarei agora a outro ponto da impugnação 
feita ao parecer : : 

Disse o no re de t do : falt {t camar m· 
petenci<1 para apreciar o valor juridico da decisão 
do tribunal; quem julga é o senado ; só elle J)óde 
pronunciar-se sobre a pt·ocedencia ou improce
dencia das razões dadas. 

E' {tiqda um engnno em que est{t o illnstrado 
impugnador do parecer; não póde ser negada <i. 
camarn a faculdade ele apreciar a questão que é 
trazida ao seu conhecimento por todos os lados 
por que ,1ossa ser ella encar:acta (apoiados),,de_sde 

. . 
attribnit:ão que lhe dá o nrt. 38 da constituiç:io. 

Pura resolver com acerto,ha de necessarinmente 
conhecer e in~eirar-se de tudo quanto tem re
laçiío com o facto principal. E, para chegar a esse 
estado de segurança na deliher<:~ção que houver 
de tom:11·, é pl'eci~o que lhe sejam Jranqueados 
os meios de conhecer ·a verdade (Apoiado.s). Um 
delles será certamente a apreciação dos factos e· 
a applicação do direito feita pela autoridude judi
c!aria, que póde por erro ou abuso proferir uma 
decisão menos conforme á leL e sobre modo in
conv~niente pelo lado poli ti co, desde que _se rc~ 

(. J :::. ~ • 

A que ficaria reduzido o valor mera! da pre
rogatiVá constitucional, desde que se negasse 
á camara.o direito de fundamentar a sua decisão 
nas razões de convicção suggerid:Js pela analyse 
do despacho de pronuncia? Não manda a consti· 
tuição que o juiz dê conta á respectiva camara, 
na hypothese do art. 28, do seu procedimento. 
afim de qc:.e seja por esta decidido o que fôr co~-· 
veniente ~ Não está ahi a rova de. ue a··in· 
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erv~nção a.camar::i não offende a âutonoinia do 
poder juàiciario? Não seria absurdo pretender
se · que a ·deliberação da· cámara fosse infundada, 
arbitraria e sem razão de· ser? (Apoiados). 

O Sn. JosÉ CAETANO :~Seria até uma grande 
iD1moralidade. 

O StL 0LEGARIO :-Então é que teríamos de 
profligar essa ,imn1oralidade a qu.e alludiu o 
nobre de utado e ue tão vi a r' ' 
baver lhe impressionado (Apoiados ; muito bem). 

Nos annaes parlamentm·es da Belgica, do anuo 
de :1:865; encontra-se a· opinião de.Delcom:-e de 
Tesch, sus~entando que a intervenção da camara 
dos repre·sentantes ·no procedimento criminal 
exercido contra um ministro de Estado accusado 

- ~ . . -
de poderes; por uma ingerencia do poder legis
lativo no~ ·negoc}os judiciarios, _nem um a~to 

mesma carl)ara. Ella só tem po~ fim resolver a 
seguinte questão : convém . nas circumstancias 
actuaes que o ministro seja submettid.o aos tri
bunaes de repressão ? 

Ora, si a solução negativa desta questão póde 
ser motivada por considerações de ordem política, 
ainda havendo um crime, por força de maior 
razão pode rã sel-o· quando não houver base para 
o procedi_mento de j ust_iç~.; quando J?-:io h?uver 

' l .... 

processo tumultunrio e illegal, quer na fôrma 
quer no fundo (Apoiados, muito bem). 

çosamente terá- a 'camara de examinar a questão 
tanto em relação ao facto como em relação ao 
direito, p2ra poder deliberar com perfeito co
nhecimento de causa; ha de -jogar com todos os 
elementos de prova ; empregando todos os meios 
de conhecer a verdade afim de oder decidir 
a na como for justo e conveniente (Apoiados). 
E' na exacta apreciação dos factos que consiste a 
mais segura gnr,mtia do acerto da decisuo sobre 
elles tomada (Apoiados). 

O nobre deputado por Minns ameaçou-nos de 
um proximo conflicto com o senado; pela minha 
p::trte declaro que o nüo temo ; a cnmara c~m
prirá o seu dever c o senado saberá cumpnr o 
seu. O conflicto n::io se dar:i,. desde ~u~ o ~ena~o 

ção constitucional a verdadeira interpretação 
(Apoiados). 

Cada uma das camaras só púde agir na esphera 
de suas respectivas attt·ibuiçõés ; quaesquer-em
baraços que porventura venham do exercic!o 
de um direito, não darãp motivo para que se,1a 
este supprimi~o! porque acimu ~e toda? as. con
sideraeões pohtiCas ou de occaswo esta sempre 
a lei que deve ser integralmente o!Jservada. 

-E~erça a c:1mara o direito que lhe é conferido 
pela constituição, sem pretender impôr ao se: 
nado a autoridade d? seu voto ; resolva este! a 

responsabilidade das difficuldades que surgirem 
sobre ~~quelles que as houv~rem provo9ado 
{Apoiados, apartes). Por certo nao seremos nos os 
responsaveis. -
· O Sn. HoRTA DE ARAmo :-Se~emos nós. 

O. SR. OLEGARIO :-Estas considerações já foram 
·aqui feitas quando se discutiu o parecer da com
missão de constituição ; um nobre deputado p~la 

Parahyba; o Sr. Manoel Pedro, si me não en
gano, oppôz esta mesma objecção; prenunciou um 
conflicto de attribuic:;ões sem- solução possível e 
negou á ~mara o direito de decidir entre duas 
opiniões igualmente competentes. Entretanto, re-

-cordo-me de que na mesma occasião o nobre de-· 
, a or a m ICaçuo qu 

serviu de base ao primeiro parecer,judiciosamente 
ponderou que nem eram o.s confli~~~s c?u~á nova 

lei, nehl dei~ariam de ser resolvidos na o~casião 
em que se apresentassem pelo modo que pare
cesse apprópriado. Fique assim banido o receio 
de um mal que não existe, e tenhamos como 
certo que na fiel observancia das leis acharemos 
a rffectiva n-arantia de nossos direitos. 

Não sabemos a que excesso- podem chegar 
as exageracões partidãrias que tem mnnifes
tado o· sen.ado nestes ultimas tempos ; todos 

· s . :s vis ê · ix " , 
apreciações qne de d_iversos _fact~s recentes têm 

'sido alli feitas· mas amda asstm nno nos devemos 
desesperar, e ántes erêt' que o senado procederá,· 
em assumplo tão grave, com a madur_e~a e pru
dencia proprins c1e seu caracter e __ pos~Ç<10 .. 

Um escriptór contemporane~, _Ja ac1~na ctta~o, 
referindo-se ao senado belga,dlZla: ~ na o-se pode
contar com a imparcialidade _desta corporação; o 
senado é directamente )arte mteressada nos ro-
cessas intentndos contrn os mimstros: elle con
stitue na verdade um . corpo politico e toma 
parte effectiva na dirccção dos negocias publicas l 
a mi in o mes 1 ::; :s ea r ~a a 
nac·ão n-arantins de moderação ·e de conciliação 
mais fo"'rtes do que a camara dos representantes, 
que as discussões . politicas abi exerçam uma 
influencia menos pronuncinda, é sempre verdade 
que o espírito de partido ahi ac~ará écho; se~pre 

• '. .. • rr n -

entre os dous campos oppostos, talvez, alguns 
visos intermediarias. Osenado nuo ofi'erece, pois, 
cra1·nutias sel"i:1s parn um julgamento imparcial; 
segundo as circumstanria5.! o ministr~ ac~us~do 
encontrar:í nesta corporaçao adversarws Irrita
dos decididos d'm1temão a condemnar seus 
actÓs, ou uma maiorin disposta a sympathisar 
com elle e clesrulpnr todos os desvios CO}Dmet
tid~s! cousiderando-os mesmo como vutudes 

Não <farei applicaçã? dessa~ palav:ras ús n9ss~s 
circumstancias · apen:.;s regtstrare1 a apreCiaçao 
severa do insuspeito escrip~or como liçiio apro
veltavel; no empenho de evitarmos que de nos se 
faça jüizo igualmente desfavoravel. 

Si o senado, com as luzes _que o exornam~ . e 
conscio de sua missão,_ quizer fazer_ da lei ~ 
devidn applienção ao cnso que occorre, nao haverp_ 
conflicto (apoiados); ninguem !he .contesta !> 
direito de conhecer e julgar os crimes co~metti~ 
dos por ministro de estado ; cumpre, porem,_ que 
essa · attribuição seja exercida no~ restnctos 
termos a e1, sen o eva os esses cnmes ao s u 
conhecimento ·pelos tramites constitucionaes 
(Apoiados) . ., 

Quando a camara decretar que s~ proceda á 
accusação do ministro de· estado, sera franco ao 
senado o exercieio da attribuição que lhe confere 
o art. 1!7: emquanto não é chegado essetermo, 
domina a privativa attribuição ·do art. 38; não é 
o caso do art. 28; não se trata de representante 
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a naçao. n i o no jUJzo commum; tra-
. ta-se de um ministto de estado cuja accusação 

só pode S{'r decretada :pela ·camar:t ·dos depu~ 
tados. Ex:erça esta camara o seu direito. e o se
nado exercerú o seu, quando lhe fôr coínmettido 
o cc~hecinwv~o do· facto .que se diz • criminoso 

. A' ultima hora foi apresentada á mesa por dous 
nobres deputados pela minha provin<:ia· unia 
emenda substitutiva · o 1 I· ~- · ·' · 
minha parte declaro que não a aceito. e julgo 
poder affil'mar que do mesmo modo pensam os 
outros membros da commis::;ão especiaL 

Assim pncedo, não porque deixe de estar de 
perfeito accôrdo eom tl doutrina que se contém 
na emenda, nimi:1mente lilJer;1l, e conforme il 

· · t ·, ~ , · . 110 Jtl na a a mn a 

o meSpJ.o Sr .. José. Bonifaci?, nem sempre esteve_ 
o ~obre deputado nu estreita harmonia. em que 

·.hoJe o vemos ; em 1864 promov.;u a dissldencia .. 
com~tttendo o gabinete «;leque fazia elle · IH.tt·te ê. 
dernba~do-o, sem van tagcm para a política, 
sem. razao ponàero~a. e nem fundamento hnstante. 

- ::, <l 
o partido que ambos .representa-vam ... 

. O Sn. :MARTINIIO CAMPOS dá mn aparte.·· 
O Sn. OLEG.mro : - .. , não supportava entã()

nma d11S dflrrot~ts a que a iludiu Q nobre ministro· 
da justiça., em um dos seus ultiinos discursos· mas. 
alcançava uma. victoria h1gloria. e imprÓficua: -
para a graa.de causa da liberdade, que todo's nós. 
esposamos. 

0 Sns. PEDRO LUIZ·'B JOAQUIM NABUCO : ~Mas 
para que essas recordações historicas ? ao que já estú llito no parecer em to picos que 

passo a ler, para qt<e b<.~m se. vejt~ que a condu-

·p~recer e ,e~11 uma d~ suas ultim~~ conclusões. deputado, com toda a illust!'aci'io e atilamento 
Pela emenda, se pretende firmar a inteiligencia que todos nós lhe reconhecemos,. nem sempre. 

·do urt. :::8 da con~tituiçiío declarrmdo-se: L" tem razão no que sustenta; nssim que, ainda etn 
que esw artigo comprebende tanto os àimes opposiçào aes verdadeiros pl'incipios liber;ws, ao. 
c~mmuns como os de respou~abilidade dos mi- passo que é defendida pelo Sr. José Bonifacio n. 
mslros de eslado : 2. o que, nfto podendo a camara boa doutrina nn emenda que foi le-\rada ú mesa~ 

. ann.ulit~r decisões d<:> poder judiciario, nem co- e que a-maioria liber:1l em tl1ese aceita. d<~ndo 
· nheccr de delicto cuja competencin é da alcada ao art .. 38 da constituicão ·a justa e exacta.intelli~ 
do senado, u~a ·de uma prez·oo·ativa sua nerr~iudo _gencia, entende o nol~i·e_ deputado que niio póde 
au oriZnç<~o para contmuar o processo .contra o ' . r tr 1 c sagru ne:;se ar~ 
rresidente do conselhp de minist·ro.s. tigo, na latitude dada pelo pnrecer da commis-

Felo parecer, a commissão especial, conside.- são (Trqcam-s~ muitos apca·tes). · _ 
, ·, · · , u 1 i is ro · , ' ' 

<lCCusação do SI'. presidente do con~clho c minis- dos debates anteriores; a questão é simples: re-' 
tro e seerelal'io de estado d<Js neg()cios da agri- duz-se ~ intellia:encia de uma these cüllstitu-. 
eultura. . . cional ; rmra resolvol-a niio são precisos mais 

Vê·sc, pois, que a idén é a mesma, c jàcnLicns largos. desenvolvimentos; excnsado serà recorrer 
no fundo as- conclusões tiradns 11() parecer c nn aos volumosos nutoi; e documentos que nos fornm 
~mendn. TodtlS estas questões consLiLucion.aes jú apresentados; n solução da questão estü na pro
fornn1 objecto de pro!ongado e:wmc no pareecl' pria lei fnmlamentnl; está na boa rnzi:ío, funda
da commiss~o de constituição e poderes : c llOr menta immutavel de todo o direito ; está na 
terem sido diseutidas ·e votauas, a comínissão conscicncia da camara, .esclarecida pelo estudo, 

·, · .. ( ~ ... · -n r s a -·; . c • • • 

cou~lusão que tir.9u; nüo Be.rá preciso, }Jortnnto, TerminareLaqui, lamentando que na apreciação 
revrvel-a~, repetindo agora, argumentos que a da g1:ave questão que se disctlte, se não houvesse 

-camara bem conhece. segmdo o bom conselho e prudente _liçiio que 
O que talvez não seja fóra de }Jroposito serit. nos offercccm os parlamentos estrang-e1ros, mais 

lembrar que as bo~s doutrinas da escola.·liberal ·P:a~ítuados do q~e nós à pratica. d,o regimen po~ 
a que pertenço, e a que se filia a maioria desta _l!trco que adaptamos... -

· cMn:mr, parere que yão senào à& algmn modo ,O Sn. JoAQUI.\c N..tBuco dd um aparte. 
esquecidas pelo nol)re deputado por:Miuas (apoia-
dos e apartf.s), .•pois que as contrari:J e repelle, O ~R: OLEGAmo :-.•. _evitando. descer a per
cpl}_lo amd~ agor~ o. f~z, collocando-s~ em oppo- .. sonahdades, sempre odwsas ·e ilesagJ'adaveis, 
s1çao aos saos prmclplo~ professsados pelos líbe- quando se trata de questõe.nlesta ord_cm. · 
raes e traduzidos pelo Sr. José Bonifacio na Como 1:-a~lOignon, no antig:o par~an~e11~o.'.Ra 

e o ser 1 a par es · · exaniit{ar e decidir as questões 'importantes t~a: 
Intel izmente não é esta a pz·imeir~ vez em que zidas. ao conhecimentQ da camara ; estamos aqui_ 

~e _aclm o h~n~~do membro em antagonismo de para apreciar os factos'e resolvei-os d\) confor" .. :..-·· 
1deas com d1stmctos chefes ou membros do nosso d · partido. - mida e co~ a 11ossa convic_ção,_ mas .. não pàJ:a 

·apurar e por a prova a pac1encia das partes:;a 
Já foi notada a discordancia em que esteve o que possam essas questões interessar ;- como .R(i~ 

nonre deputado com os Srs. Saraiva Silveira drigues dos Santos~ honra <la patria e ·giotia:::·aa· 
L.obo e muitos-outros na questão das 3p.psentado- província que o viu nascer, direi, com6elle'·dizia 
nas forÇüdo.s ; lembrarei agora que, com no processo que se disculiu nesta 'camara- em 
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, , que a nossa questao e e ·princípios e não 
de,pessoas ; que a nossa missão é discutir e es
tudar _um-facto em relação á j urisprudencia que 
pos~uunos e declarar onde est.'Í. a verdade·consti
tuCio~al pela qual pugnamos; como d'Aguesseau, 
o em!nente cbanceller e prof:mdo jurisconsulto 
' . ~ . • ~ 

0 SR. JOAQUE\l NABUCO dá um aparte. 
. O Su. ÜLEGAIUo :-: .. ~ desastrosa, sim, pelos 

9xcessos a que tem s1do levada a opposiç5o, na 
Imprensa e no parlamento,. fazendo della uma 
arma partida!ia (apoi~das_ e não apoiados) ; ca-

voltantés ttbsu1·do~ q~1e se hão sustentatlo contr; 
o_ direito ·e os . verdadeiros att~n~dos qu_e ~~o 

(apoiados; não apoiados ; ·1'eclarnacões. ·o Si·. 
pTesidente pede attent;âo); prelerindÔ a verdadé 
que c~11~enma os erros e os abusos que delles 
se o_ng-mam; o honrado m_inistro_, na posição 
offiCI:-~1 em que se ucha, tera supportado os dis
sabore~ que lhe tem trazido a paixão partidaria 
em dehno ; mas seguramente não tem commet
tido um crime, nem será delle convencido .. Si 
ha ahi deshonra, não será· de certo :para elle; 

dever 'o interess~ político, não duvid:-~m ·sacrifi~ 
car a_razão e a. jus~iça, s?~ente· em satisfação 

demna:vei'S;. 
· (.i.lf'IJ,_itós apoiados. llfuito bem·; muito bem. O· 
orador é comprimentado por muitos Srs. depu-
tados). · 

O §r .. Joaquim Nabuco :-l\feus se-
n ores; começo :m o uma curta resposta ao 
exordio do discurso do illustre orador qué acaba 
.de sentar-se. · 

. S. Ex. lamentou que a opposição não se preva
lecesse deste debate solcmnc, para estudar o pro
cesso da fallencia do banco Nacional e a respon
sabilidade que possa pertencer nestn f~1llencia ao 
Sr. pre:;iilente do ct>nselho. · 

_ . Seg_uramentc, si nós npai?'~na~semos o qeualc, 
..... _ ,e .. :, .... ,. ~ ... l 

. Nacional, si quizessemos arrastar a reputação de 
illustre presidente do conselho de modo a n~o 
sahir illeza deste recinto, haveria muitos que 
nos applaudissem (Apoiadose não apoiados). 

Mas não, nós não o queremos, o nobre presi
dente do conselllc '..;ve á opposição desta casa o 
ter até hoje recusado servir~ se da árma qne lhe 
offcrecem, do processo dà fallencia do bancg Na
cio.nal, temos até hoje unicamente nos occupado 
do direito constitucional quª se diz pertencer, 
uns á .camara_, outros ao sen~do, de conhecer. 
dql)·delictus in di viduacs dos ministros de Estado, 

. ·qu ll • .~ .. 

. ,,E-.porisso todos aquelles que dizem que neste 
:recinto nós levamos a insultar. o Sr. presidente 
iicr'conselho, que o atnmos a um peloJirinho, que 
"i~zemos dclle a victima innocente da paixão par-
:tiâaria:. esses mcptem á verdade que consta dos 

· annaes do: parlamento (Apoiados). 
Oilir ... HORTA DE ARAUJO:- São defensores que 

comproinettem a causa. · 

O SR. JERONnro SoDRÉ (ao Sr. Horta de Arau;o): 
-V. Ex. é que sempre se sabe bem das causas· 
em que se mette. 

0 SR. HORTA DE ARAUJO (ao Sr. .Jeronymo 
Sod1·e): -:-V. Ex. nunca foi juiz de causa em que 
eu advocrasse. · · 
·. ( Trocam-se rliversos apartes entre est.es dous 
Srs . . deputados.) 

temos o maior interésse em que este julgamento 
·que ella vai pronunciar sobre a fallencia do 
banco Nacional seja um acto. de calma, de re
flexão; e é para lamentar que seja um magis
trado, e membro da relação da côrte, quem -por 
alouma fórma retendeu a aixonar esta discus-
sao pola os . ~os e que não queremos apai
xonai-a, e por)sso vamos deixar de lado os autos 
desta !allencia, autos que muitos deste lado nem 

· Senhores, do que se tráta é de saber si à mi;; 
no ria desta camara e uma fracção .desta minoria, 
porque alguns cmllegas nossos achf1Vam-se au
sentes, si os 12, quorum pars fui que divergiram 
dos 86 de que se fal!ou, si esses 12 que disseram 

. que a competencia para conhecer- dos àelictos 
individuaes de um ministro de esiado que é ao 
mesmo tempo senndor, pertence ao- senado. po
derito ou não votar as conclusões. do arecér da 
commissão especia · nomeada para examinar a 
fallencia do banco Nacional. Esta é-a questão: 
para nós. 

evo iz u 1 1 a camara or cr-se 
reunido solcmnemente- para tomar conta deste 
processo. Eu já tinha manifestado até o receio d~ 
que o voto, que aliás combati, da camara não 
fosse m:mtidc.e tornado vulido pela discussão e 
votação ~o pr~cesso. Não qum;o sab.~r si p_o,r ~- , 

pronunciada en1 outro recinto, dos directores 
do banco Nacional. Adversario como fui desse -
voto; considerando-o uma usurpação ii prero
gativa do senado ; a passagem do Rubicon pelas 
legiões vencedoras de Ccsar, que v-ão destruir a 
magistratura do· senado,- c.sú não haverá ci:m
flicto si o Pompeu _que commnnda naquella casa 
não s~ntil· bast~n~e .c?nfir,I!ça na constituição e 
na lei para resiStir a mvasao_. . . _ 

0 SR. BELFORT UAR TE a um aparte . 
O Sn. JoAQUI~l NAnuco:- Não estou fallando de 

g-uardas pretorianas ; :pias das legiões veteranas 
das Gallias... . 

·Mas, dizia eu, considerando aquelle voto a 
passagem do Rubicon, não posso todavia deixar 
de alegrar-me, como membro do parlamento, no 
vêr que a camara q Ller hoje maJlter a dignidade 
do seu voto_, e tornai-o v:-~lido, resolvendo depois 
de muito tempo tomar conhecimento do processo 
do banco ·Nacional, processo qlle ella·tinha cha
mado ~ si. Encerr3;da. a_ discussão do ·parecer da 

deputado de Pernambuco, o Sr. Souza Carvalho, 
precipitadamente, ne1~1 pudemos dar todos os mo
tivos que tinbamos para recusar o nosso voto á 
theoria e á. pratica daquelle parecer. · · 

Sem querer entrar na discussão constitucional, 
mas indicar apenas os motivos que nos determi
naram a combater .como nociva para a situação, 
para o partido e para o parlamento a resolução 
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.. tomada, .direi que asta para compre en er-se 
o nosso proce'dimento ter em vist:~ este facto :_ 

Quando o nobre presidente. oo conselho foi 
sujeito ao acórdão da relaçuo, que o c&ndem
nava, não havia nesta camar:1, no paiz, no se
nado nas ren-iões su eriores daas opiniões a 
respeito. A competetwa era o sena o. 

(Apartes, prõtestos e reclamações). 

. o' 
presidei1te do conselho na interpellação que lhe 
foi ilirigida pelo hoarado ex-ministro da fazenda, 
dizendo que provocava o senaào a julgAI-o, a 
desfechar sobre a sua cabeça, a espada que se 
dizia suspensa. Temos taml)em a opinião da 

• ·e corôa anda tã& desco rta o 
nobre ministTo da fazenda, querendo imitar o 
exemplo do nobre presidente do conselho que 
se .-referiu ao ue tinha ficado assentado em 
conselho de mimstros para a nypot1ese a pro
~:iiuncia . pela relação, ·para to!~~r claro o. seu 
· pensamento,_ des-rendou a opm1ao . d~ cor?a, e 
·disse-nos : alguem ... e quando hoJe se diz no 
parlamento: alguem,- é sempre o Imper-ador ... 

O Sn. G:\LDINO nAs NEVES : -Mas algumn com 
a grande( Riso). 

o- Sn. JoAQDDI N.·\BUCO :- «Alguem olJjectou: 
:- c m I t sem ue se ro-

nuncie o senado. » Temos por fim a opinião da 
· maioria desta camara, de toda a camara, por 
occasiUo da mesma inter Jellação ao Sr. Jresiden te 
do cônselho. Não se1 si a uz Ja tm a penetra· o 
por alguma fórma no e~p~ri.to do .no~re ~eputado 
por Pernambuco, que llllCIOU a mdrcaçao; mas, 
sendo assim, faço só essa excepçiio, a opinião' 
unanime era que o unico poder competente para 
man~ar continuar o processo instaurado ~)ela 

' • < 
damento da interpellaç.ão do 

. da fazenda era o seguinte .... 
(Ha u1n aparte). 

: A prova que vou dar justifica ~l opposiÇão que 
em muitas das objectõcs aqui Jev:mtadas por ella 
acabu por te1· raúio contra a maioria. Qutil era o 
fundnmento da interpellação '! 

n bre de utado )elo Rio Grande do Sul er-
guntav~ ao nobre presHlente do conselho : 

Tendes bnstante força moral para continuar <i 
frente elo governo do Estado depois do ac~··rdão .. 
da rebcão? E por que. perguntava elle á S. Ex. : 
tendes-hastante força? Seria por que faltasse a S. 
Ex. o npoio da maiúria da cnmara? s~~ria porque 
lhe faltasse o apoio da corôa? Não; era princi
palmente porque. S. Ex. tornara-se justiçavel 
do senado conservador. O que se receiava era a 
competencia do senado a quem cabia tomar co
nhecimento da pronuncia ( Apm·tes ) . O que 
tornav~t coacto a S Ex. era ~ sentimento que 

' torizar os efl'eitos da pronuncia (.A.ppiacfus e con-
testações). 

Tenho cefteza, por tudo 'que se lê nos an-nae.~, 
de que não commetto um anachronismo quando 
digo que até então a opinião da camara era una-
nime a esse respeito. -

Uu SR. DEPUTAno:-E' a mesma de hoje. 

" 

0 U. O.A.QUUI r .ABUCO :-A hypothese não ti
nha ainda sido aventada. 

O Sn. ANTONIO nE SIQUEIRA :-A verdadeira 
interpretação é deviaa ao honrado depuíado por 
Pern<lmbuco, o Sr. Epaminondas: _ 

iniciativa do nobi·e deputado por Pernambuco, 
·uma verdadeira invenção sua. 

0 SR. PRESIDENTE reclama attenção. 
O SR. 'JOAQUrM NAnuco:-0 que tornava coacta 

a posição de S. Ex., o que a torn:1va difiicil, era 
que o presidente de um gabinete liberal, repre-
s n an e c e uma camara unam me, tm n e com
pai:ecer per:mte o senado, perante os seus adver
sarios. 

• l\f n. DEPUTADO :-:Mas não sei com que di
reito V. Ex. nos uttribne urna opinião que todos 
repelli mos. · 

(Ha outros apartes). 
O Sn. JoA_QUll\I ~Anuco : -V. Ex. ·compre

hende que, sr o presidente do conselho e a maio
ria que o sustenta estivessem convmícidos-de que 
ú camara pertencia exclusivamente o diréito de 
conhec r do lr ,s- · ·· · · · _ 
çüo não é coacta, não é difficil; eu não tenho 
que comparecer perante o senado que nie é hos
til, com are o m·ante a camara-- ue me s ~- • 
tenta. 

O Sn. SouzA CARVALHO:- Elle ·nunca·. disse 
que estava coacto. , · · 

O Sn. Conmh R.ABELLo:-Quandohouvea in
tcrpellação1 já .o ~~· Ep~minondas tinha a)Jre_sen-

O SI.:.. JoAQum NAnuco :- Eng::ma-se o' .meu. 
nobre collega; é um anachronismo da sua p'arte. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs:- Dous mezes 
depois é que o Sr. Epaminondas excavou isso. 

O Sn .. JoAQUm NAnuco : - Estou descrevendo' 
ex.act:~mcnte a. marcaa da idéa. A indicação 
partiu do honrado dl'putado por Pernawbuco; . 
levou tem )0 a fner a mia h · · · · · 
pareceu ú todos que era uma descoberta. de 
occnsião, uma especic de salva-vida que se 
atirava da cam:1ra ao nobre presidente do- con.; 
selho pl1ra S. Ex. não sossobrar nas -ondas 
revoltas do senado. , 

Depois a idéa fez caminho em alguns espiriiôs; 
até que a final ganhou o assentimento do governo 
e conquistou a opinião àa ramara. .k~ · 

Sendo assim, senhores, digo eu: quan'do i ; 
opinião parecia feita, sem a menór duvidá, sobre -
o direito do senado á conhecer da pronuncia da~ 
rela ão areceu-nos ue seria com roruette :a 
posição do partido e a da camara tomar-se uma ·· • 
·medida de tão alta importancia como essa, em 
um momento tão mal preparado, isto é, avocara:· 
camara a si o conhee!mento de um prpce~so, -em 
que se acl1ava envolvido um ·senador, ainda que 
ministro de estado, attribuição que sempre tinha 
estado sem a menor contenda nem contlicto nas 
mãos do senado (Apartes). 

O ·A 
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R .. OAQUm · ABUCO:-Devo dizer a V. Ex. 
qu~, quanto ?o._parecer de 1835, inclino-me a . 
aee1tar a op;nwG do honrado deputado por 
Minas, o Sr. Martinho Campos, mas tnmbem 
l'!enso qne a emenda de Evaristo Ferreim da -
Veiga, para !'er bem interpretad?, precisa de 

que eu não conheço. 
U~1 SR. DEPUTADo :-O que já se fez . hoje 

0 SR. JOAQUBI NABUC0:-0 que vejo é· que 
· em 184:7 P:mla Souza, no senado, e em 1867 os 
mai~ i_llustres libe~aes juntos aos conservndores 
dec1dmun que o dtreito de conhecer dos delictos 
do~ ministros d~ eslado pertencia ao senndo 

i'óco em todos esses pontos parn explicar o meu 
voto; nem quero insistir nos motivos políticos 

elos a · a · 
não en~rasse em um conflicto para o qual não hn 
solução, conflicto que deixaria desarmada. im
polente, sem meios de fazer cumprir ó seu 
voto, a camam elos deputados (neTo apoiados), ao 
passo que o senado, armado da jurisdicção que 
tem .sobre seus membros, poderia até fechar as 
portas· do' seu· recinto ao honrado presidente do 
conselho (Nãoapoiados). 

O'BR. CARLos AFFONso:- O senado_ é l ue está 

c amara. 
O SR. GALDINO DAS NEvEs:- vi 

o· senado ha de chamar a si o julgamento do pro-
cesso; e nós. havemos de calar a boca. .. 

O SR. JoAQUIM NABuco: -Estes eram os mo
tivos de. o.r,dem puramente politica que nos fa
ziam divergir do parecer da commissão, quand') 
avocava á. camara dos de utados a com leten-
c1a para ·conhecer dos delictos individuaes dos 

·,ministros de estado-
Sem entrar no exame da constituição, que foi 

tão habilmente feito pelo meu honrado amigo d,~
_putado pel.a P 1rahyoa (O Sr. Manoel Pedro), não 
posso deixar de estranhar que se confundam os 
délictos ele respons:1bilidade ministerial com os 
criines communs dos ministros; sinto que se 
queir3 por tal f,)rma mi~tU1'<1r uns com os outros, . . ... . 

Senhoi'e~, a respons:1bilidade ministcri:1l que a 
-nossa constituição d~cretou é o verd<~deiro Pnl

ladiuni do systema representativo; mas essn res
ponsabilidade ministeriul não tem que ser con
fundida com os delictos individuaes: são f<1Clos 
inteiramente diversos. Ao levantarem esse 
grande edillcio do systema representativo, os 
legisladores constituintes deviam ter pensado em 
. dar:-lhe. por 01licerce o uni co fundam_ento 'sobre 
.;o-qúal elle póde assentar, e ser mantido, a res
ponsàbilidarfe ministerial. . 
,::M_as àci .levanta_rem e~se edi~cio do _n~sso sys-

diãm ter esquecido á p.ron~ncia nos crimes indi
viduiles commet tidos pelos ministros de estado. 
.·:Essa hypothese é urú caso omisso em quasi 
todas as·legislações. . 

Nâ constituição ingleza-, e ria Inglaterta o sys
tema representativo dura ha seculos. e cada vez se 
en .... randece m:Jis. é um caso omisso; nos Estados
unidos é um caso omisso ; na Belgiea até certo 

tempo foi um caso omisso; na constituição da 
França. tamhem : é um caso omisso em quasi 
todos os paize.~ regidos pelo systema representa
tivo, que nem por i~so caminham mal. 

O Sn. THEODORETO SouTo: -Na França, não 
a ,oiado·· está na constituicão-
na do anuo lii c ('lté na de 1791. 

O Srt . .To!\Q!ml NAnuco :-De que constituição 
falia no ·· · 9 ' t 
1875. 

E', como eu dizia, senhores, am caso omisso 
em qu<1Si todas as constituições; porque, quando 
o legislador constituinte procurou os meios. de 
tornnr effectiva a responsabilidade dos ministros 
pelos, actos praticados no governo, como q).ie 

• • < 0 a essa mesma 
responsabilidade não . a confundindo com a im~ 
].:mtn~·ão que resulta dos crimes communs. 

. . .. . . 
entregue a magistratura para julgai-o. · Não, · 
porque a nos~a constituição crcou um fôro espe-· 
cinl para o julgamento dos ministres. Pelo éspi~ 
rito da nossa constituição, o::; ministros ou são 
senadores ou deputados, e nssim, salvo um esp(IÇO 
de tempo em que elles se fnzem sempre reeleger 
depres~a, os ministros, ou semd0res, ou deputa
dos, têm sempre fôro privilegiado (Apartes). 

Digo-esilirito da constituição ; o govemo par-
< • ã a i e mmrs ros 

extra-parlamentares, ministros. que não per-
tençam ao parlamento. . ' . 

• . ELICIO DOS Al~TOS :-I 1\0 apOH1 O; não 
prohibe. . 

O ~R. Jo..:..\.Qum N.-\.Buco :-A constitui~:ão não 
prohtbe. mas não estou fa llando ela letra da con
stituíç::tó, estou·'fallando do espiriío do. systema 
representativo, do que elle é e deve ser. · .. · 

< • i rio, como IZTa, 
e a nova eleiç5o imposta pela constituieão, ha 
só um breve espa~o de tempo, em que· o mi
nistro immediatamente appella parrt o eleito
rDdo, que o reelege, de sorte que os ministros 
têm sempre fôro especial (Apartes). ,· 

1\las, senhores, si é omi~so o caso do delicto 
individual commettido pelo ministro, que n5o é 
nem deputado nem.senador, e é da indole dG 

~ . . .,· 
cousa, qu:mdo o mini:;tro é senador· como o 
Sr. presidente do conselho, quando tem um fôro 
prívilegiadc p:;ra ó seu julgamento, por que 
rnzão ha.ue se crear um fôro privilegiado para a 
iniciação elo processo~ 

O Sn. BELFORT DuARTE :-A Constituicão não 
permitte instaurnr-se processo aos senado.res do 
Imperio . 

o Sa. JoAQUIM NAnuco.: -V. Ex. diz que a 
constituição· não permitte que se instaure proces- · 
so aos sena~ores do Imperio ~ 

O:SR . .TOAQUil\1 NABUCO :-Lerei então O art. 28 
da constituição (lê): 

c Art. 28. Si algum senador, .ou àepu.tado, 
fôr pronunciado, o juiz suspendendo todo o ul-· 
terior procedimento, dará conta á sua respectiva 
c-amara, a qual decidirá, si o processo deve con·
tinuar, e o membro ser ou não suspenso no 
exercício das suas funcções. ,._ 
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Por consequencia a constituição permitte. que 
se instaure processo aos senadores do Imperw. 

(C1·uza>m-sc diversos apartes). - · 
O Sr. presidente do conselho já tem um ·rôro 

especial p;m1 o seu julgamento e pa!a con~ecer 

crear p~ra os ministros.'úm privileg~o no~o que 
clles yela nossa constituição não_ t~m 7 
um dehcto individuttl,um pequeno dclicto,é pre
ciso qut: v<1 uma commissão de 5 me~br~s :Jc~u: 
saro mmistro perante o senado? POIS nao se ve 
que no dia em que a camara dP-cretar :1 accu
sacão de um ministro por um crime desses, esse 
ministro cahirá, e então a comrnis~ão tem que 
accusa -o p()r um enme commum, quan o e e 
jtí. não é ministro, perante o senado, em nome 
da camara dos deputados? Niio é isso um grande 
ve ·tu , , , , 
delras de ministro, em vez· de um pr~vilegio_? 

Sinto que o nobre relator da comm1ssao n:10 
tivesse referido no seu parecer_ esta parte da 
lei belf!'a que determina que, quando um mi-
nistro é senador não é á cam<lra dos depu
tados quê se vai pedir licença para continuar o 
-proc~sso, mas sim ao senado (Apartes). 

Senho:-~s, como vedes, quiz limi!a.r- me a dar 
tivo · elo 'S na ·minha o linião a ca-

-·mara não devia ter chi11113do a si a attribuição de 
conheeer dos delictos individuaes dos ministros 
de. estado : comtudo e5ta opinião é vencida 
pe o voto n camara, c .a vm nomma mente en
trnr II.O gozo de uma prerogativfl,_ que não impe
dirá por fôrma algnma que contmue no .senado 

-o exame do processo do honrado presidente· do 
conselho, processo que foi para. alli re.meLtido 

.. Pel~ _acôrd~o e por despacho do tribunal da re-

Ésse voto ~la camara, senhores, não nos prende 
a. nós que não queremos tomar parte no que 
snppÓmo~ ser uma violácão ele atLribuições da 
outra crmwra. 

O S-n. 'F Amo REIS:- O Sr. José Bonifacio não 
pensa assim . -

O Sn. JoAQUm NAnuco:-.:."-. opinião do nobre de
' puta.do l?O.r S. Paul_o ~ segur.,mente do n1aior_pcso 

c e , \. ·c. , ., \.õ. , 

que em t.tarte do seu lad:,; a autcridade do _nobre 
deputado é respeitada. por nós todos : não e pre
ciso que.o~_nobres deputados'no~ lemb_rem tanto 
que a opmmo do nosso nobre am1go esta desta vez 
com elles · porque cntã'o poderíamos abusar da 
vantagem' que temos de estar o ~r. José Bonil'a
cio sempre comnosco. 

Dizia eu, porém, senhores : o voto da cam:.n·n 
chnmando a si esta attriiJuição, não póde pren
der-nos a nós da minoria. nem àar-nos o direito 
que rejeitaníos, de tcm~u ... parte no jul~a!nento 
do processo do banco Nacwnal e na rev1sao do 
acor ao a re aeao ; pnra nos o onra o presi
dente do conselho depois dessa ·sentença depe~de 
unieatllente do julgamento dos seus pares; e a 
sentença. do sen~1do em cujo seio elle viv<', é 
.á opinião da casa vitalicia de que S. Ex .. faz 
parte, é. ao rtlspeito dos seus collegas, que S. Ex. 
não_p.íd,~ dispensur e que estou·certo sempre me
receu, que S. Ex. deve recorrer; não é á camara. 

Quanto á nós lavamo~ as mãos da respo!lsa~i-

.1. ' • 
licito · a cam:~ra, si ella libertar-se de uma vez 
para poder ser util ao p<~iz que. a elegeu, de uma 
questão em que estão envolvidos tantos interes
ses de ordem pessoal com prejuízo para a causa 
publica. 

't 3 _. • 1 

nunca dissemos uma palavra que pudesse res
valar sobre a probidade pessoal do nobre presi
dente do conselho, nem sobre a honestidade dos 
moveis a que S. E~. c eYe ter sempre obedecido 
na presidencia desse banco. Fizemos, sim, argui
ções graves, que supponho ser do. mais alto 
valor politico, e que vou resumir em duas pala-
vras. . 

Cênsurámos primeiramente o Se. ministro d<l 
justiça por ter lav:rado um cecreto CJ. ueelle mesmo 
não lJóde c.:urnprir, e que parecia aos olhos do 
povo .ter por fim, nt~ exactainent~~ crear · júizes 

mas, o que é o mesmo: afastar: juizes çer:tos, p;râ 
dar Iogar a uma nova combinação; que se sup-
unha não odcr se· ·lO' 

ravel á administração do banco. 
Qunndo dep&is o Sr. presidente do conselho 

sofl'I·eu a prommcia da roh,ção, nós dissemos que 
S. Ex. fazia mal em ficai' á frente do ministe:-io 
nus condições cspecines em que se achava pe· -
rante o senado ; que S. Ex., representante da 
· ;- i , , ã i~ I,; ai e c r, 1 o pr ~ 

sidente ..do conselho, it barra do sen:1clo paru 
entregar-se ú justiça. dos seus adveesarios, que 
assim tornav::nn-se senhort:!s da sit~1aoão. . -

O Sr. presidente do conselho não uchou que a 
objecção fosse forto; mas vimos depoi~, pelo pro
cedimento da camnra, que a ohjecção pesou no 
anime de S. Ex. A camara entendeu que era 
preciso-dar forc;a a S. Ex., libertai-o do senado, 

chamo si o roccss 
.Nessa occasião nós dissemos que para S. Ex. 

talvez fosse melhor ser j ulgaào pelos seus adver-
, surios do que pelos seus amigos, porque o voto 

destes· seria sempre suspeito, ao passo que S. Ex. 
si ::e apresentasse diante do senado, nenhum 
·senador negaria- a S. Ex. um voto de justiça e 
de absolvição. · 
- Por nm nós dissemos quo era melhor ·não 

tMnar a qnestno do bánco N3cional em questão 
política ; não complicár a- situarão do partido 
e a do paiz com o que-pudesse baver de pessoal •. 
em semelhan!e. ques~uo, ao_ nobre preside~~~~do 

Sem duvida tudo isto podia pesar grandemente 
nos resentimentos do honrado presidente do con
selho; s_: Ex. ueha -se collocado_ em uma dessas 
posições em que é diffi.cil, no d1ssabor que nos 
opprime, distinguir. entre os que nos neo~s~
lham e os que uos offendem, entre a oppos1çao 
politiea e a opposição pessonl. Nós, porém, sem
pre limitamos as nossas censuras ·aos pontos que 

· · - · c n 1 r. ue lles são re aros 
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, c i , mas nen um e es · 
excedeu o limite da opposição';!,politica, e, quaes
quer _que foss~m as provocaÇpes e as incitações 
para trmos :Jle:u, nunca o ultl,at}assarnos. 

. Hoje, por fim, não podemos :'tomar a responsa
b~lidade de conhecer destes .âuto;;; o proce::so 
na ·· · · 
dos meus collegas da opposiçãó, declaro que ha
vemos de votar contra as 1:onclt1sões do pnrecer. 
não o r ue entendamos ue ba criminalidade dá 
parte f o honrado presidente do conselho(apoia.do.s); 
não porque entendamos que teriamos o direito 
de votar rela lH'onnneia, mns unicm1ente porque, 
como o regulamento não nos peróütte abster· 
mo-.nos neste caso, queremos deixar l<lVr[,do, 
com este voto, uni protesto co~1tra toda a c01~. 

O Sr. Epmnünontf!as de Ri!ello diz 
que a opposiçiio, na questão da preroguti::a da 

absolvição dos ministr'ôs de estado, se reconhece 
e con~essa hatidu, taP;~o ~ob o po~to ~le vista da 

No primeiro caso, pelas suas proprias palavras 
reconhece e proclama a honestidade e probidade 
do nobre Sr. presidente do conselho, declarando 
que jinnais articulara uma palavra sobre a sua 
criminalid:1de; dando por 11nda assim a questão 
que n1oLiv::í.ra a primeiru interpellação á respeito 
. < n p . 

No seg-undo C<lso, ~i vista da emenua ::~prescn
tada pelo seu uistincto cl!ere, o Si' . .Tos é Donifa
cio, reconhecendo a prerogaliva da camara dos 
deputados, não só qunnto aos crimes de responsa
lJilidade, como relativamente <~os individuaes 
pnlt'icados pelo ministro de est~1do. 
· No estado, pois, em C]Ue se acha n questão, não 
tem o orador mais ]Jecessidade de entrar em um 
lonn-o desenvol\rimento Jara deiTendcr o J:Jrecer 
.da com missão e o voto em separado, que assignou. 

Faltarin, porém, ao seu dever c ao.respeito de
vido á OJlposi<:ão si deixasse de responder a al
guns pontos especialmente relativos ao voto em 
separado, contra os quaes se pronunciaram os 
nobre,; deputados por I\Iinns e Pernambuco. 

Observa que nüo se apresentar~m argumentos 
novos, apenas se contentaram em dizer que 
era. uma prerog-nliva nova quo se queria conceder, 
á camarn dos c1epntttdos. , 
, No la que tanto o parecer de i835, como o pro

jecto do Sr. Paula Souza, ~itado pelo~ nobres 
.. .. .. .- ,. 

questão. 
b deputàdo Castro e Silva foi pronunciado na

quelle tempo, mas nem por isso julgr.vam-o in
hibido de continuar a c~ercer suas funcçõcs de 
deputado, e durante cinco annos esteve o pro
cesso nas pastas das commissõessem ·parecer. 

A llvpotbese então ~ra analogn á que hoje se 
dá com o Sr. Cansansão .de Sinil~llní.: a calllt11'3 

·.A. 5i.- TOMO III. 

en en eu entao q~w o mimstro não po ra ser 
accusado sem pí·ecisa licença sun. Não vê, por
tanto, em que esse p;1reccr contrarie a opinião 
manifestada na conclusão do parecer que ora se 
discute_ 

O parecer actnal da ct1mmissão não hwocn ·o 
• < 

ter venha a caUJara .dos clepiHados. , 
Sustenta que o parlamento nüo tem lei para 

julgar a quem que i· que seja; e· a C<1ID3.ra dos 
communs, depois de nmila luta, chamou a si a 
prerog:Jtiva de aceusat· o~ ministros ; em França 
o principio é muito mais lato, porque não se 
podia processar funccionario ulgum sem ordem 
do governo ou do poder legislativo ; quasi igual 
disposi~Fo vigóra nu Belgica. . · 

peocurur o pensa'me'nto das pal;uas-decretar a.· 
a~cusaçilo dos ··ministros-; accusar é imputar~ 

1 n· rr -,.. • 
o • 

processo .criminal não começava sem que SQ 
désse a accusaç.ão do dclinquente. 

Prerogativa significa o direito que aiguem -
tem de fallar sobre nm facto on uma questão 
antes de outro poder; ora si <1 cam:1ra tem a 
prerogativa de resolver sobre o~ factos crimi-
nosos aos mmr~ ros, e c tll'O que, antes c o n 
pronunciar-se, nenllrim outro poder póde usar: 
da mesma prerogativa. . · 
· O .eiTeiLo moml para f:1zer um cicl:1dtío bom ou 

m:.io, llonesto ou de:,houcslu, não depende de,pro
cesso, nem dos juizes, nws sim do c:li·at:tcr do in
dividuo; portanto ainda, que a- carnm·n fosse con
traria no nobl'c presidente rlo ·conselho nesta 
questão; ainda quando o senado se pronundasse 

• .' • - _. <1. 'I l". ~ 

pronunciasse coutra ellc, eul lle:;nL•ono do seu 
cm·ncter, ainda lhe ficava um refug-iu muito se
g-uro a que se ahrigm·: era a conscienciu, escudo 
formidavcl. 

Então, -si contra a verdade, contra a honestidade 
de S. Ex.. se pronunciasse a sociedade, a hi::;to~ 
ria da hnmauidnde registraria mais .uma gloria 
invejavel, qu~ olJrig;;ria a posterillade a dizer 
delle- já condcmnado c perseguido por ser· um 
homem de bem, como Aristides o foi por ser um 
homep.1 jnsto. :::: · · 

o §:a""• J!arianll~o d.a Siiva:-Rec ueiro 
o encerramento da discussão e prorogação àe · 
sesbão até se votar o parecer_ 

{ Foram app1·Õmdos estes requr;;1·i1nentos ·). 
O Sn. PRESIDENTE :-Vai se .votar a emenda 

substitutiva do 81·. José Bonifacio. 

O Sr._ Joaquim Nabuco (pr;;la m·: 
dem) :-Desejava saber si a illustrc. commissão, 
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ALGUSS Sns. DEPUTADOS DA MAIORIA :-Recusou. 
O SR. JoA.QUDINAnuco:-Bem. -

Encerrada :t discussão, prejudicado o voto em 
L , - ~ • , • • • :s ~ e j e i-
tada a emenda dos Srs.· José. Bonifa·cio e Gavião 
Peixoto, é npp1·ovacla a seguinte conclusão do 

.!:"f : •· 

CONCLUSÃO. 

Sobre os fundamentos expostos, e conside-· 
rando: 

2. o Que< ü:; s-o~;i~dadcs :monymas não são su-. 
jeitüs á qu:llií1c:t(;3o criminal ua fal!encin; salYa 
a responsnbilidade de s :us representantes e so
cios, · pelos crimes pe::soalmcntc commettidos 
contr<J ~ sociedade e terceiros; 

3. 0 Que nenhum crime de ordem commum 
se mostrn haver sido prnticndo pelo ex-presi
dente ao IJanco. na exccu~iio do mandato que 
lhe foi confindo elos acclOmstus · · 

4:. o Que o exerci cio da presidencia da di!' e- · 
_ ctoria só . por espaço de seis mezes anteriores á, 

concessão dn mor:1toria exclue liminarmente a 
Tes onsn 1 r· a e o cx-presr en e, pe os acws 
anteriormcn te pratiC<Jdos, que, na phrase do 
acórdão, concorreram pnra a ruina do b:,mco ; 

5. 0
- Que lHt execução da moratoria, com au

diencia e accôrdo dos credores f.iscaes, e sem 
rech1ma\;~o àos inLeres~:1c~os::. ouallegação e prova 

1- .. , o ~ .,. ... • • 

.... ' . ~ :; -. 

effectm1da:; as tran~aceões propostas,- nos termos 
que parccernm uwis convenientes ú liquidarão; 
11ara o que tinha a administração inteira compe
tencia. em vista da lei ; 

6.o_:_ Que quando fosse cabido o processo por 
crime de natureza espeebl ou commum, sempre 
seria necessaria <1 citat:5:o e audiencia do indi
ciado, formalidade essencial, que no c.aso i'Í não 
obserrou, resultando dahi ser proferida uma 

ronuncta cnmmn sem e csa r o nccusa o, 
aliás presente no districtõ' da fomwção da cu! pa; 

7."- Que prescindindo das razões de ordem 
politica, que teriam de ser devidamente atten
didas~ si houvesse fundamento jurídico para o 
procedimento criminal havido con~ra o ministro 
de estado, sómente pelos principias de justiçu 
absoluta, é insustentavel tudo quanto, contra a 
evidencia dos f<lctos e clara disposição de direito, 
foi dito e julgado no acórdão supra referido; . 

8. o_ Finalmente, que, como jú foi reconhecido 
por esta augusta camara, a pronuncia criminal 
de um nlinistro de estado ou se·a o crime 
commum ou e responsabilidade, por qualquer 
juiz ou tribunal judiciario, importa sempre vio
i:H;;iio de~ mHn prerogativa exclusiva da camara 
dos Srs. deputados ; 

Conclue n commissão especial, propondo : 
Qne, no exc•rcicio da privativa attribuição con

ferida Jll'lo art. :.18 da constituição, decrete a ca
mara que não tem logur a accusac;.:1o do Sr. pre-

estado dos negocios da agricultura, corumercio 
e obras publicas, conselheiro João Lins Vieira 
Cansansão de Sinimbú. 

Vem á mesa, é lid~ e mandada in~primir a se
guinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO: 

peElaro que votei a favor do parecer da com-
'" ., ( . (. o~é 

nifacio, de accôrdo com o meu voto escripto, 
consignado na acta da sessão de 5 de :Maio do 
corrente anno. · 

Reconbecenuo entt;o só à camara temporaria o 
direito de decretar a accusacao dos ministros de 
estado em · , 
conforme a doutrina do art. 38 da constituição 

·do Irnperio comiJinndo com o art. 4í, conside
rando em desaccõrdo corú a eswla dcmocraLi a 
con 1ar tao séria c perigosa atLribuiçiio a um 
senado viLalicio, sem rcsponsnbilidnde popular, 
por falta do correctivo ela não re-eleição, no cnso 
de não exercer bem o mnnd<lto do . paiz, enten
dendo que a um corpo assim constituido só póde 
cabe'T· o papel de elemento ·moderador e- qrrasi 
um conselho de Estado e nunca direitos que 
importem uma inversão nn-marcha e objectivo 
de política 011 perturbü~:ilo g-rave na eí'Olução 

L o :"" 0 o .. (l ) OO ... i • 0 
:"" 

do ·art. 38 da constitnição, 1H~ra que prosiga a 
accusação do presidente do consel!io de minis-
tros or unnto ficari · · 
gamento do senado1 1·eptesentante do 11assado, um 
membro .responsavel do poder executivo, que 
depende da camar<1, representante da actualidade. 

Continúo a pensm· que a doutrina OJ)posta póde 
fayorecer a oligarchia, em detrimento da liber
d:J.de.-Felicio dos &tJitos. 

Tendo dado a hcrn, o Sr. presidente levanta a 
sessão e dú para ordem do din 30 de Julho: 

O resto das matcrias designadas para ordem do 
dia 29. . 

2.a discussão de projecto n. i9:3, approvundo 
o decreto relativo a cxploratão do vallc do rio 
Xingú. 

2.a tlit~ do de n.-2q,:3, rclntivo nos estatutos da 
o 

Levantou-se a se3são ~s ü horas. 

Acta do dia 30 de c.'Julho de 18 ')"9. 

PRESIDENCIA DO SR. ViSCOl'I'DE 'nE PRADOS. 

A's H horas da manhã, feita a chamada, acham
se 1~resentes os Srs. Visconde de Prados, Alves 
de Arnujo, João Brigido, Gavião Peixoto, Prado 

1men e , 1 e o ranco, an H o e Ivetra, 
Lima Duarte, Meira de Vasconcellos, Rodrigues 
Junior, Theodóreto Souto, Abreu e Silva, Joaquim 
Breves, Bergio de Castro, Barão da Estancia, 
Olegario, Viria to de Meé!.eiros, Buarque de Ma
éedo, Sinval, José Basson, Souto, Ignacio li:Jr
tins, Mont.e, Manoel Pedro, Almeida Couto, Ma
cede, Fabio Reis, Manoel Eustaquio; Frederico 
Rego, Saldanha:Uarinho,Danin, AzambujaMeirel-
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es, 1' are~ mal! aura, Galdino das .Neves,Amcrico, 
Theodonnro, Aug-~sto Fl'ança, Epaminondas de 
}lello, Pompeu, Lrber:tto Barrosu Franklin Do
ria~ Souza Andrade,-Frederico de· Almeida. Costa 
Azevedo, Joaquim Nabuco Freitas ThéophÍlo 
9ttoni, B11rros Pimentel e Affonso Penna. 

noei Carios e Á.ur~lin~o de Magalhães. 
Fnltaram com _participncão os ·Srs·. Almeida 

B_ar:~oza. Bel~r~o·, Ces<n·io ·.AI vim, Diana, E~pe
ndwo, Ferretra de Mourn, Franco de Almeida 
Flores, Ho1'ta de Arauio, José Mnri:mno, La: 
• ·r t ,· • -. • 

re"ira de Barros, Pnula Pes~oa, Pedro. Luiz,' H.uy 
Barboza, Rot.lolpllo Dantas, Silveira de Souza e 
Tavares Belfort · ~ 
Pin~o, Antonio de Siqueira, A~:agão e Mello, An
tomo Carlos, Barão de Villa Bel!a, Barão Homem 
de 11Iello, Bel.fort Duarte. Bezerra Cavalcanti. 
Bulcão, Bapti.na Pereira; Bezerra de 1\ieneze::: 
Camargo, t::arlos Affonso, Corrêa Rnbello, Costa 
Ribeiro, Carrão, Couto Magalhíies, E~piudola, 
Fra_n?o de Sá, Freitas Coutinho, França Carvalho, 
Felww dos_ Santos, Fernando Osorio, Flôrencio 
de A~reu, Hygino Silva, Ildefonso M Araujo, 

' - . .. ... ~ . • . 
Leoncio de C~~vnlh~- Luiz Fclippe, :Mnrtinh~ 
Camp~s, _Mnnoel de Mag·alhães, Mt~rtim Francis-

1
• 

co il) • - . • , . 
l\Iartim, Segismundo,Seráphico e Soares Brandão. 

Ao meio dia o St'. presidente -declara não. ha
ver sessão ·por falta de numero. 

O Su. 1..0 SECRETAnro . dá conta do seg·uinte 

Officios : 
Do ministerio tlo Imperio, de 28 do cor

rente, participando qne se expediram avisos tlOs 
presidentes de S. Paulo e :Minas Geraes, commu
nicando-lhcs ~s decisões da cmnara dos Srs. 
deputados sobre ns eleições que se effectuaram 
ultinwmentc nessas províncias pnrn o preen
chimento dns vag-as dos deputado:;; conselheiros 
L.~ .\ ' , ,, 

Assi;; Fig-ueiredo.- Inteirada. 
Do me~mo, de 30 do corrente, communicando 

que Sua Magestadr, o Imperndor se dignou mnr'car 
o dia de amanhã (31) á i hora da tarde, no P~1ço 
da cidnde, para receber a deputação da c;tmara 

_ dos Srs. deputados que tem de .apresentar os 
decretos da assembléa geral abrtndo creditas 
para. os ministerios da. fazenda e da justiça.
Inteirada. 

Do ministerio da guerra~ de 28 do correm te, 
devolvendo, informado, o requerimento e mais 
papeis em que o· 2. o cadete sargento reformado 
e a eres wnorano o exerc1 o • s cvao m o a 
Cruz-pede melhoramento de reforma. '" 

Do ministerio da fazenda, da mesma data, 
devolvendo, informado, o requerimento em que 
D. Senhorinha Pimentel Françareelama o paga
mento da ·quota, á que sejulga com direito, do 
meia soldo de seu Mlecido pai o capitão refor~ 
ma do Francisco· de P3.ula Pimentel. 
·A quem fez a requisição. 

Requerimentos : 
. De Alfredo Alves Pinto de Vt1sconcellos, pe

dmdo prestar exame de <mt~tomit~ do 1. o mmo da 
faculdade de medicina da cürte, depois de appro
vado em llistoria.- A' commissão de fnstraccão 
mhlica • 
. De José Tavares de :Mello, pedindo ser ndmit

tido a exame das ma terias do :3. o anuo da facul-
d .. - . -
approvado nas do 2. o 

Ü SR. PRESIDENTE d<Í p:tra oruem do dia 31 a 
mesrpn de~ignnda pn_ra :.w e mnis, na 2." parte, a 
contmunçao.da 2." dtscu~são do projccto n. 2M,. 

Sessão e!n ::n. de .Jíuibo de 18.,.-9. 

PRE~IDENC!A- DO SR. FREDERICO DE ALl\IEIDA. 
1. 0 VICE-Pl\ESIDENTE. 

SU~UIAR.IO. ExPEDTE);TE.-P:u';ccres.-Projcctos.-·Pm~m.~ 
PARTI~ Do\ OltDEli DO DIA.-2.n dise.us,ão do pt•ojectn 11. 81 B 
de 1879 sobre o rcgütro ch·il .. Emcu<l:ts. Ohservar.ües 
dos S!s· Za!na, ~eira de Yasconccllos Q preshlcntê.
Vota~ao. Dtscussao do projccto n. 2H.·- La discussão 
~o proj ccto n. :l.li5.-Ch:unatl:r.-Discussiio dos pro
Jcctos ns. 203 c 2:22 A. Observações d~;s Srs. l\Ialhciros 
c Almeida Couto.-2.a discussão· ·tlo pro"ccto n. 228 de 

i . >'I\ çoes o r. os .a • zcYc• o.- cputação.
Discnrso c emenda do St•. Co< ta AzcYcdo.-2 .a discus
são do projccto n. 2~-3.-niscnssiTo e encenameoto dos 
Jrojcctos ns. 21.8. 2~2. 1GG. 25í c l:JQ, todos de :I.Sí!l.-

.. • ;- o • ' -

S~au;o.~ nn:rE DA onn&_~r no ~IA.:.::;Dis~ussilo. dÓ proje~'t6, 
ll. 2H abnndo crcc!Jto ao mtm'teno da agricultura~ 
Discursos tios 'Srs. Buarque de J1faccdo e Gtwião Pei
xoto. 

A'-s H horas dá manhã, feita a chamada, 
acham-se lres~ntes os Srs. Frederico e -
meidn, Alves ·de A raojo, Belrrão, José Bt1sson, 
Oleg-ario, S:tldanhn J\II:Jrinho, Almeida Barboza, · 
Corrêa. Rabello, l\Iello .Frvnco, João Btigido, 
Serapluco, Souza Andrade, Tnvares Belfort, 
.Joaquim Serra, Fclicio dos Santos, Antonio de 
Siqueira, Barão da Estanci:1, Jonqnim Ta,"ares; 
Mello e Alvim, Barão Homem de Mello, Sinval, 
l\feira de Vasconcellos, Freitas, Viriato de Me
deiros, Pompeu, Manoel Carlos, Horta de Araujo, 

" -.. _,. •• -,• 'r .. 

Souto, Zama, Galdino, Barão de- Vill:1 Bella, 
Marcolino Moura, José Cactajfo, Prisco Paraizo, 
Esperidião, e Alnreida Couto. 

Comúai'eceram depois da chamada osSrs. Barros 
Pimentel, Augusto França, Fabio 'Reis, Soares 
Brandão , Libera to . Barroso , Luiz Fclippe _, 
Franklin Doria, Lima Dnnrte, Bulcão, Ildefonso 
de Araujo, Ahreu e Silva, Azambuja ·Meir~lles, 
Joaquim Breves, Ribeiro de ~lcnezes, Manoel de 
Mugalhães, Seg-ismundo, Moreirn Brnndiio, Costa 
Azevedo, Ferreira de Monrn, Gaviiio Peixoto, 
Fréderico Rego, 1\fon!e, Hig·yno Sih·a Souto,· 

· · ·enço 
de Albuquerque· .. 
. Compareceram depois d'e aberta a sessão os Srs: 
Theodomiro, Fid~lis l3otelhQ, 'Malheiros, Bua.rque 
de Macedo; América, Jeronymo S.odré, Rodolpho 
Dantas, Bezerra Cavalcanti, Fernando Osorio, 
l\Ianoel Eustaquio, Espindola, Manoel Pedro, Flo
rencio de Abreu, Ignacio Martins, Aureliano de 
~Magalhães: Antonio Carlos, Epan1inoudas de 
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m emn1zaçao pc i a, si a julgar justa e razoa
vel ; e porque o despacho de semelhante reque
rimento cabe nas attribuivões do mesmo-governo, 
que já se julgou competente para deferir a pre
tenção anterior, {; a commiss5o de parecer que se 
lhe reme!ta o dito req~Iei·imento para desp!lch?l-a. 

1879- N. 129. 

A conunissão de pensões e ordenados, á quém -
foi presente a petição do padre Manoel Lopes. 
Hodrigues de Barros, vfgario Ct11iado d;1 fregue-

1 íja de Nos~a Senhena da Penha,da Seu a 1'alhada~ 
bispndo de_ Pernambuco, passa a emittir o· seu 
parecer. 

consLa que clle t01110u posse de seu beneficio em 
8. do Setembro de 1819,tendo,portanto,p:'rto de 30 

EX.PEDJEXTE. 23 dias ~té e~ta data. ' 
· I annos de :;et·viço, isto é, 29 anno:3, !O mezes e 

· d · · ··t. a· -o-uerrn de '>!J de Julho Consta ainda que elle fôrn antes vig-ario ~ollndo 
. ?~cto,s .? I~1~Z! 1 :s w _ 8 

": . <, • ;· .·~e· 1 da fl'eguezia da Alao-õ_a de Baixo da u~l or 
· · ll', •. -l ornrio Lco-

1 

permuta ora transferido par:1 a frcguew1 em 
e·mais p:~. pets em qm: 0 a eles lOTid'. -.1 que 11ojc se. nch·1 mas não ::1jnntou Jn·ova do 
poldino Antonio. do Hego pede ser. a- llil}\tuo 110 temt)O de c~e;cicio na primei r~· freo-uezía 
primeiro P?~t~ no·quadro de exerctto.-.!1. quem I C~nsla tàmbem de um nttestado ~nedicÕ estar 
fez a reqmstçao- _ I clle sofl'rendo de uma enfermidade·, que o priva 

__ •. Do secretario-do senado;: de 30 de .Tnlho cor- I de exercer com exactidão os penosos deveres de 
··:rente, pnrtidpando qne constou. ao seund? haver seu cm·go,. pelo que, e por- estar em uma idade 
.,, .. sido sanccionada a resolur.;ão lia nssemblca geral avan~<tda, requer o peticionaria sua ::tpo5:enta
.·- que :lUtnriza O o governo D ~onccdcr ::!? dm:em- duria. 

btmrndot· Dr. ~'h1rco:> Antrmio Bodrtgues de 
Souza um nnno de licença com o respccttYo or- I ccntar hoje mais de 30 <mnos de servi{'O, pois 
denado .- Iuteirad;l. de 29 nnnos. :10 mezes e 2:3 dias offereceu elle 

r."or·m1 lidos e npprovauos ·sem discu~siío os 1' prova authe_Ii~ica; e por pegucno que. seja o t~m-
~ · ' . . po de ex.Drcrcw na fregucz1a ela Abgoa de Ba1xo, 

seoumtcs ! dn onde foi trnnsferido para a de Sena Talhada 
mnEcEnEs (hoje Vilh Bclla), exercício de ue nuo exhibi-u 

1 provn, nao e o presumir ((Ue seja inferior ao de 
1879-n. l:i8 i um mez e sete dias, que é o neces:::ario pa1·a se 

I cnmpletnrem trinta annos, tempo por via de regra 
_ . . . • .· i ·.;· , , ._s , l ose , or!as, .tu 1 nç~~s e re-

znç:1o, :1 quem tu1 pre~e~te o Ieq~eum~nto do i formos dos d1ven:os fnncc10nanos pub11cOs. E 
commen_dad~r ~osé llodr~g-nes Lr,~te P1t!'nga), IJOis, a impossibilidade physka, de que se resente 
diret.:tor dos mdws dns extmctnsnlden:; de Untct;t, 0 peticionaria, para continuar a exercer o seu 
da. provine.ia· dns Al:1gôas, estudnnào <1: I~l<ltCr!a ministerio, combinnclà com o seu longo tempo 
do mesmo requerimento, Vl\1 que_ o pet}CIOnario de serviço, lhe dá sem duvida direito a ser dis-
allegou p<:!r<mte o governo 1m penal, c ue lara . , - . - , 

0 
• • 

e en er os tntere:;scs e e~rez!os os m 10s pre- ··lhe a respetiva congruu. . · 
judie:~ do.:; pelo juiz c.ommissario em :1872, teve :Mas, não lwvendo lei que reg!J.le a 11IJ~?Sentado-
de vir á esta cOrte, fazendo grandes despezas e ria d s 'a· chos .., ~ ,... 

·c· • ::; " ~" ·I · " ·o- s para o tttntemcnte conceder o governo Imperial, em taes 
bom desempenho dos deveres do seu cargo, n ca~os, aos vigarios impossibilitados de servir uma 
cujos esforços se expediram o aviso de 30 de ponstio equivalente á conoTtw., é a commissiio de 
Junho de !872 ·e a resolução de consult.1_do ron" parecer que se_iu ~presente peti(;ão com o:> res
selh~ qe Estado_, de 4 de O~llubro de :f.8J4o favo- pectivos documen:tos rem~ttid;;~ no. gove~.:.no ~m
r:x:m_ a ~~·etew~ao __ dosuppl;~ant!'l· Tamhem_-p~r perial para n tonwr _n:1 ~av1da considcrnçuo,vrsto 
· . . , . . 

1 

< c ,1~ ~' n<10 . a e a acu a e 
que o gov~rno tmpem:d atten_deu ao ped1do de de conceder pensões e s1m ~ de approval-a, uma 
indemniz~ção _feit_o pel~ supphcante, c~mo cur~- vez concedidas pelo poder executivo. . 
~or dos d1to~ md1_os. E,_ co:rpo o_ SUJ?.Phcante ~ao I Sala das commissões, 30 de Julho de 1879.-
tivesse 'rccebtdo amd_a a. m. demn.1zaç~10 con·. cedzda I J. Semphico.-.llmeida Couto.. · 
e que devera ser satisfeita pelo producto nnnunl 
do arrendamento. ou fôro pago pelos particulares I' 1879- N. !30. 
estabelecidos nas referidas e extinctas aldê<Js do 
Urucú, entende a commissão que pelo mesmo . Custodio _<\ntonio Guim~riies pretende privile· 
fundamento· póde o governo conceder-lhe a nov~ I giO p~ra fundar u~u' fabnca ~e papel. . 
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comm1ssao e commerc10 em us rw en en e 
que deve ser indeferida a pretenção, visto que 
não é a fnbricação de papel uma industria nova no 
paiz. 

Sala das commissões'em 31 de Julho de 1.879.
.José Caetano dos Scmtos.-Araglio Bulcilo. 

1879-N. 131. 

A commissilo de marinha e guerra precisa de 
_· · 

1
-e ,., ri · , .-

D. Thomazia Rodrigues da Silva, viuva do al
feres refortl;auo uo ''x'-';·cito João DnpUsta da Sil·ra, 
que pede dispensa da prescrip()ão em que incor
reu para poder receber o meio soldo daquelle 
finado. · 

-. -' (.. ..., . -

-•1fello e Alvhn.-ll!arcolino illottra. 
São lidos e mandados imprimir os seguintes 

PROJECTOS: 

1S'79 - N. 262 

ORC.\:IiENTO GERAL DO IMPERIO PARA O EX.ERCIOIO 
• . DE :1.880 - 1881. 

A proposta do poder executiYo pura elabora
çãG do orçnmento geral do Im,Perio no ex.ercicio 
de :1.880:-: :1881 é ~mesma que u apresentuda para 

Ê como esta ullimn tenhu sido modificada e 
nenhulil motivo _induza a commissão de or

<: 

êamarn, e hoje sujeitas ao exame e voto do se
nado, cabe-lhe apenas opinar para que nu ditu 
]Jroposta se f:1çr.m ns mencionadas emendas, pela 
fórma por<1ue a commissão indica nos projectos 
que passa a ciierecer. 

A conuniss:io apresentar<.í, no correr dos ele-
ates, as mo 1 1cuçues que, a VIS a o vcnc1 o 

no Jlrojeeto de ld do or9amcnto de :187~~~880, 
lhe parecerem nccessanas ao do exerCICIO de 
1880-:1.881. 

Suln du commi:-s:io, :30 !le Julho lle 1879.
Bum·qtte de Jlfacedo.-Fabio Reis.-Prado Pimen
tel.- J.qnacio 1llartins .- Cesar Zama.- Souza 
Ca?"calho .- Antonio Carlos. 

DESPEZ.\. DO MINISTERIO DO DIPERIO. 

A assemuléa geral decreta : 
Art. :1.. o O ministro e sceretnrio de Estudo dos. 

nerrocios elo impel'io é uutorizado a despender no 
ex~rcicio de 1880 - :1.881, com os serviços desi
gnados nas seguintes rubricas, a quantia -de (o 
que se vencer). 

A saber: 
(Como estú na proposta). 
Art. 2.° Fic:.lill ráogadas as disposições em 

contrario. 

No n. 
No n. 

EMENDAS •. 

H.-Supprima-se a verba. 
13.-Em logar de 2:2H~(J,28-diga-se-

2:JOO~OOO. . 
A diiferença de 171,5~28 proycm da 

suppressão do. serviço de escnpta do 
conselho de Estado, que pus;a a ser 
feito pelas secretarias de Estado. 

No n. 

No n. 

1.- • m ogar Iga-se-
658:66,8$000. 

A differença de 11. : 2.10;;! é devida á 
reducção que a commissão do senádo 
fez e que a da camara nada tem que 
oppôr, visto ser serviço do proprio 

suppressão de lagares na secretaria da 
camara dos deputados. 

20.-.Emlo~ar de i.Oz4:708,5820-'dio·a-se 
-91.7:308$820. o 

A reducç~ão de 107:400$ é devida a 
não_ serem colladas todas as '"iga-

' l • 

No n. 22.-Em lagar de 29!:850$- dirra-se-
251:85~;5000. . o . 

No n. 

No n. 

suppressão dos premias e impressões 
de obras nas faculdndes de direiw. · 

23 .-Em Ioga r de 451:M9~.....: dio-a-se-
387: 449$000 .. : o 

A diiierenç-a ·de 6~:000~ proyém da 
supp~essão. das veEbas para Yingens, 
premws e 1mpressao de obras nas -fa
culdades de medicinu. 

2(!..--:Em log-~~ de ~37::1.89$500-diga,se 

Red~z-s:e a 'verba de 31:000~, que 
~ram destinados aos alum~os mandados 

mias e impressão de obras,' tudo da-: 
escola polytechnica. · ·· · .. · 

No n. 26.- Supprima-se a verba. 
No n. 27 .-Em logur de L:159:387$-diga-se-

LJ77:387~000. . 
O uccresdmo de 18:000S resulta de 

um a. o a suppressao a verba ele 
40: 000~ para a escola normal; . e de · 
ourro do uugmento de 58:000S para a 
crearão de m~1is 10 cadeiras de instruc
ção primaria. 

No n. 3:1..-Em logur ele 78:832$500-digu-sc-
89:632~500. 

O uccrescimo de 10:800~ foi devido 
ao aus·menlo dQ nume;·o do_ meninos 

No n. 35.- Em lagar de 74:800;)'~ diga-se 
68:800~0{;0. 
A differença 4e 6:000~ provém da sup

pi'essão da quota. para acqUisição de 
uma collecção de docURlentos. 

No n. 38.- Em lagar de 10:000~-. diga·"se 
15:000~000. 
O accrescimo é devido u se ter uu

gmentado a subvenção do Jyceu de 
artes. · 

No n. 45.-Em lagar ue 500:000S- diga-se-
200:000.000,. , I 

A. diiierençn é devida a se haver limi
tado as obras a construir por· este mi-
nisterio.#- · 

No n. lJ:6.-'-Supprima-se a verha., , 
O n. 12 pnssa a ser n. H, c assim por diante 

até o n. ·27, que passa a ser 25; o n. 28 pa§sa a. 
ser n. 26, e assim por diante até-o n: lJ:7, que 
passa a ser n. lJ:lJ:. · 
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4-30 Sessão em 3·1 ·de Julho de 1879. 

Credito especial 

Nos termos das leis ns. :1904. e 1905 de li de 
Outubro de 1870, 234:8 de 25 de Agosto de 1873, 
art. 2.", paragJ:apho unico e ú. 6, e 264,0 de 22 de 
Setembro de 1875, art. 23, o dispendio com a . :"' ... 

-uimonios estabeleci dos para Suas Altez~'s as Se
nhoras D. Izabel c D. Leopoldina ç seus :mgns
to cs osos. não exced rá no x i · · -
sente lei, de .•..•.•...•. .'........ 18:000;)000 
As reduc!:ões cffectivas elevam-se a. 612:971,5<120 

Sala da commissão. de :18i9. -
Bual'que de 11Iacedo.-Fabio Reis.- Prado Pimf'n
tel.- Ignacio Martins. - Cesar Zama.- Souza 
Carvalho. 

l\IDiiSTEIUO DO· DlPER!O ., 

- . - . ~ s . ~::; :1 o ( os 
neg-ocio,; do Imperio é autorizado a despender, 
co1~1 os serviços designados nas seguintes ruin·i
cas, a quanti:l de............. 8.822:72569-18 

A saber: 
1. Dotaçiio de. Sua Magestade 

~o Imperador •.......... 
2. Dita de. s.~a. Magestade a 

' ...... ·-· ..... . 3: Dita da Princeza Impel"ial 
a Senhora D. Izabei. .. : 
. I •· · .. 

Grfto P<mí. o Senhor 
D. Pedro ............. . 

5. Ditos do Príncipe o Senhor 
D. Li.liz. filho de Sua Al
tczn n PJ;ince:w ImperiaL 

6. Dota~ão do Senhor Duque 
e t;axe. vmvo c e ua 

Alteza a PrincezaSenhora 
D. Lcopoldina ......... . 

7. Alimentos do Pl'incipe o 
Senhor D. Pedro ...... . 

8. Ditos do Pri1idpe o Senhor 
D. Augusto ........... . 

!:1. Ditos do Príncipe o Senhor 
D. José .............. . 

1} • < • 

D. Luiz ....... -....... . 
U. Ditos do Príncipe· o Senhor 

D. Felippe ............ . 
:12. Mestres da família imperial. 
i3. Gabinete imperial. .•..... 
H. Camara dos senadores .... . 
15. Dita dos deput<ldos ...... ·. 
16. Ajud<1 de custo de vindã e 

volta dos deputados .... . 
:17. Conselho de Estado ...... . 
18. Secretaria de Est.-tdo ..... . 
i9. Presidcneias de províncias 

21: seniinarios epi~coiJàês:::: 
22. l~aculdades de direito .... . 
23. Ditas de medicina ....... . 
24:. Escola polytechnica ....... o 

25. Dita de .Minas ........... . 
26. Instituto commercial. ... . 
27. Instrucção primaria e se

cundaria de município da 
côrte ... · ........•...•.. 

800:000~000 

150:000~000 

8:0006000 

6:000$000 

75:000EOOO 

6:000~000 

6:000b000 

6:000~000 

6:00@~000 

12: 000;}000 
7:~00~000 
2:271~-í28 

669: 8~8;)000 
935:84,0*000 

51::250$000 
48:000~000 

. 205: 695$000 
326:523$000 

,.. " ..... 
. H5: 250;5000 
. 29i :850$000 
~l:M9BOOO 
337:189;$500 
73:800~000 
21:280;5000 

1.159:387 000 

28. Academia de hellas artes .. 
29. Instituto dos n1cninos cégos 
:30 •. Dito dos surdos-mudos' .... 
31. Asvlo dos meninos dcsva-

iidos .................. . 
Estabelecimento .de edu-

(. (. (_a'" • • • • • • • 

Obscrvatorio aslronomico. 
Archivo pul!lico ......... . ...,. . . 

36. Instituto historico c geo- , 
gT<~phico ln'<lzileiro ..... , 

37. Imi~e~h!l academia de me·-
diCJna ................ . 

LYceu de nrtes e officios. 
H\rcrjene mhlica ......... . 
Instituto vaccinico .......• 
Inspecçào de !l<tudc dos 

portos ................ . 
za os ............... . 

Hospital elos !azaras ..... . 
Sot;con·os publieos e me-

lhoramento do estado sa-
nitario ............... . 

q,5. Db ras . _ .............. : . . 
4.6. Directoria geral de esta~ 

tistica ................ . 
4:7. Eventuaes .......•....... 

77 956$000 
70 Hi56600 
83 397$000 

78:832~500 

30:080$000 
25:380$900 
'7 r. • • 

7 :000~000-

2:000~000 
10:000;)000 
i4:: 2~0;~000 
Hl::OS0$00 

56:422i)600 

800:000~000 
500:000;5000 

40:~20$000 
30:000~000 

DESPEZA DO !líiNISTEUIO DA JUSTIÇA. 

a s mllér1 .-.. ral ·reta· 
Art. L o O míni~tro e secret:rrio de Estado 

dos negocios d<J justiça é :1utoriznpo a despender 
no exercicio de 1880 - :1.881, com os serviços 
designados nas seguintes -rubricas, a quantia de 
o que se vencer). 

Art. 2. o Ficam r'cvog:aclas as disposições em 
contrario. 

E:-.IEXDAS. 

No n. 5.-Em log-ar de 2.825:737;,~711 diga-se 
2. 975:737;5711. 

O nccrescimo de 150:0006 provém de 
:100:000$ devidos ús novns comarcas . . --·· -: ' . 
rente, c tiO:OOO$ para :1s que se presume 
serão cr·eadas no cxe,·cicio da nova lei. 

No n. 10.-Em Jogar de 12:000;)000 diga-se· 
6:000$000. 

A_ differenç:~ provém de ser suffi
ciente a quantia de 6:000$ para even-
tuaes. · 

No n. 15.-Supprima-se a verba. 
No n. 19;-Ern Jogar de 200:000,)000 diga-se 

250:000$000 . 
O ':nigmento é devido ::i manifesta 

insu!ll~iencia da verba pedida para o 

O n. 1.6 passa a ser i5 e assim por 
diante. · 

As emendas dilo em resultado um 
augmento de :182:000~000 em relação 
á prOJ;!OSta. . ·. • 

Sala da commissão, 30 de Julho de :1879.----: 
Buarque de Macedo. - Fabio Reis. - Praclo Pi
mentel.-lg1wcio Martins.-Cesar Zama.-Souza 
Carvalho. -Antonio Carlos. · 
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Sessão em 31. de Julho de 1.879. 431 

1\liNISTElUO DA JUSTIÇA 

Art. 3. 0 O ministro e secretario. de Estado dos 
negocias da j_ustiça é _autorizado para despender, 
co~ os serv1ço_s designad.;s nas seguintes ru
bncas, a quan~m de........... 6.778:8M:i~39i 

i. Secrc~ria de Esta elo •••••.•. 
2. Supremo tribunal de jus-

3. ne1ãÇõ88::::: :::: : :: ~ ~ ~ ~ ·. ·. 
4. Juntas commercines ...... . 
5. Justiças de :1. a. insta ncin ... . 
6. Despeza secreta da policia., 
7. ~e~soal e material da po-

8. Guarda nacional. . .-....... . 
9. Casa ~e detenção c asylo de 

mcnd1rros ................ . 
ven tU<les ............... . 

H. Corpo militar de polir.ia ... . 
12. Guard311rbana· ........... . 
:13. Casa de correceão ......... . 
:1.4.. Obras ........ : . .......... . 
:15. Classificação das leis ..... .. 
:1.6. Auxilio á força policial dns 

províncias ............... . 
17. Ajudas de custo ......... .. 

.:- 1 • 

tiça ...... , ............... . 
:1.9. Presidi o de Fernando de No-

ronha ................... . 

1879.-N. 2Gii. 

i63: 090;5000 

636:7066000 
92:700;5000 

2.825:7::l7.S711 
120: 000~000 

3:000~000 

74,: 620,)000 
L.: ~ 

.!1:70:3GO~OOO 
li50:000;5000 
1.75:020~680 
30: 000;)000 
12:000;)0QO 

600:000~000 
70:000~000 

5:000~000 

-200: 000."000 

DESPEZA.S DO :\UNISTERIO DE ESTRANGEIROS 

A assernbléa geral decreta : 

~-- 'm c1gar .e : f)- 1ga-se- : f). 
A diffe1·ença de 30:0QO~ provém da 

suppressão de algumas legações, o que 
exige menor quantia para as ajudas de 
custo. · 

N. 5.-Em lagar de 50:0006-diga-se-30:0001;!. 
. :-

rior diminuiu-se a verba extraordina
ria no exterior de 20:000$000. 

O' G) • :"- • o· - -· . 

A reducção de 10:0006 tem a mesma 
cama dada nos ns. 5 e 6. 

N·. 7 .-Em Ioga~ c~e 200:0006-diga-se-160:000$. 
A ddlercnça de 40:000B provém de 

se presumir que. as despezas com as 
. c~mmis~õe~ de l~mites e co~1 ~eciama-

indicada. 
As reduceões effectivas elevam-se a 
•• ••lof .. 

Sala da commissão, 30 de Jnlho de :!.879.
Buarqu.e deJ11acedo.-Fabio Rcis.-Prado Pimen
tel. - Ignacio 1lfartins.- Cesa1· Zama .. :__ SotbZCL 
Carvcblho. -An.tonio Gados. · 

1\IINISTEIUO DE ESTRANGEIROS. 

Art. li. o O ministro e sec1·etario de Estado dos 
negocias estrange_iros é autorizàdo para despen-

.. "' . ... .. 
' • ... • .: t> (. l""\ 

rubrJCasJ n quanlla de... . . . . . . i. 032:694$666 
A saber: 

i. Secretaria de Estado, moeda 
do paiz ................ _ 

2. Legações e consulados, ao 
cambio de 27 d. sts. por 
:1~000 ....... - - . - ...... . 

En~pregados em disp~nibili-

150:178$000 

532:650$000 

negocias estrangeiros é ~mtorizado a despender, 
no exercício de :!.880- 1881, com os serviços de
signados nas segLlinles verbas, a qnantia de (o • 
que se venecr). · ci. 

Aj~das' de custo, ao cnnÚ;io 
de 27 d. sts. por :1$000 .. _ 

Extraordinarias no t:x.terior, 
70:000$000 

50:000;5000 

20:000~1)00: 
A saber: 
(Como está na proposta). 
Art.;: 2. o Ficam revogadas as disposições em 

contrario. 

E~IESDAS. 

N. L-Emlogarde 150:178$-diga-se-13{>:683$. 
. A difierença de 13:495$ provém da 
· suppressão dos lagares de um i. ~officüll, 

um 2. o, da gratifieação extraordinaria 
dr. um director de secção, da dos cor
reios, da impressão de uma collécção 

" - de documentos officiaes, de 50 Ofo da 
. quota para livros. 
N. 2.~Em lagar de 532:650$-diga-se:-426:150;). 

A ·diminuição de 106:500$ é devida 
a supp ,ã • ~ . - < ·-

cas Argentinas e do Paraguay, das'da 
Belgica e Hespanha, e á uniformidade 
de categodas das legações do Chile, Bo
liv.ia, Venezuela, Perú e Equador. 

N. 3.-Em logar de 9:866$......:.diga.:se-25:026S665 . 
. O accresdmo de 15:160$665. é deyido 

a maior numero de empregados em 
disponibilidad,e. 

iden1. .................• 
6. Dilas no interior, moeda do 

paiz .......... _ ........ . 
7. Commissões de limites e li

quidação de ret:lamaçües 200: 000$000. 

PIRMEIR.o\. PARTE DA..ORDE:\1 DO DL-\, 

Entra em 3.a discussão o projecto n. 81 B, de 
1879, sobre ·o regulamento. do registro civil. 

Vêm á mesii, são lidas, apoiadas e entram 
conjunctamente em discussão as seguintes · 

EMENDAS 

O registro civil só será. obrigatorio nas cidades. 
e villas e nas sédes dos districtos de paz que O· 
governo .design~, em um perime~o que ~~o 

As penas do art. 42 só serão impostas aos o:ffi.: 
ciaes encarre~ados do Tegistro civil.-Felici(} 
dos Santos._ ·.· · 

. ·O Sr. ·ZaDla (pela ordém):- Sr. presi
dente, V. Ex. me informa si ha alguem in

. scripto com a palavra nesta discussão"! , 
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. 432. Sessão em 31 de Julho de ·1879 . 

O Sn. PRESIDEXTE :-lia o Sr. deputado Meiraj 
de Vasconcellos. 

O Sn. ZA~rA:- Bom. Eu requeiro o encerra
mento. 

0 Sn. l\IErRA DE VASCO:I\CELLOS pede 3. palavra 

O Sn. PnESlDENTE diz qoe não póde d:-tr a 
pal~ua ao nobre deputado sinão depois da vo-

( J( • 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS diz que é pela or
dem simplesmente; não vai cli::;cntir, quer apc-nns 
protestar contrn o enccri'amen to,porque a cama r a 
toda esper:~va por emendas e correcti\ros para 
votar o projccto do registro civil (Apoia(bs). 

. .. ~ - . 
projecto. 

VozEs:- E' votnr contra o encerramento. 
• os o a votos, o rcqucnmen o e encerramento 

é approrado. 
o SR. MEIRA Dg v.~SCONCELLOS pede a palavra. 
O Sn. PRESIDENTE:- E' para promover algnma 

co usa relativt~ á Yotação '! 
O Sn. MEmA YAscoNCELL0S :-E' a respeito ua 

votação. · 
O Sn. PRESIDEXTE :--Tem a palavra o nobre 

O §r. ~leilr·a de Vasconcellos ob
serva ue v<Ji referir-se a dive · as 1 n a- w 
tinha de apresentar; jú quiz offerecer essas emen
das á mesa, 111:1s o nobre L" secretal'io disse qne 
::;eria melhor apresentai-as quando tivesse a 
palavra. A discussão do projecto está encerrada: 
deseja pois s~tber si póde mandai-as {I mesa para 
serem submettidas ú votação. 

,::;a. Pnr,:srDE:XTE diz que as emendas são 
oire~·cçi1:1s por occusW:o d~' discnssão ; .elln está 
encerr:1da, pO!'tanto as emendas do nobre depu
tado não podeln mais ser nceit<:~s, porque assim 
passariam por um'1 votaç~ào sem serem discutidas. 

O Sn. :1\h:rnA DE VASCO:\CELLos diz que não 
pôde o!Ierecel-as nntes, porque fGi sorprendido. 
com o .encerramento. • · 

O. nobre deputado que o requereu teve até a 
l •<: . v 'lo ' o 

estava inscripto com a palavra) c sabendo que 
era o orador,fez o sctl reqtlerimento. Assim ficou 
privado de fallar, ficou pri\rado de ofl'erecer as 
emendas e portanto se absterá de votar. 

Procedc~se á votaçã0 do projecto, são rejci
t'ldas todas a::; emendas, prejudicado o projccto, 
e npprovndos o substitutivo e additivo sc~uintcs: 
SUBSTITüT!VO AO PROJECTO N. 81 DE 1879, INCLUSiVE 

OS ADDITA~lEXTOS DAS CÓ~DllSSÜES 

-.. ~ · · ' , 1 u i s epen e 
])ara sua exl'cução, na fórma do disposto no art. 2. o 

da lei n. i829 de 9 de Setembro de 1870 ; com a 

Art. f. o Fira npprovado o reg-ulamento n 5604. 

seguinte alteração : _ · 
.A pri:;üo correccional de que tr:Ha o. art. 42 

- desse regulamento será por 5 a 20 dias. 
. Art. _2. o Ficam revogudas as disposições em 
·. '·.contruno. · . 

Rio de Janeiro, li de Julho de 1879.- J. Sal
danha ]}Iarinho. 

ADDITIYO AO PROJECTO X. 81 ~DE 1879. . . ' 

Fica o governo autorizado a alterar este regu
lamento na parte não referente ás multa::; e con
forme as exigencias do serviço publico. 

S. R.-Joaquim~Se1-ra. 

O @ir . ..Jeron:ymo Sodré (pela o1·den~) 
pede :-t inver:;ão da ordem dns matet'iàs, afim de 
que entre já em di:::cussão o projecto n. 2H. 

Foi approv:-tdo o requerimento. 
Entra em :La discussão e é npprovado sem debate 

o prGjecto. 
O Sn. Pmsco PAnAiso requer dispensa de 

interstícios para que este projecto entre imme-. . .. -
E' approvado o requerimento. 
Encerrada a di'c ssã é a )rovado o ro·ecto. 
O SR. PRESIDENTE convida a deputaçião que 

tem de ir apresentar o projecto á sancçào a cum-
prir o seu dever. · 

Entra em 1. 3 discussão o projecto n. 165. 
O SR. JosÉ CAETANO requer que o projecto 

tenha uma só discussão. 
O Sn. PRESIDENTE declara que o projecto não 

é da natureza da uelles ue )Odem ter uma só 
iseussilo R!l forllla o. regimento. 
E' encerrada a discussão sem. delJate. 

haver casa, pelo' que ~ si·. presidente manda 
fazer a chamada e vel'ifica-·se a <lUsencia dos 
Srs. José Basson, Olegario, Saldanha Marinho, 
.João Brigido, Seraphico, Beltrão, Meira ele Vas
concellos. Yirialo de Medeiros, Prisco Paraiso, 
Fabio Réis Liberato Barrozo. Lima Duarte. 
Bulcão, Ildefonso de Araujo, Joaquim Breves, , 
Ferreira· ue I:.Iuut·a~ Fr0derico a.;go, So;lto, Prado 
Pimentel, ·Buarque de ?ti<1Cedo, Jeronymo Sodré, 
e ~Ianoel Eustaquio. 

Continuando a discussão, entra em 3.a discussão 
o projectu n. 203 de 1~79, concedendo antigui
dade ao teMnte JoaqUim Alres da Custa :Mattos. 

Não havendo quem pedisse a palavra, fica en-. ... :; . 

Entra em 3. a discussão o projecto n. 2221\, de 
1879, sobre vencimentos do 1.0 tenente da arma
da João Clião Pereira Arouca. 

o §r. Rt-ialbeiros:-:-Sr. presidente, pedi 
a palavra unicamente pa1'a obter da commissão 
que lavrou este parecer a graçade dar-nos un!a 
explicàção, porqne não acho bem clara a redacç;w 
elo art. 1.0

• • 

Diz o art. (lê) : • E' o governo ~utor~~ado a 
abonar ao L" tenente da armada Jo~10 Cltao Pe
reira Arouc.'l . os vencimentos de ptloto embar-

-t~mpo em que esteve
0

prisiCJ~c1ro do ~overno do 
Para~uay; e assim a todos quantos estwe1,·em nas 
mesmas condições. » 

AtJUi ha dous membros neste pm·ecer; o pri- . 
meiro é niloto embarcado. 

'Eu nãÔ sei si a disposição se estende a todos 
os pil6 tos embarcados, ou si a todos os pilotos o_u 
quaesquer outros empregados qne fossem pn-
. ire P<:~rarrua . 
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se dignar dar;me, esclarecendo-me a respeito 
do mEdo de entender esta disposição, apresentarei 
ou nao uma emenda a respeito do individuo que 
se. acha nas 1~~sma~ circumst:meias, isto. é, que 
fo1 ~afl?.bem prisiOneiro na güerra do Paraguay. · 

Lim.Ito_:me a esta pergunt& e espero da ilfustre 

ponto. 
a graça e esc arecer-me so re este 

do artigo a que se referiu o Sr. Malheiros ·roi 
redigida d_e cbnf~rmid~d~ com a emenda apre
St.dtada em 2.a d1scussao pelo Sr. Costa Azevedo, 
a qual foi approvada pela camara. 

Foi encerrada a discussão. 
poso em · .a tscussão o projecto n. 228, 

abrindo credito ao_ ministerio da maringa. 

O Sn. PnESIDENTE:-As notas da mesa dizen1 o 
seguinte (lê): • Adiada em La discussão, r.m 1.0 
de Junho de 1879; approvada em La, passa :í 2." 
com dispensa de inLersticios, n reqnerimento cl~ 
Sr. Souza Carvalho, eL:J. Ui de ~ulho rle 1.879; assi-

e · c. 0 <- , '-

SÕeS e posso assegurar a V. Ex. que o projecto 
.nilo foi approvado em 2.a discussão, e mesmo 
isso se deprehende das explicações que V. l!..x. 
acaba do dar, tanto mais quando se achava ainda 
com a palavra o Sr. conselheiro Andrade Pinto 
)ara di tir t · 

o s.-. nuarque de l11acedo (pela 
ordem) comrnunien que a conunissão incumbida 
de levar ú sal1cç~o imperial :lous decretos da 
assemblén gcrnl legislativa cumpriu o seu dever 
e que Sua l\1ngestade o Imperarl.or se dig-nou de 
responder que os tomaria em considcratão. 

O Sn. PRESIDENTE declara que a resposta de 
Sua Ma"'estade o Imperador é recebida com muito 
especial agTa o. 

O mesmo Sr. prcside'nte, depois de ter veri!1-
cado no livro dus ordens do dia, declara que o 
projecto n. 228 continúa em 2." discussão. 

O Sr. Cost;a Azevedo lastima u au
sencia do honrado ex-ministro da marinha. o 
Sr. conselheiro Andrade Pinto, ninda 1~orqúe 
desejava ouvir S. Ex. relat1vamenté á censura 
que fez o or:.~dor a um acto po!" elle praticado, 
fnzendo abonar as gratificações nos funccionarios 
da repnrtição hydrographicll, sem lei que o au
t i a:so )ara isso. 

O honrado Sr. c-x-ministro da marinha tem 
nesta casa um defensor desse acto, o d·istinc!o · 
representante por Pern::tmbuco, o Sr. Buarque de 
Macedo. O discurso (le S. Ex. em uma das sessõ1~s 
passadas, refutando o que havia · dito o orndor 
na lJrimeira vez que fallou sobre o projecto, não 
o convenceu de que a razão .estivesse da parte 
de S. Ex. e do honrado ex-ministro da marinha . 

.A. oo.-TOMO III. 

projectos desta natureza abranjam a mais dó 
que aquelles que requercní tnes favores, para 
<IUC .assim tenham mais Dlguma feição constitu-
cional. ·. , 

Ha funccionarios tambem nif repartição da ma-
rinh ue n- tiveran as"'· "fie õ ntt r d"-
das no orçamento de :1877 a :l8i8, que continua
ram no exercício perfeito de suns funcções e que, 
entretanto, não vieram {t camara reclamar a in-

emlllsaçao essas grat1 JeDçoe3, que n:w rt•ce
beram; mas nem por isso, porque collocannn-se 
esses funceionarios acima de tão pequenos inte
resses, pocleria deixar de tomar á si e propôr 
uma emenda. fazendo ext(msivo a elles os mes
mos favores,· que o projecto não cede aos da re
pat•tiçã.o hydrograt•hyca. Seu fin-1, pois, pedindo 
a palavra, é tão sómente apresentar esta emenda. 

Mas, antes de mnndal-n ú mesa, pede permissão 
ao honrnclo re )rescnt:mte de Pernambuco u 
veiu ao seu encontro, pnrn dizer-lhe que, si qui
.zesse prov11r ainda a legalidade~do at~to do Sr. ex
·ministro da marinha, bustaria recordar a lei de 

:~· , que na o. recor ou en ao. -
Em virtude dessa lei, nenhum official de ma

rinha 11óde receber duas grtltilica~:ões ditferentes, 
qu:mdo em funeçõGs na repnrtição da marinl'a, 
mas tão sómente as gratificações de urr~a das 
funcções tom o soldo da sua patente. Esta stmples 

• • ;· • • r. .. 

llomado ex-ministro, mnndaudo dar a esses . 
runccionarios as gratificações de officiaes em
harcaclos, contemplara ell'ectivDmente o serviço 
de officiacs em navios de g-uerra, -porque do 
contrario seriam duas gratificações dadas pelo 
mesmo servil;o da l'e_:partiçiio hyrlrograpbica. 

Vai ler o que dispõe esta lei de 18H, pnra que 
a camara veja que tem rnzão quando assegura 
que os vencimento_s de. embarcado~ ~ão podem 

v ( " ./ 
g-raphica, como foram por ordem do ex-ministro 
da marinha, e que consequentemente, a mar
charem os negocios publicas com a regnh1ridade 
que seria para desejar, o governo deveria mandar 
repôr essas gratificações indevidDmenle rece
bidas; porque o governo não é senhor dos di
nheiros dos cofes pul:ilicos para a seu bel-prazer 
otrertal-os áquelles que mereçam a sua pro-
tec~ão. , 

O art. 5.0 da lei de :1.0 de Dezembro de 1.8~1 
·diz (lê) : • Só têm direito ás gTatificações · m1lr
cadas nesta lei os officiaes que estiverem empre-
ga os no sery1ço o exerc1 o, e mpo e 
paz; ou no de g-uerra. · 

Aquelles, porém, que servirem nas repartições 
militures e vencerem ·por isso ordenado ou gra
tilicação marcada em lei, não accumularão á esse 
ordenado ou gratificaç~o inherentes ao emprego
algum outt·o yencimento que não seja o seu_ 
soldo. -» 
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(. ' ... ' ... c ; ~ ...._ ~ , .. 
pel:1 deiermilwtão express:1 de~te nrtigo,- que as 
gratiticnçõ(•s de embarque abonndas a esses func
cionarios, por ordem do homndo ex-ministro da 
m:-~rinha, sfi podem ser effectiv:.1s quando elles se 
acharem no desempenho das fnnctões de offi-

a ;; rl s 
As,i:n, lornnndo a dizer que não s~ along-n, 

porque :-~cha que é impcrtin(:nt.c a materia do de
bate. esta seg·unda esnccic de vencimentos ue 
sE\ déram ae.s funccionnrios. ch rcp:.1rLiçi:io hy ro
graphic;l, pede pcrmiss~o p~ra mnndnr {t mesa n 
emend:.< a qu:~ se referiu, desejando obter p3ra
ella o voto da camnn1 dos Srs. deputndos, pois, 
n~o tem outro fim sinão f:,zcr extensivo o mrs
mo fnYor que o proje('t0 concede aos requerentú 

f - • ... • -

Vêm it mestl, é lida, apoiada c entra conjnnctu
mentc em discussiio a ::<eguin~e 

E~lE::\"D,\. 

Pro;ecto n. 228. 
Hepartição hydr"ographicn. 

Art. Fica tambem ~tbcrto o credito de 
7:300$000 para fncr-se e1l.'ectivo .o pagamento 
das vnntagens qnc deixa:·am de percelJer os pro
fessores da e~coln de tmchinistns, creada pela 
lei n. 2632 de 15 de Sctetnbro de 187p, por se 
nao naver con~emn t1 o no orcamen o ue · , ' a 
1878 verba correspondente. • 

.o\rl. Os cufres publicos de...-:cm ser iudcm-

. .:-\. discussiio llca encerradn, para :::er votndo o 
jJrojecto c n emenda opportunamcnle. 

• ....... ... \,; • -··· v 

1879, que appron os estututos da con1munidade 
ev:mgelica de S. Leopo!U.o, no Rio Grande do 
Sul. 

Não havendo quem peúissea palavra, ficou en
eerrada p. discussão. 

Entram successivnment·~ em :1.• discussiio e 
llca esta encerrada, os projectos n. 2·í8. 242 :1.66 
e 257; e em 2." o de n. 136, todos de 1879 
o primeiro relativo ao estudante Arthur W.:J: 
demiro de Serra Belfort, o segundo sob;e ven
cimento dos fieis do thesoureiro da recebedo-
.. · ' . .... ' . ~::-

material P!eciso ao serviço~da navegaç:ão fluvial 
do :Marªnhao, e o quarto sobre a escripturacão
dos _conselhos de guerra; e_ o de n. 1.36 sobre 
tempo de serviço do capitão-tenente Levei. 

d' Entra em 2.a discussão o projecto n. 192 de 
1~79, mandando imprimir na typographia rta
cwnal. o Tratado de Patl!ologia Externa do Dr. 
Antomo Ferreira França. 

1:-' 
mente em 

_Emenda.. 

-!: • n o c e · ' .- . .- . . c e 
Souz.a A?l.drade.- Bua1·que de 11facedo.-A_ntonio 
de Szque1m.- Thomaz_ Pom:pe1~ de Souza Brazil. 

A discussão fica encer: a da. 

SEGt:NDA PAP.TE DA OnDE~I DO DU. 

C~mtinüa ~ 2.a disclissão do projecto n. 2M 
abrmdo credJlos ao ministerio da agricultura. 

. .. e .r e .t: ace o:-::;r. 
presi_U.e~tc, o discurso do nobre depntaclo pela 
proY!n~w de S. Paulo, embora pequeno, cncer:ra 
gTtlYissrmas censuras á situnção liberal represen
tada pelo gabinBte de ã de Janeiro. 

O Sn. GAvrÃo PEIXOTo:- A' situaciio não. ao 
governo. · · 

O Sn.. BuAn.QUE DE j!ACEDO :-S. Ex. torn,lu o 
governo rcst1onsavel por nquillo q:w cx.actamentc 

tra a e COJTig1r. or assim qnc ::; " !"!..X.. nos 
disse (lê :) 

• O governo incumbe-se de cscHnecer do 
_pai' ameno com o seu cre 1 o, pe m o autori
zação para despezas que já fez ! • 

Senhotes, o nobre deputado, si bem que em 
parte dissesse a-_vcrdade, quando urguiu o go
:verno de ter ped1do um credito parn satisfnzer 
despczns já feit:ls, é certo que, em rigor, essa cen
, ' ::- • < • ' < , • ~ :meiro. 

Eu não tenho necessidade de -usar de subter
fugios para encobrir neste momento :1quiUo que 
a minha consdencia me diz ser uma verdade. 

·E' certo, Sr.[lresidente, que, por um dcploravel · 
descuido, por uma irregularidad:~ eonclemnnvcl, 
govrrnos c parlamento neste paiz tem, <~té certo 
ponto, ~esrcspeitndo a lei que regula a nbertura 
de credrtos supplemcutnres; mus este procedi
mento. ue não desconhe o s .. i n· • ; -

da via explicavel pr~la marcha que in felizmente 
tem gera.I.mente os negocias da publica adminis
tracão. 

V. Ex. sabe que o governo por mais solicito, 
ainda quando_em devido tempo apresente nesta 
camara um pedido de credito necessario p~:·o o 
pagamento de dcspezas que estão a .c::trgo utlSte 
ou daquelle ministerio, esse credito nem sempre 
é yotado ~on~ a prestesa que _seria para desejar. 

Para nao Cit::tr ao nobre deputado outros exem
plos, bnsta dizer, que o credito de que se trata foi 
annunciado .no relatori_o do. ~inisterio da agri-

sentado em 20 de Jtmho, entretanto que achamo
nos no ultimo dia do mez de Julho.e esse credi
to não está ainda votado em uma unica discus
são siquer na Ct~Qlara dos Srs .. depntndos. 

O SR. GAVIÃO PEJX.OTo:-De quem é a culpa~ 
Do governo. 

O SR. BUARQUE DE l\IACEDO:- Não "é do go
verno exclusivamente. Eu já disse no começo, 
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que havia uma certa irregularidade de proce
der, quer da parte do governo quer da parte da 
camara. 

O credito é materia urr·entissima · e devia ser 
de pr~fçrencia discutido e votado nd parlamento, 
ou ~eJ8ltado, afh~1 de que o governo soúbesse em 

r na sa ts acao as 
des pezas p ub 1 i c as. · 

1\lns, Sr. presidente, no caso d~ que nos oc-

dimento 'do governo é excusavcl toda~ as' veze~ 
. que se trata de despezas com servicos que não 

podem ser, sob pretexto algum, reiardadas :'o 
gwerno tem necessidade de assumir a- responsa
bilidade do pugamento de semelhantes despezas. 

E' assim, senhores, ue as des wzas com a 
co. omsaçao, m 1spensaveis á mnnutenciio de 
colonos, as que provém de differenças de câmbios, 
as _recla.madas peL:. execução de contratos, que 
: "' _ os, a po em 

ser ~adiaàas. 
A demora na votacão dos creditas dá lo~·ar a 

que ~'f} todos os müi'isterios, em todns os te~1pos, 
os nmustros tenham h1andado continuar a sa
tisfazer taes despezas, mas sómente estas, até 
que, habilitado o governo pelo poder legislativo, 
possa ~ escripturacão dessas despezas ser devi
damente regularisada. 

Eu creio ue o governo assim roceclendo 
nao faz mms o que cumprir o seu devet·, em
~ora para isto assuma inteira respons:lbilida:de 
pelo_ seu acto. 

<-> c 0 ar I a O :l.S 
· despez:1s, pnra as quaes, não havendo credito, 
póde, deve esperar que este seja decretado pelo 
poder legislativo. E o nobre deputado creio ter 
conhecimento de que dcspezas ha autorizadas no 
thesouro, que n~o for:Ln s:1tisfcitas por falta do . . .. ~ ) ;"" 

podem ser adia<l:1s sem o descredito da pt·opria 
narão, essa:-:, senhores, niio se póde ccnsurnr o 
governo por ns ter mundndo pagnr ~llé que sejam 
dcvid:11nenlo re;;ularigadas com o credito votad_o 
pelo parl:n:nento. 

E, Sr. presidente, sómente estas não ::e acham 
png-ns ; todas ns outras esWo adiadas e só serão 
saLi:;;feilns qu:mtlo o ct·cdito fôr aqui votado. 

O nobre deputado achou que o parecer ela com-... - . . 
... I. ~ .. (. o .. 

verno, por não haver 'preenchido os preceitos da 
lei. · 

Não sei onde S. Ex. ·-'lesco1:tinou essa censura. 
O que disse a commissão, foi que não estava 

reunida ú proposta do credito a demonstt·ação 
dns despezas feitas e pGr fazer; mas accrescen
tou, que isto se dava, porque essa demonstruç~o 
se encontrava desenvol tida mente no relator i o 
do nobre ministro da agricultura. 

O que queria o nobre deputado? Queria que o 
nobre ministro mandasse tirar uma ·simples 
có.pia. dessa parte elo seu rela~orio, que foi di.s-

pe_dido? 
O Sn. GAvrÃo PEiXOTO :-A lei manda. 
O Sn. BUARQUE DE l\L\.CEDO:- A lei manda 

que o governo apresente a demonstração neces-
saria para justificação do credito ; mas si essa 
demonstração jú existia na casa ; si já tinha sidú 
apresentada, para que -fazer questão de uma sim
ples cópia de semelhante documento ? Não creio 

que ao proprio nobre deputado pareça cabível a 
cen~ura, quando essa c1.emonstração preenche 
devtdamente o preceito da lei, e o nobre minis
tro cumpriu assim com o seu dever. 

O Sn. GA v1Xq PEL"OTo : - Não apoiado. 
" . f' . o 

pareceu ao nobre deputado, que essa demonstra
ção era incompleta; que não obstante a com-· 

. :=- ... . o . ~ ,- . . ' 

relativas a C<lda uma dds verbas de despeza que 
correm pelo ministerio da agricultura e para as 
quaes se pede o credito, nem o ·parecer, nem o 
~elatorio podiam satisfaz_9r a S. Ex. E foi por 
1sso que S. Ex. entrou em uma larga demonstra
ção, para convencée a cama r a de que uma só 

essas ver Jas _e espeza nao se ac 1ava evt a
mente esclarecida, e que o nobre ministro da 
agricultt~.t·a não tinha ministr~1do as informações 

t_ (,. !:) (. ~ 

creditas votados para cnda uma dessas verbas. 
Por essa occasião, o nobre deputado fez uma 
censura, com a qual quiz fnzer ·acreditai' que 
o nobl'e,ministro acon~elhava, que se excedessem 
O"' creditas e se infringissem as leis de orça-
1r ento. 

Para isto o nobre deputado -referiu-se ao rela
torio do honrado ministro da agricultura ; mas, 
Sr. presidente, V. Ex. vai ver, que o que disse o 
no re mm1s ro nao JUS IJtca, nem mesmo em 
parte, a censura do noiJre deputad0 por S. Paulo, 
c ~mtes o nobre.ministro ~u.stent~u uma sã dou-

A camara deve ve;' antes' de t"uclÓ, que se trata 
de um orçamento, que não foi organizado sobre 
proposta do actual gabinete, de um orçamcnt0 
que o paiz inteiro reconacce não ter sido dot:1do 
com as verbas necessarias aos serviços decretados; 
c ortanto o nobre ministro não }Odia servi - é 
de elementos diversos daqueUes que se achavam 
consignudos nesse mesmo orçamento ; não podia 
nssim prevenir ou evitnr a abertura de creclitos 
supplemenLares. 

Tratando, porém, do nosso orçamento, disse o 
nobre,ministro da agricultura (lê) : 

• A primeira condição da fiel observancia do 
orçamento é que :i despeza orçada correspouda 
ils necessidades a ue deve foreosamente atten-
der. E' por se não haver observado com o indis
pensavel vigor este preceito, que a despeza paga 
tanto que ha excedido::\. fixada, perturbando-se 
assim o equilibrio do orçamento, annullando-se 
a previsão legislativa e collocando-se em emba
raços o thesouro nacional pelo imprevisto aug
mento dos seus e.acargos._ 

• O orçamento que tenho a honra de propOr
vos, é tão verdadeiro quanto permitte a bem en
tendida previsão das exigencias dos serviços; e 
esta é a razão do excesso acima notado que, em 
vez.de provir de augmento real da despeza:; ou
tra cousa não é sinão a exacta ex )ressão de ne-
cessidadesjá creadas, qu..e teriam de ser attendidas 
por meio de creditas cxtra,orçamentarios. 

« Sejam quaes forei'n as restricções postas á. 
decretação destes, a lição dos factos ahi está 
mostrando que, debaixo de uma ou de- outra . 
fórrua. o credito votado será invariavelmente ex:
cedidó, todas as vezes que não rôr calculado sobre 
base segura, porquanto nenhum ministro hesi
tará na alte.·nativa de autorizar despeza além da 
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Senhores, esta pergunta do nobre deputado, 
embora se refira a todos os governos. tambem é 
de facil resposta quando se trata dó o:çatnento 
para o qual o nobre -ministro da agricultura pede 
os creditos supplementares que discutimos. . ., . .. 

O SR. BuAB.QUE DE 1\I.AcEno :-Não é tempo per- menle e si houve necessidade de proscguir nos 
dido. Y. Ex. fez esta critica ao trecho db relato- serviços a que ellas se destinaram, como não 

que o no )re mm1stro a agr1cu tura disse mentarcs? . . 
em seu rebtoriQ, é que o orçamento será perdido, Diz o nobre deputado...,...- devia prever o quantum 

rio, com grande injusti((a. • r· a o nobre ministrg p@Gir Sl"llGites SR@Ple 

nenhum resultado se tirnrá do voto do orç:~mento, necessario a cada um desse:; serviços. Estou 
desde que este não fàr a expressão da verdade. perfeitamente de accôrdo com o nobre deputado; 
O que devia V. Ex. concluir d:Jhi?. Que para ma=- a verdade, que S. Ex:. reeouhcce, é que 
remediar este mal é que se trata a~ora de votar quasi geralmente se ado ta1ra nos or ,amcntos 

------------~~Hrt~~a~mwe~n~t~G~à~e~rfi~a~s~sa~ffi~e~i~~-~~a~;,r~I~O~re~s~n~e~c~r~et~a~c~uo~~e~v~e~rh<a~s~r"n~s~u~c~Ie~n~t~e~s--------------
para · todos os serviços. Foi isto o quo disse o ptlra. o~ setviços. · 
nobre ministro da ngricultura; nem ha outra D:1hi resultou a necessidade da abertura de 
conclusão das sms pnlovr; 

O SR. G_.\.\"IÃO PErxoTo:-1uas accresccntou ... 
O Sr.: BuAUQUE DE MAcEoo:-Mas accrescentou, 

com bastante criterio. o que um ministro de Es: 
tado devia :lccrescentár, isto é, si esse orçamento 
n5o contiver :JS sommas necessarbs aos servicos . ' 

... ' ( ... 
sufficientes. nenhum ministro deixm·<i de as
summir a· í·esponsabilidade de mandar fazer a 
despezn e.m lop:ar de desorganizar esses mesmos 
serviços, fz1zendo ainda mnior damno ao paiz. 

O Sn. GAYrio PEIXOTO dá um npnrtc. 
O Sn. BuAnQUEDEnhcEno:-Perdoc-mc V. Ex. 

Si tivesse tirado da~ · prem.issng estabeleeid:Js a 
· 1~erdadeira condns.:io_, nfio c-}1egaria nesse rc~;ul~ 

posta do orçamento que S. · ~Ex. ~os ofl"ereceu. 
Não podia pois o nobre deputado tirar uma 

con ·u são in · ·· : 
se deve tirar das p;l}avras do nobre ministro. 

Entrando na nnalyse dos serviços, o honrado 
deputado por S. Paulo di~sc (lê) : 

_«Os set:viços _da illuminaç:ão publica, da ga
ranl\a de JUros as estrnd::s de ferro, dos tcleg-ra.
phos, dos esgoi.os da cidade. das te;:ras pn · 
e colonisação, são previstos no orçamento, e a 
insufficienda das vct·bas. se<tundo a facil distri
bui~ão dos governos perilulàrios, tambem conhe
ció3 pelo grosso volume dos creditas supplc· 
mentares do passado. 

a Como, portanto, exp1icm· a despeia feita sem 
lei, quando era possível prevel~a, a não ser pelo 
des'ê}o reprovado de todos os governos de querer 
ter margem a sua disposição para gastar á von
tad . 

. deputado. 
0 Sn. GAVIÃO PEIXOTO :-São palavras do 

rabbino. 
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«como Ea,ra este serviço formou-se a parcella de 
126:07 Jij:2~0· que resa o credito_ 

Sr. presidente, o serviço da illuminação publi
ca faz-se por contratos. H a um numero fixo de 
combustores~scgundo o qual se calcula a somma 
necessMria ao servico· atte dend -
ca a um e les. 

A verba votada tinha sido calculada por esta 
fórma; nm o nobre deputado, ue 'eu,sem du-

l'IO e o parecer a cornm1ssão, evia 
notar em. primeiro lagar, que a1ém do numero 
que serviU de base ao orçamento passado, accres
ceram novos combustores em virtude da aber
tura de diversas ruas ; donde resulta evidente
~ente um augmento de despeza: A esta cumpre 

•. - 'O .. 

~ gq,remo teve de mandar proceder e da ava
haÇ<lO do material da empreza de i!IU:minação a 

az, ara o caso de ter o n smo , · -

V. Ex. sabe3 Sr. presidente, que o g·over.uo 
tem de fazer eifectivo o pagamento err oüro; é 
responsavel, portanto, pelas dif!erenças de carr
bio. Essas di.lferenças nem sempre podem ser 
justamente cnlc~ladas; o governo tom: __ se.mpre 

demniz:tr esse material; e bem assim do despen- fazer aqui um exame de contas; par<t isso temos 
dio que occorreu com a publicaciio de edilaes \ uma commissão que deveria ir cumpriL· esse 
e annuncios, que convidavam â concurrencia dever lú no thesouro.·o governo não desce a 
para um novo conLrato da mesma illumin3';ão. 1 essas minuciosidades nas suas demonstrações 

E' certo que a commiss~io não apresentou uma , si não quando a camara o exige. 
tabella do ({Uanto o governo deu ü cada um dos Foi tratando da. illumlnaçãoJ que o nobre de
cidadãos _incumbidos dessa avalíaçiío, nem da putado disse tambem o seguinte.(lê) : « Seria de 
somma :lespendida com a publicaciío em jornaes um desconsolo aterrador, que nem ao menos 
dos annuncios e editaes c1ue mandou fazer: mas a insufficiencia relativa á illuminação public_ . . ~ . . . . . . . . 

O S!\. GA.vi.\o PErxoTo :-A quanti;1 englobada 
LÕt'lW impr,s~ivcl a moi·nlisat~o da despe;::!. 

0 SIL lltJAilQUB DE MACEDO :-Ntio est:i intci
l':JI11Cllle onglob:~da. O p;1reccr IJão encerra essas 
minudencius que V. Ex. exige, mas si o nobre 
deputado atLcnder ás observações que ahi se 
aehnrn e :is do p1·oprio I'elutorio dt) ministel'io 
da. a.g~culttu·~, ha d~ vc~ que a par~ella. d~ illu-

como jú o disse. 
Nol.ürei, por exemplo, o . seguinte: O governo 

contratou o serviço da illuminação dos subur
bios." Nesse co:i:ttr3to está estipulado que o Es
tado tem de p3gar as novas columnas que se col-

- locarem em suiJstituição aos postes de madeira. 
O relntorio do Il1inistro da agricultura diz o se
guinte: • 4:4::3:1 O~ pela collocação de 633 com
bustores do systema Gaz-Globo em substituição 
dos de azeite. » E' uma dasdespezasjustificati
vas do credito pedido. 
· O que queria mais o nobre deputado que se 

p~l~ ~umero dos úomi.J~st~r~~ p·ara conhecer 
precisamente o custo de cada um? Não faço a 
injusti\:a lle ;~creditar que a censura do nobr~ 
deputado tenha este alcance; e· neste c.aso ~ 
impossível ministrar mais detalhadas mfor-
rnações. . 

Resta uma outra parcella, relativa ao ca;nbi9 
em que deve ser feito o pag<1mento do serv1ço a 
êompanilia de illuminação a gaz. 

~issão que vir dizer no seu parecer: Se~hores, 
est~ contrato é mamvilhoso, ou esLe contrato é 
detestavel? 

Este assumpto é, por mi.nha parte, completa
mente estranho á discussão. Como quer V. Ex. 
que a commissão de orcamento,- se manifeste 
sobre um contrato que não foi sujeito á sua 
apreciação ? 

V. E:;c. sim, póde se aproveitar da occasião 
para tr;,tar do contrato da Eluminação a gaz; a 
com missão é que não tinha nada que ver com 
esse çontrato, qu~ndo _tratav~ da decre~ação de 

Quando esse contrato tiver de ser disc;tldo 
nesta casa, estou persuadido de que o honrado . 
Sr. ministro da. agricultura dará a V. Ex. os 
esclarecimentos os mais completos, os que me
lhorjusi\fiqtiem o seu acto. 

O Sa. GaviÃO PEIXOTO :-Não o cre~o. 
O Sn. BuAnQUE DE MAcEDO :- Portanto, não 

póde V. Ex. querer hoje atirt.~r -se principal-
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mente so re o reator a comm1ssao por não se paz de nos dizer qual é a melhor fórma de se fa
. ter envolYido nesta questão do contrato de illu- zer esse caiculo smão por 1;1.ma estimatiYa, como 

minação a gttz, de que aliás não seotrata. fez o governo_ 
- 0 SR. GAVIÃO PEIXOTO :-Mas que é de muita 0 SR. GAVIÃO PEIXOTO :-Calcularam ao cam-
urg·enci:J. tratar-se. bio de 24, o que é impossível. 

Õ Sn... BuARQUE DE 1\IAcEno:- uando V. Ex. O Sa. U:\R) 
tratar, provavelmente terú resposta; mas não me questão_ Expli(iuei apenas a razno porque o go
censure.- por. não termos, nem eu nem os meus verno pediu este credito e a fórma porque o .. 
collegas, exarado no parecer da commissão, direi calculou. 
mes1 o-ex ravagan em e I' te-,:, mo por unamente _unnto ao cam 10, a que V. Ex. se referiu, é 
aO- menos anossa opinião a respeito do novo con- I o fundílmento de uma das parcellas do mesmo 
trato de ill.uminaçiio a gaz. - · credito. 

O nobre deputado declarou que não sabia E' possivei, Sr. presidente, que -o algarismo 
qual era a base que tinlla serrído ao pedido de não correspo·11da tíquelle com que o governo de-
349:393~891, para s-arantia de juros ás estradas V!<1 calcuiílr. Ordinariamente o çalc~!o do c~tnl-

Senhores, o goYerno ?);1ga as garantias de juros 
ás estradas de ferro de Pernambuco e Bahia pela 
·ecr ·n ·~ f'rm · · · · - ' " 
o seu saldo faz a garan;ia de i%. . 

A camara comprehe:o.de que, com esta forma 
de proceder, não pôde o governo com exactidão 
dizer qual será a renda liquida desta ou daquella 
estrada. 

Acontece que se toma a média da receita de 
exercícios. de annos antecedentes. E' esta a me
lhor fórmá de calcular a gnrantia de juros pro-· 
va':el. Assim se fez, não_ sei si com modificação 

V~rificou-se, porém, que estas estradas não de~ 
~am r_enda sufficie:Dte ou eguivalente áquel!a . ( 

"' rantia de juros provavel no u-'timo exercício ; a 
consequencia era pedir-se um novo credito para 
suppriT essa di.fferença. Não havia oiltra ma-. 
neira de proceder_ · 

o go\~erno viu, por exemplo, qu.c no primeiro 
semestre do exercicio, para a estrada de ferro 
a a ua Ja a. rece1ta tm a s1 .o insu ciente 

para cobrir <1 despeza. Toda a probabilidade 
era, entendeu o governo, que no .segundo se
mestre não hom-esse l'eceita. liquida com a qu;!l 
se pudesse contar. 

Dahi vem a quota, que é hoje pedida para 
essa eslrttda de ferro. ' · 
. Aproveitando a occasião, devo desde já dar 
um esclarecimento, que me occorre ter, sido . . 

• o 
·nos : no caso de deficit quem é que o paga ~ 

Si esse deficit fosse p:~go pelo goverJlo, · este 
commetieria com effeito uma illegíllidade : o 
governo não póde pagar mais do que a garantia 
de juros sobre o capital ílfiançado ou· garantido. 
Si tiver de cobrir o deficit entre a receita ~ a 
despeza das estradas de ferro, commette um 
abu~o, porquê paga uma garantia hwior do que 
a que a lei autorisou. 

O nobre de1mtado deve assim concluir que o 
governo não pnga esse deficit; de{tcit que em 
todas as estradas de ferro g:-~rantidas, sempre 

I • . . 
das em prezas e fica a cargo dos accionistas. 

Com relar.ão a egtrada de Pernambuco não se 
tleu defi.cit iiws sim uma receita liquida· inferior 
áquella sobre a qual se havia calculado no i. o 
semestre. O governo, tJrevendo que igual facto 
se dari:~ no 2. o semestre. pediu o credito que 
hoje se discute. : · 

Não tenho outras informações que dar neste 
ponto ao nobre deputado, nem S. Ex. será ca· 

Tudo faz crer, que não estará a 20 ou á !9, 
como já se achou, porque ha uma tcndencia co
nhecida para a tt!La do cambio ; mas esta póde, 
é certo, não attingir a 21.~<. . 

A commissão entendeu que não devia corrigir 
esse calculo, porém não tem duvida em aceitar 
uma emenda, para qne em vez de contar sobre 
o cambio de 24., conte-se sobre o de 22, que é 
quasi o já existent~. 

""' ( (. ._, 

D. Pedr-o H, e declarou que não crê que se 
conceélesse o credito de 833:65:3~lJ,3i,s! realm~nte 

ções sobre este ponto. 
s~. presidente, tir!w-se por hnbito no nosso 

parlamento votar para. n estr::~dn de ferrp de 
D. Pedro li uma som ma insuflicientc parn o 
serviço do seu custeio. Não preciso de outras 
demonstr::~cões mais Jara ·ustificar esta ver-
dade, do que o facto conhecido de que,em todos os 
exercicios anteriores, se abriram creditas supple
rncntares para o custeio dessa es.rada. 

Ainda nwis, do 'ultimo relatorio ·elo digno di
rector daquella estrada se ve CJUC a despeza da 
estrada de ferro D. Pedro II, apresentada até 
poucos annos anteriores, nilo era a real; havia 
um.: parte dessa despeza. que corria por verba 
diversa ~aquella em que devia ser cl~::;si ficnd~.; .. ~ . . ' ainda por este facto, áquella com. que se tinha 
calculado. 

Feita a correcção, vê V. Ex., que o custeio 
da estrada tem de ser ainda maior, salvo as eco- , 
nomias que tiverem de ser reaEzadas, do que a 
média com que se calculou nos annos anteriore::;_ 

Votava-se, qualquer que fosse a extensão da 
·estrada de ferro D. Pedro li; uma somma de 
4.500 contos para o seu custeio 

Eu posso dar testemanho de que essa somma 
não :;e achava de accôrdo com os orçnmentos 
~pres.ep.t~dos pelo ~irector da e-str~da; era muito 

(.. (. :::;, .. 
Isto ex.nlica ter-se excedido o credi~o votado 

de 348:281$2:31 no exercício-de i8i5- 1876, de 
674:604$753 _n9 exercicio de i8i6- 1877, e dq 
600:268~337 no de !877-1878. 

O mesmo se deu com o exercício que findou 
em Junho ultimo. Votando-se a somma de 
~,500:000$ para o serviço de custeio correspon
dente a G:H,k 788 kilometros, era cl:~ro que esta 
som ma, que até então jâ era insuficiente para um 
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- ' responsavcis por taes factos. 
A companhia City Improvements julgou-se com 

direito perfeito a celebrar o contr:lto para o ser
vico do J1:. o e. 5. o districtos desta capital nas 
mésnws condições do contrato anterior. 

Na minha qualidade de chefe da directoria dt~s' 
obras publicas no ministerio dn ogricultura, 
(tenho orgulho em dizel-o), fiz a mais energlca 
e decidida opposição a essa desarazoada pretençao, 

111 t < - !; 

c extravagantes que se procura· realizar por 
aquelle minist~rio. 

l\fas, senhores, na fórma do contrato, a com
panhia, que, contimí.o a _pe~1sar, não tinha nem 
sombra de razão, nem dirOito, appeltou para o 
arbitramento. Esse arbitramento foi confiado ao 
conselho de Estado. Este, _examinando a questão, 
disse o seguinte: « ~ companl~ia. não tem pri
vilegio: portanto nao tem d1r01to a, celebrar 
novo cóntrato ; mt~s os actos dos govern~s pas
sados (n-o que ,.divirjo) os comprometteram. a 
celebrar tal contrato nos mesmos termos do ex1s-
tente para os 1strtetos actuaes. » 

A' vista desta decisão, o governo . não tinha 
outro caminho _a seguir sinão celebrar .o cog
trato ·. não tinha· nenhum fundamento para• nao 
sujeitar-se ~ uma semelhante de_cisãó, visto como · 
o juizo arbitral se achava consignado no con
trato que vigorava c delle não ha mais re~urso. 

Eis o motivo por que esse contrato fo1 cele
brado em taes condições. Considero isto (digo-o 

co1ú- toda a fi·anquezn) uma infelicidade para os 
habitantes desta capital; mas a honra do governo 
se aclwva preza por actos praticados anterior
mente. 

-.~Und<J assim, devo dizer que, tanto qu:mto foi 
)OSsivel o aoverno con · cr i - ·1 " 

melhoramentos que se teve o cuidado de õascrir 
em um contrato preliminar quG deveria vigorar, 
como vigora,_ para eventualdade _ do arbitra-
n no ser ,avorave n mesma companlia. om
prehende, que elles não podiam ir ao ponto .da 
c~mpanllia _al?rir mão de 20$ por predlo. da 
c1dade do R10 de Janeiro durante 72 annos. . -

O Sn. GALDINO nAs NEVES:- O peior de tudo 
é quP-_ esse sei·viço é· muito mal feito e nem está 

O Sn. BuARQUE DE MAcEoo:- Esse servico está 
confiado a um moço muito competente, "muito 
ap . en 10 ouvi o a gumas censuras, que tem 
sido por elle refutadt~s. Não posso neste mo
mento assegur<ir si ess:1 fiscal~zação continüa a 
ser fdL<f como até o momento ei11 que pude tes
temunhar ; o que posso garantir é que o fiscal é 
um moço muito competente e muito dig-no 
(Apoiados). 

O Sn. GALDINO DAs NEVES:- Sim, não duvido. 
O SR. BuAnQUE DE MAcEoo:-E estou certo de 

ue, se e e nao cumpl'lsse o seu ever, nao c igo 
por falta ãe aptidão, porque atam in.contesta
velmente, mas poF ~esidi'a ou P?r qn:Jlquer ou~ra 

l -- . ' tina. 
0 SR. GALDINO DAS NEVES:-E' SÓ u_m Oscal 'f 
0 SR. BUADQUE DE ?r!ACEDO:-E' um chefe do 

serviço, que tem dhrersos :Jjudantes. 

onde nunca se viu a feição de semelhante 
(Riso)_ 

O SR. BuARQUE DE ThiAcEoo:-V. Ex. faria um 
serviço commtmicando isto ao governo, porque 
acredito que o Sr. ministt:o da agricultura to
mará providencias. 

O Sn. Gi..LDINO- DAS NEVES:- Já fÚilei nisso no 
meu discurso. 

o 
ços que mais preoécupam e devem preoccupar o 
governo, é com certeza o do saneamento desta 
capital. O rio Bananct Podre era um fóco de in
fecções. Havia muitas reclamações dos mora
dores do bairro de Botafogo contra a occlusão 
desse rio; e differentes projectos foram apre
sentados ao governo com o fim de desobst rnil-o, 
desviando o rio, atterrando-o ou canalisando-o. · 

O ministerio do imperio, attendendo ús justàs 
~eclamações -da .i unta de hygiene e dos mora
dores da localidade; tratoude mandar canalisar 
o rio; executando uni melhoramento verdadeirà-
mente roficua. Abri - · · 
construccão das obras necessarias. 

. A companhia City Improvements apresentou 
uma reclamação e uma pr_oposta ; uma reclama
ção; 'fazendo ver que a ella caberia a preferencia 
na execução desse ·melhoramento, que tinha li
gação com o serviço dos esgotos da cidade. 

O ministro do. imperio passou esse S!lrviçopara 
o da agricultura: Examinado o negocin,-o minis
terio da agricult'9-ra entendeu dever mandar exe-
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· cutar a obra pelli somma de H7:0006, celebl'ando certq, do plano, do systema que S. Ex:. deseja 
para este fim um contrato com a companhia City adaptar para esse serviço, mas que não pôde ser 
Improvements. -·· de prompto desorganisado. Era necessario cum

Consta-me que esse melhoramento está sendo prir os contratos, manter ' as coloniàs até que 
executado regularmente. Ouvi dizer nesta casa, chegassem ao ponto de poderem ser emanei
que não.; mas a informação ue tenho é con- padas; satisfazer a todos os compromissos do 

· · · e - . ' a ; e es e que a ver a vota a na ei do 
Devo dizer ao nobre deputado (seria um deta- orçamento era insufficiente, o que devia fner 

lhe superfluo para qualquer outro, mas para o ministro? Seguramente pedir ao poder com-
--------~m~u~itffie~s~à~o~srEm*effia%s~drni~g~E.~es~e~oHll&.e~~a~s~n~ãfro4e~·)~,~qffnt·e~~~t~e~o~ete · · 

esses contratos, ao menos aquelles que tenho semélhantes despezas . 
. . visto ou nos quaes tenho collaborado por parte do A prova de ·que o honrado Sr. ministro da 

gov-erno, não são celebrados sinão em.vista de ·_agricultura não trata de seguir este mesmo 
planos minuciosos, orçamentos, descripções, em systema de colonis~tção 3doptado até hoje, é que 
fim todos o~ pormenores, de maneira que sabe- · não se tem lançado no càminho vertiginoso· dos 
se ual .é a obra ue se vai executar e o seu di ndi · · ~ 
custo quasi e:x:aeto. feitas durante o ultimo exercido jú são menores 

Deu-se no curso dos trabnlhos um incidente do que as do excrcicio anterior na importancia 
que exigiu um accrescim~ de obra. O fiscal da de 3,6:l4::0006000. 
empreza ec arou que esse accrescimo era m 1s- l as, sen ores, apeztll' e to as estas reduc
peusavet :i salubridade publica, que melhorava ções, o nobre ministro da agricultura tinha ainda 
considetavelmente o projecto. Esse accrescimo de pagar os conttatos, tinha de manter as colo
não estava consignndo nú contrato -primitivo·; ni<rs, construit estrad:ls para estas, estabelecer 
o governo teve, portanto, necessid:1de de pagai-o numerosos immigrnntes e stlLisf3zer outras despe- . 
como um extra. Dabi vem a differenl}a, . que ,zas. Como é que S. Ex:. havia de proceder r · Não 
o nobre deputado nota, · de :U7:000~ para tendes como pmva do zelo com que este serviço 
120:000~000. está sendo feito, e se ha de-fazer de ora em 

E' po~sivel que o melhoramento não fosse exe- di3nte, o facto de S. Ex. na sua proposta de ar-
. ,, · nto ter redu;d(IQ a verba - t · 

Si f:~ctos ha que não tenham chegado ao co- sação- a 2 .000:000;), ou pouco menos ainda? 
nhecimento do governo eu pedirei ao nobre Pois o nobre m!nistro, que em rnateria de orça-
de )Utado ou 3 uem . ·uet· < ue se'a ue os de- mento uer inauo-urar m o-i · i r 
nunci_ç, afim de que poss3m ser tomados em de- quelle que temos seguido, quer u veruade, Iiavia 
vida consideração. .. de p:.!dir de:;ta -vez uma verba mnda insuficiente 

Não creio, como disse o nobre deputado, que pa:a os sel'viços que pre.mme Lerá d'ora avante a 
esse rio Banana Potlre deva ser ... não me o c- seu cargo? Seria a negação de tudo que· nos pro.-
corre presentemente a plnase de S. Ex., mas mette. _ . . . 
parece que nos disse que se tratava de nma ba- E' provavel que o nobre ministro. da agricul-
nan<~ que esti!Ytl se1tdo cem , - ' · . · · :s, eu <lS co oums ; 
cad:t, querendo- insinuar <lssim I!Ue er;1 umn mas o nobre depUtado sabe, que um administrador 
fonte perene de rcclama{ões, de indemnisaçõe~ pruuente, que não procum adquil·ir uma falsa 
ú em preza.. popdaridade, ou 30 menos uma popularidadé 

O Sn GALDINO DAS NEVES :-~ão é mais Banana prejudicial oo paiz, não emancipa uma coloni<1 
Podte, é a banana de ouro. ·' ·sem que esta tenha . e-stmd:~s, capella, prof,~ssor, 

todos os elementos indispensnveis ú l'ormn~~ão ue 
O Sn. Bu.-\nQüE DE MACEDO :-Asseguro a S. Ex, um nucleo de população regulai· ( .tiJmiadns ). 

que de nad:l disso-se trata. Attendido~ estes roelhor<~mentos, acretlite o 
Taes ~:e~amaçõe.s não são. attenqid:Js pelo go- nobre de utad ue 0 h n. d 1 · · ... ·• 

s. Ex:., que con(ia por certo na integridnde' do cultul'a emancipani as colonins; e nús ti~ remos de 
nobre minbtro da agricultura, ha de acreditar entrar n'um regimen diverso daquelleiíque em 
que este é incapaz de fazer uma concessão de ma teria de colon_isa0ão temos seguido atu lloje. 
qualquer ordem que não se ache devidamente Releva entretanto no1ar que já é crescido o nu-
jústincada. · mero das colonias emancipadas. E -a este rcs-

Fique S. Ex. tr.anquillo, que si porventura o r;ei to, Sr. presidente, devo dizer, que não sigo a 
melhol'amento exigir ainda alguma modillcação, opinião daquelles que têm constantemente con
esta só será autorizada em Lem da salubridade demnado a colonisação neste paiz; a minha opi
publica, o nobre ministro da 3gricultura só ha de nião, que não tenho tempo agortt de desenvolver, 
conceder sómeute a indemnização que de rigor é qM o Brazil tam lucrado e lucrado muito com 
de direito for devida (Apoiados). a colonisaÇão européa. 

Jámais essa. banana podre será eternamente E' úma rande in'usti a dizer-se nesta casa. 
que é malbaratada esta immensa somma que se 

Sehores, tratanto da colonisação o nobre depu- tem despendido com· o se:r,viço da colonisação. 
tado disse-nos: esta colonisaçãojá se annuncia 
pelo excesso de q,J157:7785298. U!\lA voz·- Não se tem tirado proveito ne- -

E' nn verdade deploravel, que tenhamos ne- nhum. · ~ 
cessidade de votar um credito tão crescido; mas O ~,. BuAnQUE DE MAcEoo:- Eu me reser-
o. que queria o notm.: deputado que se fizesse? varei para em occ<Jsiiío opportuna apresentar á 

O nohre ministro da agricultura quando tomou camara uma série de dados estatísticos com in
conta da sua pasta achou o serviço de colo ui- formações por mim culhidas a respeito deste ser-
sação organisado or uma fórma diversa é vir.o com ae l · - · 
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1 a nao e ao e eva a como se 
diz, como que os beneficios não são tão poucos 
eomo os que 'se ennumeram. _-
. 0 SR. GALDINO ÍM.S NEVES:- Quem disse isto 
foi mesmo o Sr.· presidente do conselho. 
0Srr:BuAnOuEDE~L<\C•D :- ii 

SI ente do conselho disse, pelo contrario, nesta 
casa, que t~lgum resultado se tem alca-nçado d:r 
colonisação. _S. Ex. entende que debaixo de certo. 

o e v1s a, por exemp o em re açao aos ml
mediatos henel:icios da lvvoura, não temos tirado. 
grandes result:1dos (apoiados); e é por isso que 
S: ~Ex. dirig'iu a sua atten.ção para outro lado, 
tentando resolver o problema da acquisiç~o de 
bra~os para a agricultura com} importnção dos 

· 1\Ias S. Ex. n unc<t. disse ·aqui que não temos . 
alcançado re5ultndo algmn da colonisação. · 

~ue nã~ sé devia co.ntinuar com a col~nisação. ·, . 
o Sn. BU.illQUE DE MACEDO: - As razões são 

'Outeas. S. Ex. V<li montar os nucleos· actuaes e 
trata de attrahir a colonisação espoutanea. 

Com relação aos pormenores de::;ta verba do 
credito, foi que especialmente me referi ao re
lataria do bonrado presidente do con;;elho .. 

~i o 'no~re deput_ado ~e dignar l~r ess~ rel~.-

:, I. ~ 

o credito pedido de (L457:778$298. 
Eis o que se d.espendeu e. se tem a desponàet' 

ainda, por conta do cit;;do exarcicio com a verba 
-Terras publicas c colonisacii.o. 

Desp~za re:.Ílizada c u realizar-

:Pes.wa1 Ja inspeotol'ia das ter-
' ras e colonis~ção, hospedaria de 

immigT<.1utes, njudns de custo a 
engenheiros e agrimensores, re
pa triaçi'10 de :11 g-uns russos alie-
mães e outros ................ . 

Subvençiio ci socierladc coloni
sadora de HamhPrgo em :I.Sq,9, 

a o ·o rnidad d t·eto 
7006 de 24 de :\.gosto de 1878 ... 

A companhia de Navcgàção 
Transatlantica, por iutroducção 
de immigrantes,na conformidade 
da clausula i." do decreto n. 
6888 de, q, de lvlaio do ultimo 
anno ........................ . 
. A diversas companhias por 

transporte de immigrantes ..... 
'cGm a colonia de Porto' ReaL. 

Total.. .. 
,• 

' o . 
cresceutar os que seguem • 

Despeza:effeétuada e a effectuar 
na Euro~a: 

Adiantamento de passagens a 
immigrantes e outras despezas.:. 

Daspeza etreétuada e a effectuar 
nas provincias ppr creditas dis-

A: 56.-TOMO IU. ,. 

220: 886;)86\) 

- 81 : 250~000 

27~(1,80~000 

68:479$770 
120; OQ_ü6000 

5i8:086~o39 

30:000~000 

. ; ..... 

.. ,,,·'.;;:._ ______ ...;,;.;;....;;_ 

- Total.~.. 6.294:~7-78#29JL> 
CredM da lei. ....... ,.-..•.. - L8:36:ooonooo.:"" 
Excesso da despeza ........... 4,:457.:7i8~.298 ' 
CÔmo sr, vê Ínnitas destas parbellas. referem:se < 
~ .. . ~ ~ .. ... ··- ·. . • • .; . .. -

- ' ( est3o liquidadas 110 thcsouro ; por__tanto :não era 
possível que o nobre presiâente do conselho pu-
desse ministrar n i · 
tos do que a q.ue se acha no relatorio ele S. Ex. 
·. A~sim. não vejo razão para o meu dig·no cal
lega suppõ1; que esta verba dé 4,.4,57:778~298 está 
completamente despida de justiticação. . - __, 

A leitura do relato rio do m inisterio da agri
cultura; diz o nobre deputado, não satisfaz o 
preceito dn lei; si alguma cousa contém de in-· . 
teressantc é ::i satyra adubada pela ironia do pre
scn~e e pelo e~c.arneo do passado; 

quizera que S. Ex. rile dissc:o:se ond~ Óncontrou 
no relatado do nobt·e ministro essa sat,rmadu-
ba.cllt dct itonia do ~re en e e elo 1· • 
sado? 

Senhores, para poder acrescantnr · r.lgumas. 
p~llavra::; sobre o relntorio do nobre ministro devo 
começar- por dizer :i casa, que não tenho parte na 
exposição desse relntorio. Faço esta declaração. 
p:I? facto . de ser ~g..~ ch_et:e da çlirectoria ~e 

~. .-.. . . (.o • 
Dito -isLoJ devo com consciencia responder ao 

no-lJl'e deputado, que o relatorio ào ~obre mi
ui::-tro da agricultura é um dos docurnenl.os 

. meihor confeccionados e quo eontém · muior 
so1üma de esclarecimentos que tem vindo a esta. 
cttm.nra. Eu quizr.ra qnc S . .Ex. se dit(nMse :.ma
lysal-o, ~ dizer-me onde acha essa satyra adu
bad(t da zronia do presente e do escarneo do pas
sado? 

·a i o, n.1ores, uma ver a <nra lllJUSttça. 
(Apoiados). 
. O Sn .. JoAQum · NAnuco :- Sobre muitos as

sumptos·nuo contêm informações nenhumas. 
O Sn. BuAnQUE 'DE MACEDO:- Então pcrmit

ta-me o nobre deputado que lhe diga que não 
prestou attenção a esse relatorio. Tr,mha S. Ex. 
<l bondade de confrontar o relator lo do actual 
honrado ministro da agricultura com os· dos 
seus antecessores, e verá que a respeito de alguns 
este é superior, e de outros não llles é. em nada 
fufuri~. -

alcançar-se em :uma secretaria bem orgauisada; 
como é a da agricultura, se acha nesse relatorio; 
c si alguma informação não foi alli me_ncionada, 
é por certo porque \l n9bre ministro nãoteve 
-meios de alcan~l-a. . 
. A camara sabe que o minist_ro não {!Ode ter 

outros esclarecimentos senão aquelles que tem 
á sua disposição-na secretaria. · · · · ·· , · 

' ' 
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' J ~ • ::,.. - ::> ' ,., ( . -
, sol vi do seu diga o antecessor, tratou de propor-· 

O SR. Jo-tQUDI NAnuco:-NãÓ apoiado. cionar não tudo quanto sê f:1zia necessario para 
----~~O~S~R~-~B~U~:~~n~U~E~D~~~~·~~~~~~~~~~~r ~1ruú . ' . 

eputado a trat:1r do serviço tele.graphieo. dispensavel~ afim de que ao menos nüo continu-
Com relaç~o ao serviço telegrtlphico deu-se 0 asse a ser um encargo para o thesouro. Foi 

mesmo facto occorrido com o da estrada de ferro assim que mandou construir a linha de carris 
D. Pedro li. Votou-se para esse serYiço somma -entre o logar dn extracção do minerio e os fornos, 

- inferior á necess~ria. A directorin dos tele!:?:ra- . e autorizou outros· melhoramentos. A de:;peza ' 
phos tinha pedido quasi o dobro da quantia ~que que dahi proveiH., não ha duvidar, concorre para 
foi votada. Assim se procedia~ creio eu. por ser justificar o credito que se pediu. 
licito abrir credito supplementar pura essa verba. Outra a que o nobre deputado alludiu, é a dos 

Dahi resultoÚ 0 que é facil de rever: em u vencimei?-tos dos fun~c.iona!'ios militares. Estava 

~ ' · , . 
beu um aYiso em que se lhe communicava, que 

As linhas tclegraphicM exigem frequentes e a reparlição da guerra se recusava abonar taes 
muitas vezes dispendiosos reparos : além disso vantagens aos empregados militares da fabrica. 
reclamam a coustrucção de estradas ·ou veredas Não era justo que estes funcccionarios, que 
que devem ser abertas com certa perfeição aflm tinham p:Hentes militares, ficassem privados dos 
de que se possa fazer o serviço da conservação seus so-ldos elo facto de se ter o minist' i 

. ~as m~sfiLts liah.ls. Tudo isto é cl:tspen wso; e guerra recusado satisfnzel-os, soh pretexto de 
a medtda que se estabelecem novas commilni- estarem ao serviço do minis ter i o da ngrit; ullura. 
cnçües telegraphicas; ha necessidade de cons- Eu n1io nz o cnlculo do quantum dest:t despeza ; 
truir novas veredns. São despczas com t~s· qunes porém elln se acha em uma.das tabellas do orca,_
e!O g-rande parte se havia conta~o na organisa- mento.Basta vêr ns patentes destes officiaes para 
çao do orçamento para este sernço ; mas desde saber n qunnto se cleya a despeza. 
que o poder legislativo votou somma inferior a O no!Jrc mi.ui~tro ua agricult.ura teve necessi
indispensayeJ, comprehende a camara que não dade de autorizar a acquisicuo de ulguns utensi
é possível dispensar o credito que ·ora se pede. lias e npp11rclhos par:! a fabrica, afim de que esta 

-------=~~~rã~o~h~<~lV~· i~~ ~n~e~u~h~u~n~1~~d~e~s~p~ez~a4.~q~JwJe~r~owr~duiun~·*r~~w~ss~e~l~-e~c~c~~ · · · · 
quer extraot·dinari3 , que não estivesse demons- tarnbem rendn sÚperior ilquelln com que a mesma 
trada e j ustiflclJda: tódas estavam, portanto, no fabrica tem contribui do até hoje vara o the
caso de ser autorizadas pelo ministro. souro. E' esta a explicação do accrescimo que se 

· Tratando da fal?rica . de ferro de Ypanema, 0 deu na verba • Fabrica de ferro de Ypanem;:t, :o 
nobre orador tambem JUlgou deficientes as in- Diz o nobre deputtldo que a fabricn continúa a 
formações que se encontr{Jm no parecer da com- -render o seu materint mais caro do que o im
missão. S. Ex. disse (lê): • Não sei pelo relatorio portado. A este respeito creio S. Ex. n5o está 

-a quanto montam os pagamentos feitos aos offi- bem informado. Ainda ha p0uco tempo vi an
ciaes do exerci to, que servem no estabelecimento nunciada a venda de ferro guza, por preço infe
e muito menos:qual a nàtureza dos melboramen~ rior áquelle por que é impQrtado do estrangeiro. 
tos feitos, desde que houve desclassificação. não Me consta, que actualmente estª-o se fabricand~ · 
sei bem em que con~iste 0 desenvolvimentÓ daao alli diversas peças de maehinismos para engenhos 

" _ , n 
1
ar 

0 
ex- · · ·ersas, em . eend:içtie<:!---'_.,.;.·~~-,.,..,.\'l"!t--- -------------------i 

cesso ·da despe_za ;. não sei ainda 0 valor da in- v eis do que si fossem importadas. 
demnizaçã'o ·do material fornecido para a cons~ O Su. GAVIÃO PEII.OTo:- Não apoiado. · 
trucção de· ferro carril entre os fornos e o loo-ar O Sn. BuARQUE DE 1\1.\cEno:- :lflas admittamos 

. da extracção do minerio. O que sei é que"' os que V. Ex. tem razão. Si isto se dá, é parque 
goyernos tGn:t cuidado da fabrica. sempre tarde e a fabrica não sé ácha montada em condições de 
~~horas; e que tôm ~asto em pura perda, inu- · poderem os seus productos entrar em eoneur
tll!zando pela sua des1dia ou adiamento as pro.- rencia com o material importado . . Quando as 
pr1as despezas que fazem, e que até hoje a fa- causas se organizarem definitivamente, quando 
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de uma ma~eira COl}lpleta quando a exploração 
do ~stabeleCimen_to for trans~erida ~uma em preza 
partlculür, <I fabnca se transformara em perenne 
fonte de r~nda para o Estado. E' minha opinião 
que a fabnca de~re ser arrend:>.da a uma empre
za articular : mas an . ' -
. íto _que o governo pro~ede com prudencia, rro 
mtmto de realJzar maiOres vantag·ens, si por~ 
ventura ·co !locar a fabrica em condi ~ões taes ue o 

rezano que qUlzer a qum -a ou. arrendai-a 
possa vêr que lucros provaveis venha a auferir· 
o que não se dará si a fabrica continuar des~ 
mantelad.a, sem organização. . 

O pensamento do nobre ministro da agricul
tura não é outro senão este : collocar a fobriéa 

- A .. • :- • ' • • ' 

se~s produc(os entrassem em con~'urrencia pro" 
vettosa com os productos estrangeiros, maiS para 

ue ossn v anta· os ~ -
preza particqlar. 

Tenho nss'im ·respondido ás censuras feitas 
pelo noure deputado. -

Tive ao principio a idéa de mandar pedir á se
cretaria da ag!'icu!Lura uma relação minuciosa 
dessas despezas acempanhada dos documentos 
respectivos; mns pareceu-me ser isto superfluo, 
e que viria eu fatigar a camara com a leitura de 
taes documentos, por isso que estes creditas nã(} 

• • L'l , ., • 

por que~e prestam con·tas no tbesouro. 
O nobre d~putado, Sr. p_reside~~e, di~se no fi-

" « Dons compro misses, cada qual mais . serio e 
mais p;rave, cacla qual rnais solemne, havia con
trahido. para com o paiz o partido liberal :- a 
verdade do voto c a verdade do orçamento. 

• Como cumpriu esses dous compromissos o 
cr • • • 

consistiu na formidavel mystificação que aqui 
passou, e que, como reforma deficiente e incom
pleta, não poderá preencher o fim- que seteve 
em vista. Volvamos agora as vistas para o outro 
empenho· de honra- a verdade do orçamento. 
Cópia servil do methodo, do plano, do systema 
dos adversarios; reflexo dos orçamentos passados, 
o que approvou esta camara e ora se discute ~o 
senado aparta-se apena~ dos orçamentos anter1o-

' o Em· que é que esse orçamento mostr~u-se um 
orçamento liberal? Em que se patenteia neHe o 
influ..·w das idéas democráticas? Por onde e por 
que caracter especial, por que feição predomi-
nante se distingue dos outros? » . 

Senhores, parece que o nobre deputado es
qu_eceu rapidamef;lte tu~o quanto aqui se passo~, 
por occa:>ião da dtscussao do or~amento. Entao 
se disse que o governo não podia apresentar 
uma proposta como desejava,. reorganizando 
toJos os serviços da administração publica, p~r
que p.ão tin~1a .ainda ,9s elementos n.ecessanos 

• .. ... 1 

Votou-se um· orçamento que continha o mais 
liberal de todos os principias, aquelle que por 
excellencia devemos· realizar e manter,· que; é a 
verdade do proprio orÇamento. Isto é, esse.orça
mento continhn as verbas votadas com ns sEJmmas 
necessarias ;~. cada um dos serviçqs, e consignou 
a prohibição expressn~ completa, da ab~rtura de 
·creditas supple~entares~ salvo naqmllo que 

a so utamente a previsão · humana não PÓ<li~ ; 
·providenciar.· . . · ' 

O SR. GAvrÃo PErx:oto:-A prohibiçãoexistê~ 
mas os IJ?,inistros. não se importam com .ella. · ·- ~ 
. 0 SR. BUARQUE DE MACEDO:- Portanto em qlW 
e , . " .. 
mento não eraJiberal '?' Porque creou impostos?.· 
Mas, senhores, os governos, por serem liberaes,; · 
não podem deixar de crear im ostos uando 
e es sao necessarws. om que é que se mantêm 
:~ administração? O nobre deputado n'i'ío p()d.e. ... 
censurar a camara e o go_yerno por terem con- •. -. 
corrid_o para a decretaçã<? de impostos, . porque::-<·· 
esses Impostos querem dizer o credito da nação,; 
e não é set liberal deixar esse credito á mercê: - ' 

Senhores, o nobre deputado dirá que esse or
çamento não é liberal, porque o governo nã(} as
sentiu nas reduc -
S. Ex. Mas esstis reducções não consistiam se
não na desorganização da maior parte dos servi
ços, no estancamento das nossas grandes fontes 
de producção. Pois (JUeria o nobre deputado que 
para evitar o lançamento de impostos necessa
rios á mantença da publica administração o go
verno desorganizas3e tudo, deixando de prover 
ás necessidndes do Estado~ deixando de. alimentar 
e~sas fontes qp.e ~ão _as unica~ d~s quaes ~,p.fo-

O Sn. BtrAROUE DE MACEDO:-Respondido como? 
O nobre deputado disse que a cnmara não votou 
um orcamento liberal. 

Mas "porque é que o orçamento não é liberal? 
Em guc consiste o l_ibe:alismo do orçament<?? .só. 
foi isto o que se deu. O respeito' á lei lá se-ac'ha · 
perfeitamente consignado no orçamento. Disse o 
notre d~putado, como . ha pouco me repetiu, 
que ·os ministros não faziam caso dessa prohibi
ção. Mas, senhores, se formos a argumentar com 
essa fórma de proceder, com a moralidade de 
cada um dos ministros, então não ha lei possiveL 

Eu já. disse nesta casa e. agora repito. porque 
~em a proposito : a primeir!l condição, para q!le 

morillidade de quem governa. Mas como é possi
vel .consignar isto n'uma lei de orçamento? 

O SR. GA.LDr~o DAS NEVES:_,. Verbas que hão. 
de ser cortadas no senado. 

0 Sn. BUARQUE DE MACEDO: -E' outra ques-
tão. -

Taes sejam os córtes ·feitos pelo senado, qne 
alguns possam ser aceitos e outros .regcitados. 

Pela minha parte deClaro, que, apezar do apre
ço em que tenho o senado, não subscrevo a tudo 
qunnto fez. e pôde elle ·fazer ;_ hei de. examinar e 

deputado, que não havemos de àceitar subser
.vientemente, eomo parece indicar o seu aparte,. 
tudo quanto do senado vier. _ . · 

_o SR. G:ALDINo.DA.s NEVEs: -.Não digo subser-
VIentemente. . . - , -. 

O SR. BuARQUE DE liAcioo:- Senti, Sr. pre
sidente, não me achar presente nesta casa quando 
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>:·' por que eu dem"onstraria que a medida era, in: 
constituéional ; que o senado .nüo podi:l restnl•c
Jecer o b:1talhão naval,· e a minha demonstrar.ão 
seria apoiuda em ::mtoridndes conservadoras que 
trataram perfeit<lm.ente da cspecie. 

de me pron"unciar em divergencia, suslcntmdo 
o contrario do que alli foi proposto. 

Acredito ue os membros da camora vitnlida 
são levados. por sentimentos muito lou.vaveis; 
mas niTo é bastante para que a cnmnra lhe vote 

, essa submissão a que parece nos querem :-;ujeitar. 
Pel~ minha parte protesto. 

(Ha apartes.) 

' postos ! Não crero que o nobre deputado, que se 
acha na vanguarda do .Progresso das idéas, tenha 

}i i<1 _ artes · 
Desejo, Sr. presidente, que fique consignado 

que renlizamos no orçamento um dos nossos gi·an
des pnncipi0s, a verdttde do mesmo orçamento. 

Não_votamos sommns insnfficienles pnra os dif
ferentes serviços; não decretamos despezas super
fluas; pro h ibimos a abertura de creditas; não con
sentimos que o poder executivo {lossa despender 
um ceitil que não se ache consignado em tabcl
las al?pr.9vacl:Js p~lo corpo ~egislativo.Que maiores 

zesse ?"Si este orcamento Ii:io 
que poderá ser (Ápctrtcs): 

( ' ( ( ~ 

si outra bandeir:r não tivesse o partii!o liberal 
para :wvorar, e outro progr<lmma não tivesse 
realiZado, este da economi::t dosdinlwiros publicas 
e da verdade no systema orçamentario seria 
suffi.ciente para que esse parti_do tivesse cum-
rido o seu deve1· e. reen hido uma alta 1i1i são 
O Sn. GALDrxo DAS NEvEs:- Não ::e póàe fazer 

i m possiveis. E ós impostos ? 
O Sn. BGARQUE DE 'MAcEDO:- Não ha impossi

bilidades no orcamento. 
Quanto aos in1postos, o nobre deputndo jú está 

sentindo os sep.s effeitos cGm o emprestimo 
ultimo, que veiu revelar a grande confiança que 
merece o paiz. Si a c.amara não tivesse votado os . . . 'i . . . 

mento, a confiança do étrangeiro nem mesmo a 
do nucionnl não se revelaria em· ti'to alta escala. 
concorrendo para cobfir duas on mais vezes 6 
cmprestimo nacionaL que:tcabamos de ltv~mtar. 
E essa confian·ca basêa-se tambem na certeza de 
que o governo· P. o parlamento .Procuram cum-
prir o seu dever. , 

O Sn. GA.LD.lNO DAS. NEVES ::..- O- senado vai 
fazer figura i1 nossa custa; porque.o povo dirá : 
-Si não pagamos os. impostos .foi porque o se
nado não quiz. · 

0 SR. BUAR UE DE MACEDO:- Sr. residente O 
nobre deputado concluiu-o seu discurso com ai~ 
gumas · palavr-as que · não passar::~m desaperce
bidas, principalmente· áquelles. que, -~:orno· eu, 
tiver:.tm a ·honra de ser collegas de(S. Ex. na 
camara de :1.868. . -

O nobre deputado· fechou a' sua oração com 
estas p::~lavras (lê):. . . . . . · . 
··~Sob os dons pontos de vista que assignalei 

-verdade das eleições e ver_dade do orçamento 

como os consenadores que o deixara;n .• 
.Eu podia pedir ao nobre deputudo a süa 

eloqurneia pnra dizer-lhe: srlla satyr:1, ironia, 
si lw, direi mesmo, punhalada que mais pro
fund:.mente deva ferir o coraciio aos seus cor-
reli..,.ionarios são estas alavrâs~ · 

Senhore!.'-, em :1.868 ouvi a um daquelles que 
se achav<Jm nas fileiras em que o nobre deputado 
se alista-va: dizer em situ:Jção identica :- pre-
1ro o gov ,rno os conserva ores ao os 1 eraes. 

Estas palavras que, nnquella occnsião, mere
ceram; creio que mio me engano, o assentimento 
do nobre deputado, são muito semelhantes ás 
que agora leio-tanto valem os liberaes como 
os conservadores. 

:SR. AVIAO PEIXO'l'O:- arque es.tHO COnl
metteudo os mesmos abusos quando estavamos 
óra do poder. . . 

0 Sn. DUATIQUE DE MACEDO: -.Não quero dizer 
que os Jiberaes que lie acham no g<1bínete lle 5 
de Janeiro sú tenham praticado actos dignos de 
lonvo1·, dignos dn adhesão ·do nobre deputado; 
nws S. Ex. ha de reconhecer, q uc si erros têm 
com rnettido, e eu não sou suspeit.o porque nã9. 
sou udmil·ador de todos os seus attos, na parte 
em que o nohi'e deputado os censura, o gubinete 
só se lcm tornu~o ~igno cl~ e~tima e do apreço 

finnnç:.:s q~e os minisL~os de.5 d~· Janeiro melhor_ 
gerem os !1egocio~ ào Estado. ' ·,.. _ 

silo os conservadores como os liberaes? Si o nobre 
deputado acredita, q.ue o governo conservador' em 
materia de finanças, foi delapidador, esbanjado!'; 
digno da sua Gxecraçã9~ como, pensando assim, o . 
nobre deputado póde comparar ps actnaes mi
nistros aos que por aquella fórma procederam ? 

Esta censura parece-se muito com aquella que 
ouvi_ ein i868; as palavras do nobre deputado 
equivalem a estas outra~: • Venham os con
servadores para continua-rem a fazer a felicidnde 
do paiz. , 

O SR. G . .\. vrÃo PEIXOTo :-A traduccão é muito 
livre: trato dos h0mens. • - · , _ 
. 0 S:à. BUARQUE DE :M.ACEDÓ :-Outra não se póde :. a . . . 

O SR. 1\L-\NOEL PEDRO :.:...'A questão é com o go-
verno não é com o partido.· . · · . 

O SR. BuAnQuE . DE MAcEno: - Lamento, . Sr. 
presidente, que ·alguns talentos notaveis, caya_-
1heiros cujas opiniões seriammuito uteis á causa 
liberal, se achem de alguma -fórma em dissi
dencia con! os que sustentnm 0. gabil).ete. 

Qualquer que seja o numero destes distinctos 
collegas, o_seu afastamento faz um grande·· mal 
ao partido Uberal, porq;ue .nunca este se acl!.ou 
em situação_ mais difficil doque esta em q-ae 
se encontra actualmente ~··tua -o • em e · 
unii:lade de vistas era indispensavel, em que a 
união seria. o ma1qr elemento de força para po
dermos vencer o adversario, que tão. sagaz e 
habilnienfe'proGura destruir-nos. - . 

Entretanto,. em vez de cimentar essa uniã~. 
que. para mim deve ser. o llesiderat11m de todo li-. 
beral de bom cunho, como é o nobre deputado, 
as sua.s palavras ferem de .morte a situãção, en:
.toando cantico aos nossos adversarios; que nãó 
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, 1 , . u ão po em am a ser, po et· ; e 
Isto qm1ndo apenas o partido liberal tem ensaindo 
no governo alguns poucos dos seus homens de 
Estado, que, quando mal tenlwm itlo têm uiante · 
de si muitos substitutos aptos. ' 

O Sn. GAVIÃo PExxoro:-Refiro-me aos homens 
.. - - . . -

O . Sn. BuAnQUE DE Ai ACEDO:- E' assim que, 
aquelle~ qn~ querem conc_orrer para o descredito 

( (. ' c.. 

adversa rios, ora pela voz dos I?r.oprios amigos; que 
se trata de ~.rvorl).r a poht1ca dos golpes de 
~~~- . ~ 
·Senhores, é mais uma injustiça que se irroga 

ao partido liberal e ao-gabinete de 5 de Janeiro. 
;- · 'sid n c:: " c 

chiir dns palavras ou dos actos do governo para 
que se lhe atlribua o pensamenlo de dar golpes 
de E~tado. _~ 

e a mm 1:1 parte ec aro: na o acre tto Jam::ns 
que o g·overno liber:Jl do meu paiz- se constitua 
emarauto dos golpes de Estado. , 

Aquelles que começam por desrespeitar as 
instituições acabam por vel-as desapparecer. Só 
a anarchia ligitima os golpes de Estado, e fe
lizmente não é este 6 nosso caso. 

Se ha queni aconselhe taes ntedidas, não serni 
eu, que p~r~ o governo serei sempre um am-igo, 

vientc. . 
E demais, a camara ·dos Srs. deputados, que 

é a sentinella vi"'ilante dos ministros, não aderia 
por certo prestar o seu apoio a governos que se 
desviassem lançando~se no caminho dos golpes 
de Estado. . __ 

Estes, como muito .bem dizia Cavour, não ~:;ão 
uteis ainda mesmo quando favorecem os inte
resse~ e os principi~s do proprio partido liberal 

E ·quando, senhores, governos houyesse, que, 
não querendo imitar o gabinete de_5 de Janeiro, 
se soccorressem desse condemnado. meio, faço jus
tiça ao Imperador ,para acrtlditnr que o seu punho, 
que tantos actos gloriosos ha sellado, não abriria 
o que .eu chamo o despenhadeiro por ondero: 
la.riam as nossas instituições. · 

Acredito, senhores, e disso todos nós podemos 
estar completa.mente tranqriillos, que o gábinete 
e e :merro nunca se 

da moderação e da legalidade. (Muito barn, muitO 
bem).: · 

0 SR~ GAVIÃO PEIXOTO pede a palavra .. 
_ O SR. PRESIDENTE:-Tem a palavra o Sr. Gavião 

Peixoto. · 

o Sr. Gavi~o ·Peixoto :-'-Sr. presi
dente, ·o discurso- do ·nobre deputado por Per
nambuco, distincto relator da com missão de. 
fazenda, é a: mais robti.sta prova de modo por que 
foi violentamente. infringida. a lei de 9 de _Se-

mbro:de :1.850 com_ m_enos rezo do corpo. le-
gislàtivo e sacrificio dos mais VItaesmteresses o 
paiz. . ·· . . . . 

Os creditos que a camaravota todos os dias são 
as satyras pungentes .do parlamento .bi:azileiro. 
As camaras são apenas apparencias eng-anadoras; 
o governo é tudo (Apoi~dt?s e não apo_iãdos). . : . 

-:-E- dóe que talen~o~ provad,os como o de S. Ex. 
defendam .creditas. supplen;tenturcs sem credito 
possível.- · · 

. I nao queremos q_ue se respeite ao menos 0 
t.ext~ expresso da lei de 1850, salvemos do nau
lragw. a forma Jeg!J-1: Não é um credito que se 
p~de a cam!lra; e sim a ~pprovação de -despeza 
f~tta se.m Ie! e sem convemenci~ publica. A-maio
rm -qu~ apoia o ?"overno Jtóde. sem d~vida ap-

l~ção da lc~, mas não de, pela irregularidade da 
forma, a ~mg~em o direito de pens~1 r que 0 
corpo leg-Jslativo do Brt!zil entende de seme-
lhante modo a lei citada~ ·c 

Se~ia, além da approva~ão da despeza.. a consa
gr~~ao solemnc·ctc ~m sophisrna ::~ppar~ltoso. 

_ 0 .Su~ JO,AQUU\l NABliCO :-'M.aiÍo bem. 

O Sn. ~AVI~o PmxoTo. :-0 que tem 'sido a verba 
de colo~Isaçao entre nos? Sempre mal calculada 
e exced1da, ella asson~bm pela ousadia do;; sup
plen!entos ne~tes · ~ltm~os exerci cios. Em 187;) 

' j ~ ~ CT , • "" • 

elevou-se a 1.745;920~598: D.o· e~ercicio de 1876 
a ~877 a co~sig-n;açiío fo,~ q,e,:l:836:000;) e o sup
pnmento fOI de 3.702:0i>0;>632 · no exer<;icio de 
1877 a 1878 p consignação foi 'de 1.83ô:OOO$ e a 
despeza r_eallzada de 9.773:667$, isto -é, qua_tro 
vezes mmo~ do C}t~e a verba primitivamente . vo
tada;. ~ hoJe pe-dé,!ll-.nos novos creditos _para. o 
exercJCIO de i87~ a 1879 e, o que é mais credito 
para~ desp~zas feitas. ' 

I ' 's ogo o governo a d~spender ~ que bem quizesse, 
ten.do esta por compensaçao algun.s fex:iados 
par~amen_tare_s, mas sem decreto do Sr. ministro. 
do Imperw para fechamentô das sessões, como o 
acto que mandou fechar a escola polyteclmica? 
(Apartes). . , · . _,-

Sr. presidente,: as reflexões que fiz)icaram in
~actas. O nobre relator da commissiio não offereceu 
a camllra 8 demonslra!}iio dos excessos pedidos em· 
cadav~rba, dando-nos conta· dos elementos que 

·a_ co~stltuem, para que possamos ao menos ap_re- · 
CJa~ o ttantum da despeza; _pe~o contrario,.em 

contentar-s~,: anie a.impossihilidade de foníece~ · 
ps escl~remmentos. que lJ!e pediam •. ·~ · _ 
. ;E guando noto que o .:nobre relator'·da com:... 

~Issao conhece. ·perfeitamente todos-esses ser-·
V:Iços,, .e a respeito de alguns deu até .. pareceres 
notaveis, t~nho~razão p~ra a~sustar-mecom este. 
noyo cred1~o, que aliás. vai sanccionarverda:
dexros abusos (Apoiados e não apoiadC's). · · 
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saçüo do rio Banana Podre (desculpe-se-me a 
preferencia porque e~tamos na terr!l das banap.~s) 

· (1·iso ), pó de-se reputar um verdadetro :escandalo; 
e eseandalo á vista de todo mundo que mesmo 
sem ser ~ngenheiro, queira ir dar um passeio a 
Bota fogo. 

_ ons r u çao as o ras e esgo o o a ama o 
rio 'oi contratada por :117:500;5 a 13 de Junho pe 
!87?, e a 31 de Julbo de 1876, o mi~istro da 

.. ' .._ -
t7ato ordenou á Directoria de Obras que se en
tendesse com a companhi:1, afim de ,proceder a 
uma revis5o do respectivo orçamentoque deveria 
ser reduzido ú vista das unidades de preço, que 
ac m~nharnm o projecto organizado por ordem 

o m·ni.;; ·~r· d · •· 
Determinava outrosim o Exm. Sr. Thomaz 

Coelho que logo que houvesse accôrdo com a 
com ant1ia, c uer em rela uo ao ot· amento c uer 
as con tcões geraes . n contrato, remettesse as 
bases qu"e para este julgasse convenientes, decla
rando que as obras deviam ser executadas com a 
devida presteza. · · , 

Lavrou-se, em consequencia desse accôrdo, o 
respectivo contrato a que jú me referi; mns como 
foi executado? Causa lastima fallar nessas co usas. 

Em primeiro logar não se comprehende o au
gmento de p1·eço, e quando se mandou ant~s re.-. . 
posta da coinpanhia_ · 

A obra Jlóde ser examinada :Por q~alquer_cu-

tura e de que, por essa razão desfez-se o con
trato. A companhia em Lóndres (é um facto ex
traordinario este) decidiu a questão a favor do 
goven10. _A companhia é constantemente respon
savel pela conservação da obra. 

alo-umas clwcaras, havia já construcção feita de 
pedra de c:an taria, c a companh~a não despendeu 
por isso um real, fazendo qualquer trabalho, e 
entretanto o governo pagou-lhe tambem a obra 
já feita pelos particulares ( Apatt!:s ) . 

Ainda pelo co~trato, ~s calç~unentos,. bem 
como a parte do caes e quaesquer obras ex.rsten
tes ·que fossem levantadas ou demolidas pa~a ·a 
execução das obras deviam ser res~abelec1das 

·l e , i. 

tambem a obrigação de indemnizur os prejnizos 
e damnos qu~ causasse aos particulares. á vis_!a 
das reclamaeões que lhe fossém ap~esentada-s. Nao 
consta que· tenha feito inàemniza~ão alguma, 
sendo certo que causou grandes prejuizos e 
damnos . 
. O Sn. GALDtNo:-Feliz companhia. 

· O SR. GAviÃo PEIXOTO: - O Sr. ministro pe
de-nos por tudo isso !20:000~ ; não posso dar-lhe 
nemd20 rs. 

E já que fali o no ·encanamento do celeberrimo 
rw, e ra o e pagamen os et os a c~ e re com
panhia, seja-me licit0 chamar a attençao .~o nobre 
ministro sobre os novos esgotos, objecto de 
geral indignação, quando se trata de construcções 
feitas á vista do governo •. 
· Corr.e~:tnde pe!ns galP.rias ~ ene~nament~s sub
terranens.v~-s.:: qü~ c.te~ D.<:.C sahsfazemas COE-• 
di• ões· nrecisas para o t'aml escoamento a que sao 
destinados, com patente violação da parte 2.a do 
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§ 5. o da clausula- i. a do contrato ; e este defeito 
torna-se mais grave no encanamento parcial das 
casas, feito sem a mínima atLenção ao necessario 
nivelamimto, hnvendo alg-umas que, em vez de 
serem esgotadas para a galeria mestra, servem 
de esgoto. · 

0 SR. (ÜLDll'\0 DAS NEVES: - Que felicidade 
:para os proprietarios ! 

O Sn. G:AIZo PErxaTa : Ha leg:~r 
encanamento geral <ruasi fica na superficie do ter
reno, contra a disposição da clausula La § 4.. 0 

in fine; como se vê na run do Visconde de 
Silva, em ~otafogo, o que dá logar ao quebra
mento dos canos, .e extrav:;sa~.:ão das materias. 

Nas casas de machinas do lJ:.o e 5." distl'i ·t s 
ei1s e uma em oca ura no tanque de recepção 
ou de reuuiao, que abre espaço ao escoamento 
:p~ra o. ~ar, sem desin:fecção alguma, contra a 

J. • ... 

Os mheros proprietnrios, segundo as queixas 
geraes, são victimas de verdadeiros abusos, e o 
governo cruza os braços diante de factos repe
tidos, como si para as companhias estrangeiras 
não houvesse lei neste Imperio (Apal'tes). · 

Na 2.~ parte do §i" da clausula 2a o gov_erno 
aceitou apenas o apparelho do systema Jennmgs, 
excluindo outt·as quaesquer bacias. No emtanto, 
a companhia tem em rerrado em rrrande uanti-
a e as e y or pe o mesmo preço que as de 

Jennings, qunndo, si permittid3s, deviam ser 
muito muis baratos. 

Quando .:. -s no appa-
relho das b3cias, refere-se ao apparelho com
}>leto, e no entanto a tabella separa as bacias do 

· assento ou cuixa, custando as primeiras 82i$, 
quando nem a metade valem, e as segundas mais 
de ~06000. 

:pois que a companhia emprega asse~tos de ferro 
ordinarissimos comtampos de madem1, que têm 
sido pagos a 115;5 e 59$, como pelus contas póde 
verificar o Sr. ministro. 

Tambem tem sido infringida a clausula 2. a 
§L 0 , parte ~.a, pois que os deposites para ngua 
não têm t:Jmpa e nem se fez a competente cana
lisação e mais accessorios a que se ref~re E con
trato. A companhia faz apenns a canaltznçao dos 
deposito::. até ás 1 . : . l:l Y rn : mas 
ne..,.a-se a fazer do deposito á penna d'agua do 
predio, salvo pagando o proprietario, o que 
tem dado Jogar á exigencia. de dons pagamentos. 

Foi assim que· pretendeu cobrar do proprieta ~ 
rio dos predios ns. :1.10 e !:12 da rua de S. ÇJ~
mente, em Bot}lfogo, e foi condemnado pelo JUIZ 
de paz da Lagoa. 

O Sn • . GALDINO DA.S NEVES : - Com effeito I 
E' abus~r muito. · · · 

0 SR. GAVIÃO PEIXOTO:-E não é tudo ainda. 
Na fórma do contrato só é p · · • 

despejos ao mar pt3ias embocaduras ( tloods ou
tlets }emoccasião de aturadas. ou grossas Chf!.· 
vas - em qualquer outra condi~jão, . nenhum h
quido irá ter ao mar senão depois ài: desinfecta~o · 
e filtrado. Quer V; Ex. sabercomo a compan~ta 
cumpre esta • obrigaçã()? Existe um.a em~oc~a:u
ra nas casas _de machinas do· 4. o e 5. o. d1strtc.tos 
po.r onde sahem os li~idos e matenas fecaes, 
que vão ter ao mar dtrectamente pela valia do 

desinfecção e filtra-

apparelhos, utensis, conductores, ~anos, tanq~es~ 
e bem assim de todo o matenal necessar10 a 
constru cã -
do contrato, que tivesse de importar de paizes 
estrangeiros. 

Informam-me que, abusando desta concessão 
e aproveitnndo· se da isenção , de direilos, a 
companhia tem importado grande quantidade 
de mater_iaes de que nã~ precisa, fazendo das 

- O Sn. BuARQUE ·m: MACEDO:- Isto é grave, 
mus duvido que tenha· escapado ao governo este 
facto_ E !la é obrigada a pagar os direitos desse. 
mesmo materinl,quando tem de vendei-o. 

O Sn. GAviÃO P.Erxoro:- E' obrigada, mas· 
asseguram-me que não o tem feito. E,si a;sim 
procedo me8mo para com o governo, imagine-se 
o que tem ::~contecido aos que não podem resis-. ~ - .. . . 

M:;s o que vale o pobre Í1abi.tante da cidâde do
-Rio de Janeiro, princip::~lmente quando se trata 
da poderosa companhia de esgotos? 

E nem ao menos salva esta mísera cidade o 
conselho de Estado, que- nestas . ma terias é um 
prolongamento do governo; pois que até des· 
cobre privilegios por inducção. . 

E aqui é o meu direito provocar o nobre relator
da commissão; pois que . ainda- hontem li o seu.
pareeer de 4. de Novembro de :1.875, e devo acre- · 
ditar que o seu elevado talento não ha de fur
tar-se a socco~re!-meneste' ponto , do debate,. 

o • 
Observe.;se ainda que os próprü3tarios guei· 

xam -se que os encanaméntos das· casas, pagos 
pelo governo a 2$~00 o metro corrente, não são 
medidos, havendo exe~ssos n'os pagamentos e 
louvando-se ~ fiscàes do governo nas contas da 
companhia. ' - ~ . . . . 

Sr. presidente; eu não acabaria~ si referisse 
tudo de que se queixam os. proprietarios lesados 
e os h'abitantes ameaçados pela peste : emquanto 
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os creditas siíà pedidos e votados todos os dias, ·1 elementos de vitalidade, a lei prescreveu a in
no,ro saciificio imposto aos contrib:uintes em prol dispensabili_dade da demonstração. , com planos e 
das associações t'avo1;ecidas. . - dados estatísticos da possibilidade de umn renda 

Si a fé dos contratos vale alguma cousa; si OS é! liquida de 4 °/0 ; não devendo tamhem eonccder
lucros das comnanhias 'não vão até osacrificio da se subven:ção ou garantia de. juros senão ús ostra
vida do vrox.inio ; si .·1 boisa do- povo brDzileiro I das que servirem de p!'incip:d communicação 
nao é ro o e ene IC0ncw em avor e cap1·· • en re os een ros pro uc ores e os c e eXllOrtaçao. 
talis~as nacionaes ou esi.t·:mg-eiros, espero que o A. lei tomou. cst<ts cautelas ; mas o· que os go
o Sr. ministro da agrictlltura ;nau~e. verificar' vernos t~m feito poste1:i9rme~tc, ~ ~c:;peito de 

< 

forí11e á camara ( A.poiados). 
E' (!oloroso e tnesmo verg:onlloso que toclos os 

dias se fallc em s~1lnb·ridadc publica e se pague 
meios aperfeiçot~dos de peiorai-<J. 

O SR- Jo"\QUillr NAnuco;- .Muito bem. 
. . .:-u .1: • _ • , t::- a 

outro r;m1o de servi0õs, que constitue um dos . 
creditas pedido~. 

cio.uasse a constrncção de estradas de ferro, de 
tod<lS as fórnu1s conhecida~ de st;tbvenção, prefe
r.iu-se a ganmtia de um minimci de juros do ca-
pital empreg;·,,do. . -

De5te modo, garantiu o governo geral o juro 
de 5 o;o ás estradns do Rio de Janeiro, Pernam-
buco. Bahia e S. Paulo. · 

CI)Íll a gnrantia claquelle juro, os cnpitaes, que 
então reg·or.t:dtavam nas praças mais importantes 

a 'nropa, prmc1p:1 men e na· e · on res, acz -
mente se embarcari·am naqucllas emprezns; 
entretnnlo, as províncias, começando pela B~hia, 

. . ( . . ' ' ' . (. o < 

Estado, e addicionarflm-lhe 2%- Foi um grande 
er-ro d:!S assembléa.;; c go,rernos provinciaes, erro 
cujos desastrosos effeitos se têm feit0 sentir sob 
diversas fórmas, influindo poderosamente em. 
delri_m~~ to da c?nstrncção das estradas de ferro 

~ ! ' o {. l .l • 

si ella não existisse, continuaram come a mesma 
facilidade de concessões, sem se importarem com 
as· suas salutares prescrip('ões ! 

Para que, _pois, toda' esta discussão, si o nobre 
ministro da agricultura póde mnnt1ilr fazer es
trar , · · 
sem autoriznção 'e sem meios, oil concede1· garan
tias de juro, .co.m prcteriç:io form::tl calei citada 
de 2'1 de Setembro ele i8i:3 c1 is·wnsr..ndo 'a de-
monstr.:1!;no e que t;leS estradas f;rvoreci_das po· 
de!ll ã.ar de renda liquida pelo menos, (1, 0 /.,? 
Dar~se-ha cnso que S. Ex. ·~credite que a de

monsti·ação está justamente· na ausencia dos. ele
mentos que a possam construi r? 

E nem ndmira, porque em um avigo_ q~e se 
tornou celcbr6, de 20 de Maio de 18i8, S. Ex. 
mandou pagar a um contratador, ·por conta de 
maiot· · uantia c :lelo de cit da vcrb::t res ectiva 
õOO ;000;5. Ül'<l, desde que hn pagamentos por de
ficits, nnda mais· natural que haja vencimento 
setn renda. _ 

E' tão original esse aviso, que peço á êamara 
licença para lêl-o : . 

• Ministerio dos negocias da agricultura, com~· 
me1·cio e obras publicas, em20 de Maio de 1878. 

" Illm. e Exm. Sr.-:- Dig}le-se V. Ex. dé-ür-
._ I ' f ( 

Firmou-se o máo precedente, e desde então § 5.", art. 7." da vigente. lei cfo orçamento,se pague. 
ent?ncle_n-se que _nenhuma ontra empreza p_o- a Jo:wnim CtHWmo Pinto Jnnior, fltl'\~ s"n,q repre· 
derta vmg-at·. com Jllr•.l meno-r. As. ~outpánhws 1 sentaútcs ·nesta cõrtc, a quantia-de_i;iQO:OOO~, p9r 
(f!JC se orgamxaram n:HJUella~ cond1~·~es persua -~ contu de maior quantia, que é dovida pela· in
drram-se de que ern de seu mteresse despender troJ.nceão de immirrrantes nos termos dores
o mais qu~ pudessem ~las conslrucçõ3s! elevando pectivo· contrato, devenuo ;er previ:nnente satis
por c~sn [(•t·nw o c:wJtal sobre que tmhnm de 1 feita o seilo p~·oporcional corresponde.ute :í refr:-
auferrr a renda certa. de 7_.o;n. . ferida qnaútia. . · · 

Como consequ~ncm, vem a necess1dade de • A niencionnda verba já tern deficít, mas , 

ju,àicam n::.< industrias, torn;ndo imt;ossivel o 
dcsenYolvimento de muitas, que não podenf sup· 
portal-as (A.poiados). · 

Os factos vieram demonstrar o erro das com
punhi:Js que então se or· .-.izaram para. aqüellas 
em prezas; c a verdade é qu.e, si a estrada de 
Stmtos a .Jundiahy tem dado unia renda de iO %, 
e hoje é uma fonte de: rece\ta para o Estado, as 
de Pernambuco e Bahia (~sta principalmente) têm 

. manifestado const:mtes deficits, que são supprido~ 
a.custn do:' juro:; garantidos, que nunca attin
girt.m a 7 %sobre o capital integral, a que pelo 
l:> ·< :> • is ·. •. - o zna • 

Esta desanimadora experiencia; o importante 
·algarismo de cr,rca de 200.000:000$ a que se 
elevava, em 1873, o custo das nossas estiadas de 
ferro em trtlfego; as garantias de juro pelo Es
tado. ou por flança das pi·ovincins, subindo por 
issoa uma responsabilidade enorme, aconselha
ram as cautél:ls da lei de 24 de Setembro_ dé !873_ 
. Reconhecendoa necessidade de estudos pré-

- :Yios e conscienciosos _ea nzes de' com rov r • 

opportatwmente se provi enc1ara nos termos a 
legislação em vigor_ . 

• Deus guarde a V~Ex.~João Lins Vieira Can
.sansiio de Sini?nbú.-A ·s. Ex. o Sr. Gaspar Sil-
ycira ~fartins .. » _ · 

E' admiravel, é quasi incrivel, que o nobre 
Sr. ministro da agricultura tendo colh1borado 
em tantos ·actos legislativos que regulam o nosso 
mecanismo financeiro, aberrasse por tnl fórma e 
tão de::neéessariamente de expressas c1igplisições 
legaes que o prohibiam de subscrever com o 
se~ respei~avel nome áquelle incomprehensivel 

Senhores,. nada mais justo do que pagar~se 
o que se devia,e não só meu te os 50o-:OOO.} por conta 
de maiorquantia,mas toda e·qualquer~}úantia que 

· porventura se estivess.e a dever-· Quanto ao facto 
de pagamento. em si mesmo, si alguma censura 
cabe ~::J ministro,é apenas por niio hav.êr· ordenado 
que toda a maior quantia dé que era credor o 
emprezarío lhe fosse pontualmente· indemni-z . 
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con ra o e et en re as partes. om ou mao 
que fQ_sse o de que se .tratava, tantp obrigava 
elle ao governo como a- outra parte. A demoru 
dos pagamentos àevidos é. portanto, o que have
ria de injustificavel na Órdem expedida ao the
sot~r.?, si com ella não _tive~se o_ ministro q~e 

· como so re os recursos e que 1spon a o t le
souro para fazer face aos ditos credito;;. » 

Entretanto. o aviso de 20 de Maio de 1.8í8 foi 
expedido e fói cumprido! 

>O' 

" que regem a ma teria. 
0 SR. MANOEL PEDRO :-:-Apoiado. 

U. A VJAO EIXOTO : -. as esta n<JO era a 
questão ; era, sim, a violencia das leis que regem 
a materia. 

O Sr. ministro da agricultura déclaron saber 
que a verba se achava esp;otada, e mesmo assim 
solicitou que por ella se fize~se o !~_ag·~mento. 

. A respeito de gaz, Sr. presidente, confesso que 
fiquei aterrorisado com o que se diz do ultimo . . . . . ·- .. . . 
prefiro a·lamt)arina á luz elcctrica (Hila1'?idade). 

Esperava r,ue me dissessem ao menos pelo que 
tenho de votm·· desue ue. orém o distincto re-
lator da commissão fnllou muito bem, mas disse 
pouco, só posso celebrar um compromisso com 
S.Ex.: adi<.~r a d-i~cussão até que sejam prestados _ 
os neccssarios e5clarecimentos. 

Corno· é natural que·o não consiga, pera licen
ça ticat~Htra p~ra ni!o descascar DS compnnhias e 

mas contentou-se em tranquillisar os escrupulos B~sta-nos..o'Í3::méo do 13razil a plantar b-ananci-
do seu collega da fazenda com a promessa de ras pela Europ·1 (Ililal'idade) 

rovidenciar o Jortunament nos. termos diz o ·• ' · · 
aviso, da legish1ção em vigor ! Qual é, porém, lorosas verdades nos demonstra a necessidade da 
essa legish1ção em vigor que autorize a despender mais ri~orosa . economia, para que o paiz não 
por uma verba que tem deficit, não. o diz e nem se precipite no abysmo, para o qual o arrastaram 
poderia dizel-o o nobre mini~tro (Apa1·tes). governos perdularios, não devemos legitimar 

.A leg-islação em vigor que conheco é a lei com a nossa ap prova ((5o des pezas illeg·aes e 
n. 589 de 9 de Setembro de 1.850, a qual diz no exageradas, verdadeiros desbaratas que deram 
art.. 4. o : . !og-ar aos credito~ solicitados (Apoiados e 'não 

cr § 2. 0 Quando as quantias votadas nas ru- apoiados). . 
bricas do orçal_!lento 1!-ão bastarem para·as des- · · . Os serv!~os do E~tad_o dividem-se em necessa-

urgentes e extraord~nari~s não previst~~ na lei 
do õrçamento, por nao poderem ser previstos por 
ella. » · 

Já por aqui faz-se evidente quanto o acto foi 
jllega!. Ao passo que. a lei é tiio cautelosa que 
até cxi(l'e expressamente a publicação do decreto, 
julgou~se o no?re ministro com o direito de por 
um f'imples aviso ordenar a despeza. 

:m· ainda é mais terminante~ 
c Fóra dos casos mencionados, e sem as forma

lidades ahi prescriptas, rião poderá o ministro da 
fazenda, sob pena de responsabHidade sua, for
necer fundos nem dar ordem para o pagamento 
de despeza alguma que não tenha sido cons~, 
gnada na lei do orçamento, ou. que exceda as 
quantias nella consignadas. • 

Foram cumpridas as formalidades prescriptas? 
Como, pois, póde a despe~a ser paga? Quem po
dia. bastante para autorizar esse. pagamento,. 
quàildó a lei o vedava form~lment~? . . 
· Côiiio si não bastassem tao p~srtrvns d_rsposi-
- .. .. ' . ' 1 2 

de Outubro de 1.8í7 preceituou o seguinte; no· 
art. 25-·::. · ' 
. • §-3-:ôNa'abertura dos creditos de qualquer 
natureza, observar-se-hão· as formalidades pre
scriptas pela lei n. 539 d~ ~. de ~etembro àe i85() 
precedendo exame no· mmtsteno da·fa~end:t ~o
bre o- estado' de cada o-rçamento parctal,. CUJas 
consigna\Ões tenha-m de ser augmentadas:, be:n 

A. 57.-TOMO III. 

A discus;ão fica adiada pela hora. 

O Sn. PnEsmENTE dá para ordem do dia L o de 
Agosto: 

:L a. part~ (até ás 2 horas). 

• Votação do~ projectos cujas discussqeli ficaram. 
. encerradas. 

2. "-discussão do projecto, n. 25i concedendo 
· isenção de direitos de importação a artefàctos de 
pedra e ferro para a constrt?-cção, da/bibliotheca 

• do gabinete portuguez de leltura. 
Discussão do parecer n: iH da commissão: 

de assembléas provinciaes. . 
L" discussão- do projecio ·n . .250, relativo á: 

lei província! de Minas·· de 25 de Novembrg d~ 
'1875. . . . 

L" dita do de n. 253, relevando da pre
. scripção a Irmandade do Santíssimo Sacram(3nto;. 

!."-dita do de n. !93, relativo á exploração: 
· de productos naturaes no valle do rio Xingú.F 
, L" dita do de n. · 213, sobre.lierva mate. . 
: ·Continuação da 3." discussão .do projecto -re-
lativo a limites entre· o Paran-á e Santa Cathari_na~ 
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Levanta-se a sessão· ás .1: horas. Ao meio-dia abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sess~o antece-

O Sn. ~-o SECRET"\RIO, serYindo de :J..o, da-conta 
Sessão en1 1. (le Agosto de :~.-s7·~. do seguinte 

rRESIDE~CIA DO SR. FilEDERlCO DE ADIEIDA, :1.0 YICE EXPEDIENTE. 
PnESIDENTE. 

SU3BrARIO. - E~PEnrExTJ:. - Projecto. RcqucriJUcntos. Do :Miuisterio da Gue1·ra de 30 de J'"lho pro-
Obsc:rYar.õcs Jos Srs. Olegarto, Costa AzcYedo, l\Icira de .. "" 
Vu~n~l~sc Ruuquc deMando.-l.n ·P~an~T;s~n;A~o;n:nE~x~~x~ir~n~o~p~a~s~s~a~do~,~re~s~t~i~~~n~d~o~,~i~ri~fu~l~·m~ad~o~.~o~r~e~u~e~rti~-~~~~~~~~~ 
M nu .'Jlflra·-~'1': • : men o e mms pnpers em que o tenente do 2.0 
:mteceJente.-::!.u discuss~o dos projectos us. iG:i,iGB, 24·2• batall1ão de infantar·r·a Jose· Ianacr·o Riber·I'O Roma 
c 257, ~ 3.n di La dos n>. 136 c 24-3, c linalmentc unica do de ~ 
n. 2~8.-Eméno~s.-:l.n discnss~o do projccto n. 251, c pede ser promovido ao posto de capitão.- A 
unica 110 n. ~11 de 1879.- Discursos dos ::irs. Candido de quem fez a requisição. -
Oliveira, Prisco Paraiso, Florr-cio de Abreu c l\Ieira de 
VascOllCellos.-l.n discussão du projccto n. 193 de 18i9.- Do ministerio da justiça de 30 de-Julho proximo 
2.n l'ARTF. DA ORDEM DO lll,\,- Cuntinu:u:âO da diSCUSSãO d t• d . r .:1 • . ' t do credito ao Ministerio da Agriculturã:- Discurso do passa O, reme Lell o, lll ormatt.O, O requerrmen O 
-Sr. Espinuola. em que. s~lbino Antonio Martins Algarve, conti-

A's 11 horas da manhã, feitn a chamada 
aeh:Jm se tn esentes os St s. F i ed(; · • 
mei.Çln, Alves de Araujo, Cnndido' de- Oliveirll, 
Olegario, Gavião Peixoto, Souza Andrade, Prado 
Pimentel_ Jo::~quim. Brens, J\0drigues Ju : , 
B~rros Pimentel, Lima. Duarte, Ribeiro de iUe
nezes, Leoncio da Carvalho, Barão de Villa BeiJa, 
Viri~1t0 de l\li!deiros, Tavares Bel fort, :Meira de 

_Vasconcellos, Baptista Pereira,João Brigido, Costa 
Azevedo, F<1bio Heis, Almeida Bnrboza, Barão da 
Estancia, Espindola .Mello e Alvim. Sern hico. 
:~ares rnn ao, • ~mano c a Si va, Antonio de 

Siqueiru,- Azambuja 1Ieirelles, Carlos Alfonso, 
:Manoel Carlos, JoarJuim Serrn, Segismundo, 
.Afl'onso Pennn, Pompeu, Sim·nL José Ba~son, 
Freitas, Prisco paraizo, Silveira de Souza, Espe
ridião, Beltrão, .lo~é Mnrianno,Joaqui·m Tavares, 
Americo, Franklin Dorin, Ignacio Martiu5, Gal
dino, c Ildc!'onso de Araujo. 

Compareceram depois tla chnmada os Srs. 
_ • , 1 Í a ll o, !CO-

cloreto Sonto, Souza Carvalho, Luiz Fclippc, Ma
noel . Eustaquio; Aug-usto Françn, Manoel de 
:MagtJ!hães, Bu:1rque de Illacodo, Co~t<t Ribeiro, 
Ferreirn de Moura, José Bonifftcio, Liberato.Bar
roso e Corrêa Rabello. 

Compareceram depois de aberta a sessão, os 
Srs: Malbeiros, Macedo. Monte, Franco de Sá, 
Moreira Bnmdão, Abrcú e Silva, José Caetm10, 
.Hygino Si\v:1, Bcze!Tn Cavalcanti, Florenc:i.o de 
Abreu, Camargo, Fidelis Botelho, Fernando Oso
rio, Rodolpho Dantas, Thcodomiro, Manoel Pe-
dro. i ' T, · • · · • I' • • 

dos· Santos, -Frêderiéo Reg-o, Epaminondãs de 
Mello, Bezerra de Menezes, Aureliano l\Iagnlhães, 
Arngão e Mello, Mello Francú, Dian~, Antonio 
Carlos, . França ·· Carvalho, Saldanbà :Marinho e 
~ilveira Martins. 

Faltaram com particip~ção os Srs. Cesario 
Alvim, Danin, _Franco de Almeidn, Flores, Horta 
de .Araujo, Jeronymo Sodré, Lafayette, Moreira 

nao do extincto tribunal do commercio do l\la-
ra~hão, pe~e se consigne na lei de orçamento a 

dindo isencão de impostos para as fabricas de 
prep:Jrar o sarcocarpo do fructo do -~oquoiro .
A' commissão de fazenda . 

E' lido e mandado. imprimir o se~u~nte 

PROJECTO 

:1.879-N: 265 

a proposta do poder cxecuth·o para a 
a h e r t n r a de um r:redito extraordinario de 
558: 69~~872, destinado a occorrer ás despezas 
necessarit1s á conclusão das obras do novo ma~ 
tadouro publico, nésta capital, tem a llonra de 
offerecer á consideração desta augusta camâra o 
seguinte parecer: . 

A lei n. 2:3~8 de 25 de Ag-osto de :1873, em seu 
.art. ~o § unico n. 3 autorizou o governo a des
pender com as obras llo novo matadouro até a 
quantia de2.000:000~000. ~: 

Adjudicadas essas obras por esta.somm · , ei-
, 1 as, sen o o· governo c· m-

pellido ·a rescindir o r~spectivo contrato·· e a. 
mandar proseguir nos trabalhos por aÇiminis-
tração. . .:._::· . 

Procedendo-se á avaliação déls obras feitas e · 
das · indispensaveis á conclusão do edific:io e de~ 
pendencias do matadouro, veriflcou-~e que a 
parte exécutada corresponde á quantia de 
L669:785M20, devendo-se despender ainda ·· 
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funccionar. 
Additando-se ao total destes algarismos a 

quantia de 43:75~~606, dos materiaes e utensilios 
em ser, võ-se que, as obras ào novo matadouro 
deyeriam custar ao Estado, pelas avaliações feitas 
posteriormente á rescis~o do con trat 
serws (c preço que lhe foram annexados, 
2.334:9016665. Este '!lgarismo;porém, foi redu
zido a 2:2í3:338$377, deduzindo-se 103:560~262 

, r on mr, a VIS a a exa-
geração das unidades de preço, e levando-se 
em contu a som ma de 1. 679:983;5:300 erfecti
vamente recebida pelo empreiteiro e a de 
75:553$700, importtmcia da sua C(Lução retida no 
thesouro. 

i . 

gislativo na primeira sessão da <lctuallegislatura 
o gç>Verno imperial vi~-se forçado <1 rescindir 
a uclle contrato· e ace·t ' · . · 
pela commissilo de,-que trata o mesmo r6lutorio, 
nomeaua para inventariar o!: m6tetiaes, avaliar 
a importancia das obras c realizadas e . das que 
eram necessarias para sua conclusão, bem como 
e.ndttir p:n·ece1· sobre o melhor meio de levar a 
effeito taes obras, resolveu mandai-as continuar 

: .. , : . .. ~ 

direito á c11uçiio, e deduzindo-se o maté1·ial em 
ser .o excesso calculado sobre o credito lia lei de I 
25 -de Agosto de 1.873 será effectivamente 1 

.:>\!,: .:~: • 1· • nisterio a meu cargo, que o credito votado não é 
Estes algarismos não estão de harmonia com a sulliciente para terminação destas obras inclu

demonstrnção junta á proposta : :L" porque a sive as que se tem. ele fazet· com abastecimento 
àespeza de 1..78():88(1,1:933, já realizada, com- de ::~gua para o dito estabelecimento, torna-se 
prehende o período das obras e mnis serviços por isso necessario um augm~nto de credito de 
até 28 de Julho proximo findo ; 2. o pot·que na 558:69:2~872, cuja concessão _é urgente não só 
propost:1 foram incluidas as obras de car..alisação , para evitar a deteriornção dos trabalhos já rea
d'agua do rio da Pratn, necessarias ao novo ma- lizados mas tam!Jem para attenller :í. construc<_:ão 
tndouro ; 3." porque se conta coni a quantia de de novas obras . 

... 2, .•l r •) .7 . . 

·novas obras do mesmo m"atadouro. perador apresentar~vos a seguinte 
Releva not11r, quea proposta inclue como re

curso os 75:5153-'iOO · da cau üo de )Ositada Jelo 
empre1terro e~ : as multas em que este -in· 
correu. não obstante a res.tlttlicflo reclamada 
destas quantias estar pendente· de decisão do po
der judic!ario ; como, porém, o custo das obras 
por fazer deve ser inkrio~;. ao orçado-na p~o
pos.ta, em cerca de :100:000;), ha sohr:1 no credtto 
}lBra se razer a re~;tHai ·.~iie reel. . ,, , , 
der compdeai~ tl cuusi.Jert3 davit.l;,. 

A' vista disso, a commissüo de orçamento é de 
parecer que o credito pedido deve ser autorizado 
adoptan<lo-se o seg-uinte projetto de lei: 

A assemb!éa geral resolve : _ 
Art. :1. o (como est:í na proposta.) 
.Art. 2. 0 (Idem.) 

• E?lffii).'DA 

- No art. ·v- Em lagar de- o creditõ sup
plenHint.'lr-diga-se-um credito extraordinario. 

Sala da commissão, i de Agosto ue :1.879.
Bttarque de Macedo:-Liberato Bcwra.~o.-Smtza 
Carvallw. -Carlos ·Affonso. -Ignacio 1lfartins.-
Pmdo Pimentel.-Antonio Cal'los. · . 

PROPOSTA. 

Augustõs· e dignissimos senhores represen-
an es · a naçao. 

A lei de orcam ento n. 23q,g de 2ti de Ag-osto 
de 187-3 yotoü no nrt. 2. a: f'Ur~,grupho 1m i co., 
n. 3 o, credito especial de 2.000:000~ para acqui
sição de 'um no\o matadouro no municipio da 
côrte. ·· -~ 

"" De conformidade com esta autorização o go~ 
verno imperial, ouvi<la a lllma. camara muni-

1'1\0POSTA 

Art. Lo Fica concedido ao ministerio dos..ne
_g-odos do [rnpet·io o credilo SUP!Jlemetilar de 
558:692~872, nl1m de oecorrer ás despezas com 
as obt·as· <le conclnsão do novo mat::~douro.que se 
-est:.i constmindo no Curuto de Santa Cmz. 

L " <> •, • mlnistro e s··cret· ·· 
pc !~St:J·:1o dos i.!e~t\ctos da f~:~cn clrt. a fa!:P.l" C'.S Ope
rüções d~ credito que forem precisas para a rea
lizaçiio destas despe;ws. 

Art. ::l. o Hevogam-~e as disposições em con· 
trario. 

P:wo em 28 de Julho tle :1879.- Francisco 
Jtfttriã Sodrtf Pereim. 

Vem ú mesa e lido c approvado o seguinte 

equenm.en!o 

Requeiro que se peça novamente uo governo 
pelo ministerio da guerra, a informaçtío que lhe 
foi pedida por offido de 7 de l\I~•io ultimo,relativa
mente á petição com que -o major reformado do 
exercito Francisco Antonio de Carvalho, pediu a 
restituição ue vencimentos que indevidamente 
ll1e foram descontados em :1865. · 

· Rio, i. o dQ Agosto dei879. -:-SUveim de Souza. 
O -Su; ÜLEGAUIO declara. qne se achav3, pre~ 

sente quando foi f~ita a chamada a· qualacuclit,L 

si der ação a reclamação f~ita. 
. O §r• Co§ta Azevede{pcla o1·dem) .. diz 

que, guando l1a di:.~.s o digno· Sr. nüuistro da :m~:. 
ri.nha respondia ao discurso que havia o orador 
proferido no dia anterior, s·; Ex. disse qu~. QS· 
relato rios 2. o e 3. o ela com missão de inquerito 
relativamente á fraude do carvão já haviam sido 
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,, 
vamente leu o orador .no Diario 0/ficial de ante
Jwntem, no expediente da secretar i~ da marinha 
do dia 19, o seguinte (lendo): 

• A' camara. dos Srs. deputados. remettendo 
c6pia do :2. 0 e 3.0 relatarias da comrÍlissão de in
querito sobre a fraude do fornecimen o d a ,-

e pedra ao almoxanfado de marinha da côrte.» 
Ora, s~o passndos muitos dins c, como ainda 

não recebeu esi'es rel~torios. l:lel' crer 
não chegaram ~inda <Í. casa, porque, si a mesa os 
tives::e receiJido, não acredita que niio lhe ti
vessem sido apresentados. 

_Solicita póis d<1 mesa as necessnrias .providen
c1as para que venham esses documentos, (JUC 
suppoz ent:to, c ainda suppüe agor:1, necessarios 
1 ara po er 1scu u· u guns nC:goc:os na repar
tição d_a mii.rinha. 

Tem a satbfa~'ão ·de déclHar ue o honrado 
r. mm1s ro a marm1a eu Imme- ia Lamente 

as suas ordens, e, pelo que Ye no Diario 0/ficial, 
ellas foram executadas; nw:S o rncto é que esses 
relatorios não lhe vieram <linda ús mãos. 

Aproveila-~e tambem da occasi::io, para pedir a 
benevolencia do Sr. presidente afim de dar para 
~ discussão um requerimento, que aqui tambern 
fez, pedindo iufot·utatões, e tJUO tlcou adiado em 
conscquc!lcia tlc ter pedido :1 pab.yra o seu hon-

.. b ~ .. - • o,.; c ~ 

S _ Ex_ que o fizera para que não pass:1sse o ora
dor pelo dissabor de assistir ú sua rejeição. 

amigo, si -elle e~tfvesse na cas~: lhe pediria 
tambem que 0 aux.iliasse no pedido que ora faz uo 
honrado presidente afim de que dê o mesmo re
querimento para ordem do dia. 
,o~~· _ALv,E_s DE :-\nAu:o d~~ (!Ueas informaç~es 

O Sn. PnEsiDE:\'TE oiJ:-erva que os requeri
mentos têm àia proprio. lnvariavelmente, 
quando lhe c:1be dar a ordem do dia para os sab
lnldos sempre in c! uc os requerimentos adi:1dos o 
que fará pam :1 sessão de arurmhã. . ' 

o Sn. Co:m .. AZEVEDO diz que cnluo nprovei
t~r-se-ha. de outra occa.si~o para fazer um reque
rrmento. 

O ~:r. Mo.ira de ~rasrconceUos 
(pela ordem) pede a palavra para fazer uma li
geira reclamr1çJo. Hontem, qu~ndo foi submet
tid() á votaçiio o 2. o projecto da ordem do dia, vc.
rificou-se não l~aver numero, e procedendo-se á 

. chamada vê que o seu nome foi ·incluído no nu
moro dos ausentes ; observa, porém, que estava 
presente, compareceu á sessão, tomou até pnrte 
na discussão de ordem. (Apoiai/os). E' certo que 
não se achava na sua cadeiea, porque nessa occa
sião dirigiu-se á mesa para entender-se sobre 
um projecto do conselho de guerra; mas que es- · 

. . não a a menor UVlt a, e lllYOCa 
. ate o testemunho de alguns collegas que se 
achavam na casa (Con{i1·nwções). - · 

Não desejando, por conseguinte, incorrer nesta 
falta sem que a tenha praticado, faz esta recla-
m.ação para que se rectifique a a c ta. . 

·o SR. PRESIDENTE;- O nobre deputado será 
attendido. 

. a 
ordem) que, fazentlo-se hontem a chamada 
mencionou-se como ausente não só o relator ·da 
com missão como aos demais membros que foram 
ao paço. 

( ( ... . 
Pede, pois, á mesa que se digne mandar recti

ficar o engano. 
O Sr.. PRESIDE::-i'TE :-Quando hontem se fez a 

c~Wl1l<lda, preveni ao Sr. :1.0 secretario que con-' 
Siden1sse como ausentes com causa justiHeada 

- . . . 
o,.; - (, '· 1 L ( • • 

_O que: se deu, portnnto, foi um engano, como 
d1sse. 

PllDIEIRA PAUTE DA OllDEl\I DO DIA. 

pensado o inters!icio, ·entra em ;{a discussã~ 
e é approvado sem ~ebate o projeeto n. 2g,3 
sobre os estDtutos da communiclade evangelica 
de S. Leopoldo, e remetlido á commissão de re-
dacçâo. . 

Entra em uuica discussão, o requerimenta do 
Sr _ Monte o projecto n. 248 de 1879 autori
zando o governo a mnndar admittir, desdé. lo"'o, 
o estudante Arthur Waldemiro da Serra Belfort 
a exame da L a cadeira do 2. o anno · da escola de 
marinha. 

conjunctamente em discussiio as seguintes . 

lli\lENDAS 

Art. i. 0 E' autorizado o governo a mándar 
admittir o alferes-alumno do exercito Antonio 
Ilha :Moreira, alumno matriculado no i.0 anno 
da escola militar desta côrte, a prestar, na épochâ.:~t 
dos exames do corrente anno lectivo, o exame 
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... . ' ..... o 
do curso superior, at1m de poder matricular-se 
no 3. 0 anno. 

Art. :2.° Fic:~m revogadas as disposições em· 
contrario. - Jfonte. . · 

A assembléa geral resolve: 

" ~ u e 
direito ~o Imperio a exame vagp da.s ma terias do 
respectiVO curso; revogadas as disposições em 
contrario.-Faúio Reis. . 

Igual favor a Antonio de Souza Soares,-estu
dante do 2. 0 - anuo d~ faculdade de medidna .. .. . . .• •. 

exame d~s {natt~rlas do 3. 0 ~m~o da mcs~u1' f<~
culdnde, o qual frequentn como ouvinte, depois 

• ')o 

Sala dns sessões, em 1 de Agosto de :!819.
lrlalheiros. 

Emendcwo 1JI'Ojecto n. ele i8i9: 

E' o governo autorizado para mnndar matricu
lar na cseo 1a de infantal'ia e cnvallaria da pro
víncia <lo Hio-Gra nde do Sul o :li feres do L o re
gimeltto ile c:1vallaria ligeira Antonio Pinto Dias 

• .• t .. _ .. .. .... 

do 4:. 0 anuo 
da faculdade de direito de S. Paulo, depois de 
approvado nas do 3. 0 anno em que estú matri
culado. 

S. R. Em i de Agosto de 1879 . .;_ 11falheiros. 
E autonza o o governo para man ar que a 

alferes do 2. 0 regimento de cnvallaria ligeira 
Boaventura Magg·essi de Cagtro Pereira se matri
cule na escola de infantaria e cavallaria da pro
víncia do Hio Grande do Sul, n~o obstante jit ter 
excedido a idade marcada pelo respectivo regu
lamento. 

S H. Em 31 de Julho de 18i9.-.~iallu:il:os. 
Igual f:lVOr a Cnrlos Eugenio Stelling para 

pres ar exame as ma enas ua ... · c i ;r ... 
anno da escola de marinha, afim de matricu
lar-se no 3." anno como alumno interno. 

S. H. Em i de Agosto de 1879 .-11fallteiros. 
Igual fa.vot a Horacio José Ferreira Guterres 

})ara matricular-se no curso pharmaceutico da 
faculdade de medicina do Hio de Janeiro, dispen
sando-se-lho a idade exigida por lei. 

S. R:-Em 1..0 de Agosto de 1879.-1\l~lheiros. 
Igual fãvor,:a Ignacio de Arruda Beltrão para 

ser admittido, em Março do anno vindouro, a 
exame das materias do 3. 0- anuo da faculdade 
de medicina do Rio e Janeiro, epms · e appro
vado:nas do .2. 0

• 

S. R:- Em 31 de_Julho· da i8i9.- Malheiros. 
Igual favor a Gregorio Mauricio Bella, pharma

ceutico, para,matricular-se no 3." anno médico 
da faculdade da Bahia, depois de ~pprov11.do em 
I'ãtim, anatomia e physiologia. 

S. H.- Em 3i de Julho de !879.-Malhei?-:os. 

E' igualmente autoriz;1do o o-overno a admittir 
o pharmaceutico Gabriel Benedicto de . Cnmpos 
a fazer exame _de anatomia e physiologia, alim 
de poder matricular-se no 3." anno medico da . . . ')' . 

S<üa das sessões em 31 de Julho de i8i9 - Ma-
lheiros. · · 

Emenda ao projec!o n. 

~gual favor ao esturla'ntc Gnstão Adolpho Raoux 
Br1g~s p;n·a m<~tricular-se no 1.0 anuo medico 
da f:1culdade de medicina do Rio de Janeiro 
prestando ~ntes do acto do dito anuo o exame d~ 

S. R.-Em 31 de Julho de i8i9.-llialheiros. 
l!''U~1l fnvor ~o estudante José Tavares de :Mello 

pura ser aàmittido a examo das materias o 3. o 
anno d;:~ faculdade de m0dicina do Hio de Janeiro 
depois de approvado nas d;:, 2." anno. . , 

S. R.-31 de Julho de 18i9.-:Malhei1·os. 
O governo é autorizado para mnndnr admittir 

a ex_:tme_vago da materin em que obtiveram appro
vaçao s11nple!:i, ao 2. 0 eadete elo 2.Q regimento 
de artilharia a cnvnllo Hotiolpho Cili'Closo Páo 
Brazil e o soluado do 3. 0 da mesma arma José 

n omo a 1 va or o. 
S. R.-Em 31 de Julho de 1879.-li'Ialheiros. 

tião Cntão C<lllndo, para ser admittido á matri
cula do 3. ~ anno dn fnculdade de medicina do 
Rio de Jàneiro, depois de upprovado em physio
log·in e anatomia do 2.·· anuo. 

S. ·R . ..:_Em 31 de Julho de 18i9.-Malheiros. 

admittir1o a exame das ma terias do 6. o anno da 
fnculdade de medicina da Bnhia, depois de ap
provado nns do 5. o 

S. R. Em 1 de Agosto de i8i9. -llfalheiros. 

Emenda ao p1·ojecto n. de i879. · 

Igual favot· M phnrmaceutico formado Vasco 
Theopisto de qliveira Cl1aves, _para ser admittido 

.. ( ' ' ' -
tricular no 3. o anno da faculdade de medicina 

·da Bahiu. 
S. R. Em :l de Agosto de 1819.-Malheiros. 

·Ignnl favor ao estudante ouvinte Victorino José 
Carneir.o Monteiro, para ser admiltido- á matricu
la do i. • anuo da fnculdade de direito de S. Paulo~ 
-Malhúros.-llf. ll'Ioura. 

Entraem 3. a discussão, dispensado o intersÚ
cio, a requerimento do Sr. Abreu e Silva, õ pro-
jccto n. 251 de 1879, autoriz-.r:~.do o governo ao 
conceder dispensa de direitos. de impor~ação à o~ 

construcção da nova bibliotheca dó gabinete:por-: 
tuguez de leitura. E, approvado sem debate e:-
remettido á commi.ssão de redacção~ · 

Entra em discussão unicao-parecer n~ Hf de· 
:1879 da commissão de ~ssembleas provinciàes,. 
sobre a lei provincial de .Minas e indemnização, 
ao Cende Rozwadowski. 
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r. an o e lhreira: - to, o presidente da provincia allegou a raziío da 
_ Sr. presidente, a doutrinn do parecer é jU:riuica, inconstitucionalid<~de,quesó então surgiu, e dei
mas a:- fórma da sua conclusão não me parere xou de sanccionar a lei. 
consentanea com alei, c,pe!o eontra~·io;vai intei- Parece-me dest'arte que a hypothese é igual á 
ramente de encontro ao nosso acto addicional. do Rio Gnmde do Sul, e si não fosse igual, a hypo-

Nós não legislamos, Sr. presidente, por vi~ de these é justamente a de que rrata o art. :!6 do 
p~eceres dece~~ks~o; os ~~plespJt~·~~-~~-~~~:~:~~;~ri~~~~nril~aicffiiFn~no~s~an~cc~1~o~nia~a~~~~~~~~ 
commiss::io não têm nem pódcm ter vnlor obri- pela primeira vez pelo presidente dn província, 
gatorio,_ porque são propried~des, medidas de depois devolvida á assembléa provincial, pas-

. l · ·,rr .. , .. · ~ -, : ( :.· J J 
mas nunca fôrmas da -enunciação da vontade executada, sob a aiiegação de offensa· aos tox.tos 
legisl<!tiva. · coustitncionaes. 

Ora, Sr _ presidente, o que quer o pt!recer n. E' cl;n·o que nenh'lm valor nem força obriga-
:!. H ?Quer- que se devolvam os p<lpei-s de que toria pó ele ter perante ,os poderes · constituidos, 
trata o nviso do ministerio do imperio de 9 de neJll perante a nossa sociedade, uma tal decisão, 
Janeiro de i873 ao gover'lo, para que este m::mde tomada a lenas em virt 

_! ::-i n.~ a . provtn1:1a o . Hl' e ~ane1ro commis::ão. 
s~~c.êe;~ll[1!" t1 lei provlncü!l de 23 do Dczcrnbro }2.. ·n1er:. ";~cr, cun1prc que a 110J)re comntiss~o, 
de 1872. já de harmonia com o precedente estul)elecido 

81. p1 e"Hiimle, Jã 1 ~ , • ::- ::- n cnsa, qunn o se r:Jtou (a e1 o Rio Gr<mde 
igual se agitou, tratando-se uma lei do Sul, já de harmonia com o acto addicional, 
Grande do Sul.. formule o seu parecer. concluindo-por um pro-

O sn. Pmsco PAnAtso :-Não apoiado. jecto declaranda que deve ser sanccionada a lei 
d-e ·que se tr~1ta. - _ 

O Sn. CANDJDO DE OLIVEIRA:-,-Tamhem, a m!m Esta é a fórma curial para ter obrig<Jtoriedade 
ver, incurialmente concluill o pnracer relatha· o acto desta casa e poder ser levado ao senado, 
mente ao Rio Grande do Sul, pela devolur;ão dos que eom a camara dos deputados constitue a as
papeis no governo para a lei ser sa11,ccionada ; sen~~lé~ get·aL 
pois é fóra de duvida qua c· neto addicional nc l'i· .. 

~~~~-<is~e·u--ar .· · - · · < u.l' m ac o egzs a- cerda commíssão que vim á tribuna, mas, sim-
tive da assembléa geral e ntio simple~mente um plesmente, par~ que não pratiquemos um acto 
parecer da cnmara dos deputados para o valor inutil. 
- · ,. · ~ - ' . atar o parecer -da commissão é nwnter o 

O art. 16 a esse respeito é expresso (lê): 
• Qnando, porém, o presidente negar a s:mc• 

ção, por entender que o projecto ofl"ende osf!i
reitos de alguri1a outra província, nos casos de
clarados no~ 8 do :nt: 10, ou os tratados feitos 

n :s n çues es rangctr<tS, c a as:sem .ea pro
_vinci~l jntgar o ccntr:n·io per (10\lS l~r>: os de yo
to~, como no <Jrtigo precedente,. serú o proj e c to, 
com as rctzões alle~adas llelo presidente tia [lrO
Yincia, levndo ao conhecimento do governo e 
assembléa geral, para esta dcl1ni tivnmente àeeidir 
si elle dcYe o a não set· s:mccionaclo. • 

_v e a casa, que a phrase dn lei é (JUO o projecto 
deve ser lcv<.~clo ao conhecimento da asscmbléa 

Ora, como dccitle a assem bléa geral, Sr. prc· 
sidente '? Dceide por v1a dt~ uma reso_lução legis
lativa, e não por um parecer ele commissão da 
camara dos Srs. deputados, s(!Ill Intervenção do 
senado. 

O SR. Pmsco PAÚiso d:\ um apai'te. 
· O Sn. C-~'iDIDO DE OLIVEIRA.:-Diz o meu nobre 
colh~g-a, relator da comnlissão, que a hypothese é 
perfeitamente dislincta. - __ 

0 SR- FLOUENCIO DE: ABREU ~-Não apoiado; é 
perfeitamente igual, 
·o Sn- . CANI)roo ·m: :OLIVEIRA:- Sem dÜv:ida; 

_perfeita!ncnte~iguaL _ - . . -
J) que é que acpnteceu em relação á lei provin

cial de !872? P:1ssou na assemJJlPa provincinl a 
-·lei' autorizando uma indemnização a um cidadão 
brazileiro; esta lei, levada ao presidente da pro
:vincia para os effeitos constitucion~tes, não foi 

_ sanccionaô,ll; voltou. á assembléa provinci~I, que 
-á_ adoptou de noyo pelos dous terços. No emtan- . 

statu quo, é r:ada decidir; e por certo esta ca
mara não tem interesse al~um em que.as suas 
decisõec; 5ejam desi;espeitadas, por fallecer-lhes 
a força obrig·atorln, que só a lei tem. 

Requeiro; p0rtanto? que tGdos., os papeis re~a-
'" (... ... ·.1' ~ i 

commissão, para que ella conclua o seu trabalho, 
íurnwb..1u0 umJ. r~~alue;:to de:;;:eL:nluo << s:.;ne~uo 
da lei fluminense. • _ • 

O §r. Prisco Parais o:- Sr. presi
dente, cu só posso nttribnir a impugnação que a 
ns~embléa acabou. de ouvir por parte do honrado 
deputnào por Minas Geraes, a não ter S. Ex. 
descido :'ts hypothe~es ·do arccer... -. · · 

O SR. CANDioo DE OLIVeiiL\. :-Pois não, _desci. 
O Sn. Pn1sco PARAISO :- ... nem mesmo se 

ter soccorrido de todos os papeis que foram sub-
mettidos ao ci'iterio da commi ssão. . 

O Sn. CANoroo DE OLIVEITIA :-Eu li o parecer. 
_ 0 Sn. PRISCO PARAISO :-S. Ex. parte de Um 
ponto falso: suppõe que a hypothese que se re- . 
solveu em relação ao parecer que foi dado sobre 
uma reclamação dirigida por uma sociedade 
evangelica da provincia do Rio Grande é iden
tica ~ d·e que se trata ; ruas S. Ex: . . enga!la-se 

Essa <~ssoci~ção levou _á aprecia~o :~da assem
bléa do Rio Grande o facto de não haver. o pre
sidente d~ província san:cciQnado- os: estatutos 
que lhe for:1m remettidos : uma vez que ,~o pre
sidente não quiz sanccionar · .. esses "estatutos, 
usanQ.o de uma -faculdade que lhe conferia a--lei 
de i8ô0, recorreu ella á asseml5léa provinc~~~ 
A assembléa os approvou, remetteu-os ao .prest
dente da província, mas este arvorou Ion-o como 
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razao cap1 a , como· rawo su stancta , o o en-~ 1 o prest ente eu como razao éar ea o pre
derem esses estatutos á constituição politica do. juizo que soffriam os interesses da província, e 
Estado; portanto, proclamou a inconstitucionali- si a assemhléa provincial por dous terços de 
dade. · votos respondeu : aNão ha prejuizo p_ara a pro-

ll-fasl me_us ~e~l10res, a llypothese de que se vincia, nós adaptamos a lei, como a adoptámos -
trata e mtuto dlflerente. a primeira vez, ta! qual • o.que é que competia 

• .. ... '~o • • 

< D DO DE LlYEinA:- ej~mos. 

_ 0 SR. PRISCO PARAIS0:-0 peticionaria Conde 
de Rozwadowski, dirio-iu uma reclamÚção ao 
presr ente a provmcw, pe os bons serviços ql!le 
:pr~c:.ton, a f!11ll] T!"i'ío foi tl~'f'it!>. RP.t.'or!'!Hl ~ !>.~, 
sembléa prcvincial ·do . Rio (),e Janeiro, e és ta 
esposo~, afagou a f)retenção do Cónde de Rozwa
dowslo, e fez uma lei, que remetleu ao presi
de_nte ~a província: S. Ex._negou_sa~~çlío _a essa 

nem em ttll cousa absolutámente fallou, mas 
]l~rq~e .. ella ·prejudicava aos interesses da pro

lU a 
0 SR. FREDERICO REGO:-Apoiado. 
O Su. PmscoPAn.uso:-Senhores, nós somos 

liberaes, e é occasião de salvt1rmos uma das mais 
nol)res pr.erog-ativas das t.lSsembléas provinciaos. 
(Apoiados). Eu vou ex pender a doutrina ver
dad.eira e unica que aprendi, unica que póde ser 
_ac.etta por fados os bons liberaes. 

Devolv_ida a lei á assemb léa pr~vincial, _esta à 

jt~dicado os ·intéresses da província, procurou 
uma porta parasahida, um subterfugio, descobriu 
que havia inconstitucionalidade, porém sem o 
merito de vir bem fingida. 

O Sn. CA.L'i"DIDO DE OLIVEIRA :-Eis ahi a. dene-

O Sn. Pnrsco PAnArso :-Senhores, a hypo
these é muito diffcrente. 

O Sn.. CA~mrno DE OLIVEIRA:- Peço a palavra 
para responder. ~ · . 

O Sn. Pmsco PAn..uso :-V. Ex. deve já com
prehendcr que, si o presidente da f)rovinciaJ 
quando teve de negar sancção á lei que Ih~ foi 
sub!Uettida, soccorre~t~se ~o arg:um_ento nmco e 

< ' 

província, é preciso que não .nas esqueçamos do 
urt. 15 do acto addicional; que assim determina 
(lê) : • Si o preside{l.!e julgar que deve nega!_' sun~
çãG, por entender que a lei "()U resoluçao nao 
convém ao3 interesses da província, o far'á por 
esta fórmula-volte a assembléa legislativa pro
vinci~l-exf)ondo, i!.eb::üxo de sua ::~ssignat,ura, as 
razões em qu~ se fundou. _Neste _c3so ~er~ o pro
jecto suhmett1do a nova_ d1scnss:.o e, st ~or ada
ptado tal qual, ou modrfieado no sentrdo das 
razões pelo presidente· allegadas p~r dons. terços 
de votos· dos·membros da assemblea, serareen-

ia · · - · 
nará.» . 

C:>rn, senlJOres, si o presidente deu como razão. 
unica o· cl.lpitl>.l. • . • . .. 

0 Sn •. CANDIDO DE ÜLIVEIRA :-1!Ias depois deu 
a dn iuefmstitueionnlidade. · .· 

sanccionar, porque assim lhe ordenava, assim · 
lhe impunha o art. f5 do acto uddicional nas 
ex ressões : • ue o sanccionará. • 

O SR. MEIRA DE VAscoNCELLOS :-Esta é a ver
daueira. Uúú.Lrina·, e 1!1uito imn. 

O Sn. Pmsco PAnl..rso :-Mas, senhores, si esta 
não é a doutrina que . deve ·vigorar no seio de 
uma assemhléa em. sua unanimidade de liberaes, 
então eü. não sei como odemos a ui resrruardar 
as attribuições que a constituição e o DCto addi· 
cion:~l conferiram ús assembléas provinciaes, as 
suas prerogatins (Apoiados). Sob a lei é que 
esta a 1 Jer a e. _ ao e Jus o que, e vez ze
.la:rmos essas prerop:ativas, de dia e:.n dia, com 
um alfange em punho, procuremos aqui demo
lH-as, parn que não nos pareçam ser amadas pelos 
liberaes sómente pela belleza da tneorip., e sim 
sejam pratict~das; e debalde se ha de procurar 
conseguir uma decisão destas de uma assembléa 
liberàl (Apoiados gemes). 

Mas, senhores, eu vou demonstrar como a 
=io é muito differente da uestão do Rio 

Grande do Sul. Chnmo a attenção do nobre de
putado, a quem não falta talento, a quem não 
falta illustt·nr:ão, e S. Ex., depois de onYir o de-

nte, rue respgn era si com e er o 1a uma p 1-

·feita dlssonancla en~re o qne se fez no Rio Grande 
e c que se ·pruticou na província do llio de Ja-
neit'o. -· 

Senhores, tnmbem como bom liberal, eu en
tendo que a.s leis das assemhléas provinciaes só' 

• rr·.. . 

são ·suspensas por motivos de iuconstitucionrlli
dnde,vindo ell~ como preliminar,senão razão im
ponente por parte dos presidentes, e então, como 
ramo superior, nos pertence conhecer da incon
stitucionalidade ou não, e reconhecida a. não 
inconiititucion::llidade, decretavamos que o presi
dente- deverá sanccionar a lei. Ncs~as condi
ções cu comprehendo que os pareceres concluam. 
sempre por um projecto, pois que a deliberação . . . . . . :"' 

' o ' põe ·s,·nnente de um -ramo, que tem· ta..QJbem o 
ramo vitalício. · . . 

:Uns l.. senhores ' o parecer da com missão 
de assemhléns provinciaes foi inspirado por 
outros motivos. Desde_que a assembléa co'mpre
hendeu que o presidente da província não podia 
invocar outro motivo, soccorreu-se da iucon
stitucionalidude .a posteriori, quando elle na de- _ 
volução primitiva da_ lei já havia dado mil ce 
uma razões, considei:ando somente a lei preju.- -
dicial aos interesses da provjucia;· comprehendeu 
que a assembléa provinciàLjá tinha. adaptado, 

"' '· •·• . A 

missão unica do presidente. era. -~umprir ô acto 
addicional, qüe- ·no art. !5 é iinperativO--~anc
cionará a lei (Apoiados). •· ·. · · . ·' - .~·. . 

"ICII>O Sn PRISCO PARAISO :-Tenha paciencia O. 

nõbre deputndo ; chego nté nhi. 

Tendo o .presidente da província negado sanc
ção, mas já se soccorrendo de m0ti"Vos :es.tranlíos.) 
o que não foi outra. cousa senão uma escapat,o~ . 
ria perfeita; motiv·os · q1:1e vieram confessar . à 
fraqueza do administrador, ··o capricho · de "nãóf 
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' ' ' como liberal, e que não fõra, 

'" . 
ção das leis, aillr_m<n·-se esta doutrina hoje, <lqui 
dentro desta asseml;lén, t•ntão abl'iremos aval
vula para que os presidentes de provinci:1 possam 
por q ;w.lquer motivo, ninda mesmo a pprov:~ndo 
as <•s:;emlJ!éas pro\•inciae:S as leis por clous terços 
c, por con~eg:uinte, no rig-0r do art. 15 do acto 
a de! i1~ional, e lia:; ser?io sempre entorpeci das em 
sua marcha, quando S. E~\:- muito bem sabe 
que o proprio . acto addicional preveniu hypo-

Qu:mdo o presidente d:.1 p.rovincia neg-a a 
~anc::~o, porque a Jei _tenha olíei~dido ~ómente aos 

' . ' 
como prelimin[lr o principio de incúnstituc;iona
lidade, o que é que acontece? O aclo achlicionnl 
arma o presidente da t1ssembléa do recurso de 
mandar publicm· a lei,· rernett~ndo-a ao secretnrio 
do governu, para que a rara.pu!ilicar. 

Mas- ·u ue .;;j ent a.;;-: " ·r 
não procedeu, porque dentro dos dez dias smgin· 
a rnzào tardia de incon~titacionalidade, 0 que 
havemos de fazer? Eu pela minha parte declaro 
que, como membro da con1mis:;ão, não descobri 
outro expediente sen5o mand<lr que se devoi
ves:::em todos estes papeis ao admini!Lrador da 
província, para cumprir o art. 15 do neto addi
cional, si é que este artigo de lei ainda. póde 
sul.>:::isti1· entre nós, si é que el!~ ainda pó~e 

O Sr. Candido de Oli.veira:-Sr. 
pre~idente, sorvrendeu-me a vehemencia da lin
guag-em do nobre deputado. 
-Ni~guem mais do que eu é fervoroso npo~

tolo da autonomia, da inctependencia das assem
biéas provinciaes: foi em uma as:;embléa provin
cial em que ensaiei os meus primeiros pas~os na 
vida pliblica. Sectario acerrimo da descentra
lisação, eu não comprehendo desceatralisnção sem 
a grande garantia da independencia, da completa 

. ' 
cus;1r-Jhé seu agsen(;O (apoiados), só podia dar-lhe 
a s:meç5o forçada publicando-a immediatamente 
(Apoiados). · 

U:uA voz :-Est<l é que é a l;oa doutrina. 
O Sn. CANDIDO DE Otn·ErnA :-No em tanto o que 

fez esse ntlm inistrador ? Recorreu á uma trica, 
um recur:::o, não cogitado e invocando o principio 
da. n~o constituEion;1lidade da lei, nef:IOU-lhe 

não era o caso da não sancção, mas a ttentado 
que sortiu o desejado effeito, visto que-a lei dei-
xou de ter vigor. · 

Vê port:mto esta, illustre camara que a hypo
t~ese previ~ ta no acto addicion~l do ~ontl_icto cn-

. evidente. O presidente da provinda não allegou 
simplesmente que a lei era offensiva aos inte
resses da província. Si tal disse:'se, incorreria 
em criJne de responsabilidade porque violava o 
<lcto addicional, e buscando um f1mdamento di
verso. encontrou na lei o vicio da inconstitucio-
nalidáde (Apa1·tes). _ 

N5o trato de indagar si é ou não verdadeiro 
esse motivo e si aos residentes assiste o direito 
de invocar esse novo fundamento para neutra
Usar o acto das assembléas provinciaes, a que 
não adherem, mas, o facto deu-se (apartes), a pa
lavra, i nconstitucionalidade,;foi articulada, ella · 
ahi esta allegada e produzilido o sen previsto 
effeito-o nüo cumprimento da lei. 
-Qual o recurso? E~ justamente este de que co
gitou o acto addicional: desde que o presidente da 
provincia p@e o 5eu veto, pela inconstitucionalí
dade só a assembléa cumpre_ decid1r o pleito, 
porque não resta arbitrio nenhull\ ao governo 
senão o de tudo submetter ao poder legislativo 

e1· a e e a ma.1or ttt1tu e posstve a acu -
dade das ass.em.bléas provinciaes; mas por isso (Ila alguns ttpattes.) 
flUe zélo e amo estremecid3.mente esta bella in- 1\las qu:'ll a soluçã(} para a hypothese,. qual a· 
stituição é que desejo que os golpes contra ella. fórma de tornar vã lido 0 a~to? Será uni parecer 
desfechados não prevale~am, e antes recursos de com missão?. Será uma- ordem dest~ _c:míã.ra ·ao 
effi:e~ze~ s~jam_ empregados para neutralisal-ol! e governo para mandar ao presidente· éxeéutar a 
reprimil-os. lei? (Apa1·tes). Não; a camar-a··não ordena ao 

A questão quer, pela exposição que acaba de governo por pareceres de commissõCS'~_{Apoiado 
._faze1: o nobr.~ deputado,, q,uer pelo proprio para- a e partes) ; a assemblé".t geral. uma vez- que a 
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questão lhe é nffecta manda executar a lei, mas, uma communidade religiosa, portanto, era um 
tambem em_ virtude de uma lei sua (Apartes). simples pretexto a Tazão dudª pelo presidente do 

Eu entendo que a solução unica e legal é um lUo Grande do Sul, como é um sim1~les pretexto 
proj~cto de resolução concluido pela sancção as razões dadas pelo presidente da província do 
da ler, de outra maneira esses granues males que o Rio de Janeiro. As duas hypothesis são po'is 
nobre de utado. viu no attentado commettido i(l'aaes. · 
contra a assem ea provmcwl o Rio de Janeiro Disse o nobre deputado que é um abuso o aeto 
perdurarüo sem: recurso, sem correctivo_ algum, que praticou o presidente .da província do Rio .de 
porque o conflicto continúa, sem que o governo Janeiro. Estou de nccôrdo ; é um abuso intole-

. · · r r ·• i . 
<'l sancção ·é o de 10 dias. Ein minha. proTincia tambem têm sido decla-

Ora, a questão foi levantada em 1872, já o prazo rados inconstitucionaes projectos que primeiro 
fatal tinha· expirt~do e o presidente não podia mais turh voltado á assembléa provincial, só mente 
sanccionar a lei. Logo o_ unic:o recurso é o de que como contrnrios aos int(:resses da provinda, e 
trata o acto addicional, é a for·mulaçiio de um- tendo passado por dons terços voltaram ú presi-

ro'et on · ·," · den·· - · · -·-
Como esse procedimento longe de ver essa vi o- dessa razão. E suppõe o nobre deputado que 

lencia contra as assembléas provinciaes, entendo este abuso não tenha sido iínitado durnnte a 
que mais se garnntem <1S snas prerogativas con- actual situaçiio? Si:io abusos contra os uaes já 
ra os excessos o po cr executivo. ssm1 m- recamei, mostran o que era necessario resti

sisto no meu requerimento, para que os papei$ tuir-se ás assemblé<ls provinciaes o uso pleno 
sejam devolvidos á com missão e clla apresente de suns attribnitões. Entretanto,o precedente que 

--um projeclo concluindo pela sancção da lei. se estabeleceu não fez inais do que autorizai-as. 
Mas, ::~ccitando que lwja differença nas hypo-

OSr. Floreneio deAbreu.:-Sr.p!'e- thesis, suppondo que o presidente do- Rio Gr;mde 
sidentr~, o nobre drputndo por Minas, preveniu do Sul nüo violou o processo estabelecido e f:I.ue 
algumas das observações que tinha deapre~entar nesta questão o presidente do Rio de Janeiro 
á consideração da camarn sobre o pal'ecer que se proce1eu irregularmente, ainda assim eu per
dehate,n5o para coudemnar a conclusão do mesmo O'unto nem é o · iz ):1 ecidi s· rvo 
parecer, pots, ao con rarw, en o acmto porque dado pelo presidente é_ou não nceitavel, si o 
traduz uma opiniiio já sustentada por mir:n nesta 1 projecto du associação fluminense rere ou não a 
cnsa (.1}-p~iados); mas p~t·a n~ostrar, que a ~Ilustre constituiti.lo do Impcrio? O goYerno não J.)óde . 

~ , • ser, porqne :1 cons 1 Ut~:ao o ve a. on orme a 
moniznva a 'Ullla decisão de hoje com aéeitação doutrina ;weita pela commissão e sanccionada 
de um sub:;titutivo. a conclu:-ão de outro seu pe~a camara, é o iJoder legislativo: as duas ca-
pt~ref:er ~obro o prójecto de lei da provincia do maras com u sancçiío. · 
Rio Gr:mde do Sul, que acaba dP ser approvado . 
em 2.a discussão. O Sn. SouzA CAIWALHO da um aparte. 

O Sn. FLDrmxcro DE AnnEu:-.: uestão fica n:~ 
mesmn ?· 

0 Su. FLOUENCIO DE Anmm:- A hypotllesc é 
perf~ilumcnte n me_Slll?. No Rio Grande do Sulo 
presxdente d::~ [Jrovmcw a pretexto de que um 
projecto legislativo lH'Ovincial feria a c~nsti tni
cão do Imperio, remctteu-o a a~se:nblen geral 
pnra decidir. O presidente da provincia-do Bio de 
Janeiro na questão de que se trata considerou 

• • • • s;. • 's; 

volvru-o á assembléu geral. · 
Tanto n'uma hypothese como n'outra, vê S. Ex. 

e vê a casa o mqtivo dado para .devollilçso- do 
projecto á assem'f)Iên geral é a sua inconstitucio
nalidade; portnnto, si parn um ct~so. se exige um 
projecto de l~i ~ernl mandando sanccion_ar a 
resolução pro\rmcial pnra outro, d~ve-se t.er Igual 
proc\ldimento. 

0 Sr... BUAHQUE DE MACEDO tlá Ulll nparte. 
O Sn. FLOREXCIO DE AnnEu:-Diz o nobre de

putado que as hypothesis são differentes, porque 
na primeira._hypothese o presidente procedeu re-
gu armente e na segunc a nao. 

, Tenha paciencia o nobre de-putado. Tambem 
· na:.primeiril:hypõtllese o· presidente proeedeu 

iir~RU,Iaxm~?-te porqt~e, longe de ser inconstit?-· 
cional o:projecto (lo R10 _Grande do·Sul ei:_ªmmto 
constiÜicii:niát-·-;o ·acto addicionnl dá ásassem
:bléáS-" provinciaes.à a_ttribúição deJ~gislar sobre 
·· assocía:ções religiosas, e a assembléa provincial 
rio-grandénse approvou ~penas os estatutos de 

~...., r~ 

mesma. · _ . . 
Pergunto, quem é o juiz? A camara só, 

pela ctoutrina dos nobres deputados nã.o póde 
ser, porque a camara sü niio representa o poder 
legislativo, e o poder legislativo é aquelle qu(· 
os nobres deputados r.ntenderam que pela con
stituiçiio Lcm n nttribuição de mandar snncdonar 
ou pubiicar r,s leis provincines que vem ao 
nosso exame. · 

como mostrei, perfeitamente identicas, e si em 
um caso é necessario um projecto, em outrD 
lambem o é. 

Dedaro,cntretanto, a V.Ex. que voto pela con
clusão do parecer e votando não só sou coherente, 
re.~peito a dontrin·a de que estou ~onvencid_o, 
como tenho outros motivos, que em tempo ex
ternarei : mas, passundo ella, {lca.rá consignado 
que a camara avalia uma mesma questão por 
duas medidas differentes. _. · · 

O Sr. Meira de 'Yaseooeelloec
• r · · e · · ã · - i i-

dadc entre o p~recer que se discute' e o parecer 
rel;)tivo a:assembléa provincial-do' .Rio Gra:nde-_ 
do. Sul nem~·podem ter a respeito~ applicaçã(l os · 
mesmos"ptincipios: · · · ' 

Segundo·. o acÚ>..addicional, as leis d;is{~~~m~ · 
bléas proviriciaes são remettidas aos presidénte11r 
para sax;tcção, e ó:presidente tem d~. • · cog.itar:d·e· 
du~~ ·.hypothesis: 1; 0 da· ·SUa con_veniencla em.._ 
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presidente da ,assemlJléa, em dons caso~ : ou 
quando .o presidente da província neg-a a samção, 
e ttlei voltando á assembléa )assa JO!' dons tercos · 
ou quando o presidente da provinda não d5 a 
sancção no prazo de dez dias.Ha contestacões. E' 
esta a di~P.O.siçãó do art. ":19, que diz (lê)_: 

«Neste caso (não sendo sanccion;llla em iO dins) 
e quando 1 h e tendo ~ifl:l reeJWÜ1da a leL como 
determina o art. 15, recusar sailccional-a, a 
asscmbléa legisl<:tiva provincial a mandará pu
blicar com esln declaraci'io, devendo ser nssi
gnada peJO l)l'(?SÍdCJlte dn"::lSSCillblétt. D 

· A· hypoth~se dê que se trata é· justamente 
aquella em qne o pre~idente d:1 provineia, tendo 
neo·ado a sJrrceiio ú ki. JOt' el!a ser •n·c·udici3l ti 
provmcw,. 01 ·e :a approvaua por dous tcr~os. 
Neste caso, ellc era obrig-ado a dar a sancç:io e, 
negando-a, o presidente da assemblé:~ tinha di-. 
reito de mandar pu!Jlicnr a lei. O presidente não 
pedb mais neg::~r a sancção. e p::ra negal-n. in
vocou, como disse o nobre depnt::lllo por Jiinas. 

o • • o • .. • • 

inc~nstit~'cionalid~d~, parn qtlC. a lei fosse a~ran~ 
cada da nssembtéa pronncial, obstndn. sua cx.e
cnção, e irregularmente, e viessé ao poder g-ernl. 

(Ha wn aparte.) 

Eu reconheço que nús temos mui tos bctos 
nesv• sentido. Em m nitas P!'O\"incks os presi
dentes tem pela primei1·n vez n.::g:11~0 <1 s<nlcçi'ío 
:ís leis proyinciaes, n::o_ po_r_inconsli!yciona!i-

. '!' " e , ... , :s J. t.e ss 
da provincin, e depois de approvad;lS pot· dons 
ter~:os, neg-am de novo n sancf;,iío, sob o pretexto 
d~ inconstitncional_idade, nq intuito de pre_ju
drc<H' a competencw do presrdente d~t assembl~a 
para fnzer puiJ!icar a lei. 

Nós, porém, não podemos nem devemos acei
tar semelhante cloutrina, que importa o cercen
mento das attribui~ões das ·:Jssembléas p:·ovin
ciaes, impor·ta O a)1iquihmento ele uma de SUilS 
prerogativns. 

Portm1to, si foi violado o acto addicional e o 
governo negou a sanc~·üo, quando a lei voltou 

p vn a por ous et'Ç02o, e somcn c o ez pro
curando um pretexto para cercear ns prerogat.i

. vas dn assembléu, praticou, um verdadeiro at-
tentado, que mio pôde produzir os seus etl'eitos, 
e nem esta.camara deve reconhecer-lhe a com
petencia parn semelhante acto. 

As leis provin.ci::~es só são remettidas á assem
bléa ~eral para ella m~ndar que sejam ou não 
sanccwnadas, quando essas leis envolvem incon-
stitªci li · 

(Ha 1w~ aparte.) 

Não existe a mesma aridade entre os dons 
casos, porque no Rio Grande elo Sul o presidente 
negou a. saneç:'io por inconstitucional, logo que a 
lei pela primeira vez lhe _f o i remettida. Estava 
no seu direito. l\1;):;. no segundo. caso o presi
dente .negou a sancr,ão por inconstitucíonnl i da de, 
d•2pois da Jei L:::._r si1!o ::~ppro,:ada por dons_ terr;os, 

poder. São,""poi;, hypotltesi~fÜstii;ctas· (.4-poiados). 
E' isto o que nós nito devemos admittir. 
O presidente era incompetente; commctteu 

um attmltado, negando a sa'nccão ; c o poder le- · 
gis)ativo 1nmbcm ü incompetente par:J approvar 
ou não esta lei, porque ell<1 verdadeira o regu
!::muente niio foi reconllecid;J conw ineonstitu
cionnl. r) neto d~ prPsi_dente n_iio passou de u~1 

eff~iÍÕ. _'._ que~tüo está dc,finitiv'mncntc~ resolvida 
pela ~tsscm!Jléa prov·inc-ial. 

O Sn. FLOI\E~Cro DE- AnnEU ;;.-l\Tas quem é o 
juiz? " 

O Sn. N!.ÉinA DE VAsco~cELLos:- Pergunto ~o 
I nobre deput:1do quem é juiz para_ saber si é um 

I pretexto ou não. Si o presidente da ·província 
tivesse negttdo :1 snncçiio pela primeira vez por 
motivo de inconstitucioMiid:Jde. est:Jva no seu 
direito, era então o poder legislativo o juiz em 
ultima inst;:mcia da inconstitncionalidade.l\'Ias, 

c.. .. (_"' . (; 

m:1is allegnr n. iuconstituciona !idade; e, portanto, 
nós não temos cómpetencia pH-a tomar conheci
mento do motivo da inconstituciomllidade. · 

A assembléa ·provincial é nesta hyp_othes~·' Ó' 
juiz, e jit proferiu sua' ultima palavra appróV'_a:p.do 
a lei por dous terços, nem o -preside:p.té_~~p()dia 
negar. a sancção, nem póde mais a. leLser consi~ 
dernda inconstitucional. · · · · · 
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Independente de projecto. de lei adaptado pelo 
poder legislativo, entendo que está regular o pa
recer da commissão ; e apenas resta a esta ca
mara devolver a lei ao nresidente da assembléa 
para mandar publicai-a JlClos canaes éompetentes. 
Tudo ue não fôr isto é san cionar um atten-
ta ~ d? _ prcsi.dente ,da provirid_a, usurpar as 
attnbmçoes e offcnder as prerogat1vas dn assem-
hléa provincial. -

Encerrada a discussão, é apprevada a conclusão 
do parecer. 

Entra en1 f.adiscm:são o projecto n. 193 appro-
. vando o decreto n. 695!1, de 28 de Junho de 1878 

que concede a Elias José Nunes dn Silva e,ou
tros rivileo'io or 20 annos lara ex llorarem e 
extra m'em. productos naturaes no vali e do rio 
Xingú. 

concessões imaginarias, impossíveis, de que 
nunca podia cogitar o espil'ito de um liberal. 

Senhore~ é lriste que· no nossó paiz, depois 
de tanto te:::po de governo livre, ainda seja pos
sível a um ministro de E~ta~o. com a ~ssignatura 

tenas de mÍlha; inteirament~ de~conhccidas, 
(apoiados ) , de cursos de rios nnvcgaveis, onde 
nunca ninguem ríenetrou, de todos os productos 
do reino vegetal, do reino ::mima!, do reino mi
neàll, existentes em uma irnmensa . zona, que 
ellc mesmo ntio conhece, e da qual não poderia 
;tpresentar uma cartn ao pal'lamento. 

Sinto que os nobres deputados do P~trá niio te
nham tomado n iniciativa .... 
. u Sn. CosTA AzEVEDO :-l!..lles tomarão parte. 

O SR. JoAQUii.\I ,\ABoco :-A iniciativa já :ntio 
podem tomar. Sinto que os nobres deputados do 
}lará. e o nobre deputudo por Mato Grosso, visto 
que o seu honrndo collega ainda não tomou as
sento nesta casa, que os representantes das pro
víncias assim tratadas iJelo nobre presi.iJente do 
conselho, não viessem tomnr a defesa dos inte
resses, dos direitos, não só da populaçiio exis
tente na zona coneedida, mas dos direitos da 
provincia inteira.· · 

.: O Sn. JoAQUil\1 NAnuco:- Em que secu.lo, em 
" qu:e te.mpo. vivemos nós, em que ,paiz. estamos, 
·emjru.e ainda é possivel ao Jw:e!'no_ geral~ como 
- siJJ.ão:houvesse uma const1tmçao hberal,. como 
sinão houvesse direito de propriedade, como si 
não ·houvesse o interesse superior daJiberdade 
llüm~na, fazer doações desta ordem'! 

Senhores, a concessão do valle do Xingú a al
guns cidadãos do Pará equivale exactamente ao 
acto que fizesse a particulares a concessão do 
valle do Parahyba (apoiados); é~ como si o Sr. 
presidente do conselho désse o valle do Parahyba 
com todas as I a - · · 
suas margens, com todos os seus productos,:a 
alguns privilegindos. 

(H a outros apartes.) 
0 Sn. JOAQUIM NABUCO :-Em matei'ia de di

~eito de propriedade, l1a o principio dQ respeito 
a _proprie_dade e ha o principio d9 communismo. 
Nao adnutto outro. · 

a wersos npar es. ··- .. 
Por isso repito, senhores, o actci do Sr;-minis.:.. 

tro da a "ri cultura ou e cóncedeu a. a 1 "Uns in di~ 
v1 uos o p eno gozo e a plena, p9sse. durante • 20 
annos de todns as producções natnraes .do vali e 
do Xingú, é exactamente igual a um acto que 
concedesse o valle do· ~arnhybã. ou o do Ama
zonas .... 

O Sn. JosÉ CAETANO:-'Pe\io a palavra. 
O SR. JoAQunr NAuuco :-... a alguns pnrticu

. lares (Apartes). 
Que é um valle, senhores'! Um valle não é 

me 1 a e extensao, nao e-uma arca etermrnaàa, 
deinnrcada de terreno. Si a carnara quizer )êr 
~m trabalho scientifico que f<1Z honra ao nosso 

o'' . ' 
SY$tema drographico e hydrpgraphico do Brazil, 
ahi verá logo no principio a!gum11s palavras que 
destróem a idéa de que os·valles são demarcados 
necessarinmente por níontnnhas, de que é for
çosa a existencia de uma cordilheira entre as 
nascent · c: 
oppostos. 

O vali e do Xiugú não é só mente· o vali e desse 
rio, é tambem o valle de todos os rios que nelle 
desag-uam, dos sons affiuentes que vão perder-se 
nos domínios de :Mato-Grosso. na vizinhanca dos 
affiucntes do .Prata. ·· · • 

:Muitas vezes nessns regiões não é cÓusa pos
sivel, como dizem os que têni estudado o rele"\""o 
do solo, pela saliencia do terreno reconliecer 

s ú ivis r a acJa o ra a e a acm 
do Amazonas. Isto é que é o valle concedido ; 
a concessãó é de uma immensa área· desco
nhecida (Apal'tes). 

Mas o que são productos naturaes '! Producto 
natural, quando temos as nossas geographias e 
os nossos diccionarios, producto natural é, como 
dizem as duas palavras, tudo quanto a natureza 
produz dentro de uma ·certa zona; são as pro
ducções do reino vegetal, do mineral e do ani
mal, que, seg-undo a doutrina de muilos, pederia 
tah·oz abranger os filhos dos- indios como os fi-
lhos dos escravos. 
, (Ha varios apa1·tes.) _ 

Que o parto segue o ventre, que o fructo é 
accessorio da arvore,· é nina theoria juridica,. se
nhores, nossa conhecida, infelizmente, e que já 
foi procl:unada no Parlamento, para denun
ciar-se ·a supposta lesão dos senhores pela eman
cipação forçada dos filhos das s.uas .escrav:.:~s. 

(H a divm·sos aparte$.} · 
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Quando ouço dizer que o Egypto é o vali e" d~ 
Nilo, afigura-l!e~me toda .a extensão do Egypto 
até ao de9erto ; mas o que ~erá o valle do Xingú? 
ãté onde irá essa capitania? 

O nosso honrado colleg·a o 'Sr. Couto de Ma
galhã~, cu·a ausencia é tão sensível neste mo-
mento, ao escrever-nos no seu interessante 
livro- O Selvagem-, uma ascensão que tinha 
feito á chamada :Montanha do Paredão,_ que pu-

t·· pon o mats e eva o o IVJsor as 
aguas, suppõe ver uma serra que divide ::s n~uas 
do Xingú, cujas c<theceiras, diz elle, são ninda 
inteil·amente desconhecidas das aguas do Rio 
tias Mortes. 

Vou lê~ :.í. éamara o •· que díz o nosso honrado 
-. ~·.,_ -

< •·Quando,o tempo es~á ::ereno, avi~t:1m-se :>u
bindo :10 ar daquelhis cam!:linas randes colum-
nas o um:1ça que m wam as aldêas dos índios 
inteiramente ::e! vagens e ferozes que hahilam 
aquellas regiões, compostas pelo que supponbo 
de Cnyapós, Coroados, Gorotirés, e algum;1:; 
outras tribus de que nós temos perdido os vestí
gios, ou de que nem tenhamos talvez a mais 
leve noticia. • 

O Xingú, nesta parte em que foi concedido· 
quer dizer, des9e ~s _cachoeiras inferiores. nu 

cía de-Mato Grosso. constit{ie um~ re!!'ião in
:teiramente desconhécida, inteiramente· 'inexplo-
r.ada umn re Wo ue s · I ·· : · · 
á gographia, mandando-se lá um homem como 
Stanley ouconio Serpa Pinto, nu1s da qunl nunca 
se dévia ter tratado de fazer doação~ antes que 
reivindical~a para a sciencia e para a geogra
phia i1 especulnção do monopolio. 

Senhore?, qual é o interesse do p~iz, o inte-
rn em nes e prrvr gw 

odioso dado aos concession.arios? · 
O Sn. Pmsco PAM.'i:so :- O governo devia ne

cessariamente ter imposto alguns servicos em 
beneficio do paiz e mesmo do valle. • 

O Sn. JosE CAETAxo dá um aparte. 
O Sn. JOAQUDI NAnuco :-Vou mostràr qual é 

o prato de lentilhas pelo qual o governo vendeu . a , - . . . . . 

possa existir nessa regiiTo, e os meios de vida de 
subsis\encia.de tribus desconhecidtts ... 

(H a diversos apartes.) 
. Devo dizer aos nobres deputados que para mim 
os indios são tão homens como nós (apoiados); os 
direitos que elles têm á pesca ·e á cata, ao seu arco 
e á ma flecha, á liberdade de que gozam nas flo
restas, no meio das quaes vivem, é tão perfeito 
como o direito que nós temos á nossa proprie
dade ... 

(Ha dive1:sos apa,·tes.) 

E' um direi tu natural. .. 

O SR. Pnrsco PAR.uso:- Mas ba um direito 
superior, é o r.le le\'ar a civilisacão até elles 
para tornar homens como nós. • 

O SR. JoAQum NA.nuco: -O direito de civi
Jisar os índios, nós sabemos o que tem sido 
sempre. E' uma especulação tão infame como 
o trafico dos negros (Apoiados e ctpartes). 

verno (Apoiados). 
0 Sn. AFFONSO PE~'NA :-Estú até previsto no 

O SH. JoAQUIM N.rnuco: -O presidente da pro
víncia do Pará j::í mandou retirar de toda aquella 
zona privilegiada os individtws que viviam até 
hoje do seu W•bnlho honesto, todos aquelles que 
se empregavam nos serin~aes á margem dos rios~ 
unicnmente para. fazer valida a conces5ão que o 
nobre presidente do conselho, sem estar autori
zado por lei, tinha feito a alguns purticulares 
A oiados • . 

Eu pergunto si isto não é o tt~ten~ado de \?-~ 
paiz barbaro; do Paraguay dos Jesmtas, ou s1 e 
pelo contrario a política de um puiz civilisado ? 

O Sn. JosÉ CAETANO :-Isto não é exacto. Te
nho o aviso do ministerio. da agricultura, expe· 
dido neste sentido ao presidente do Pará. 

0 SR. GALDINO DAS NEVES:- E' bom que 
V. Ex. o leia. 

O Sn.. JosÉ CAETANo :-Hei de Jêl:o. O facto 
não é verdadeiro. 

(Ha otttros apartes.) 

0 Sn. JOAQUBI NABUCO :-Não trate do aviso do 
ministerio, mas de um acto publicado na folha 
official do Pará. . · 

Quaes são os onus que o governo impõe aos 
concessjonarios, em troca desta capitania que 
lhes dá, em um tempo em que parecia que este . 
paiz era regido por outras leis, qúe não permit
tiam semelhantes foraes de donatarios, muito 
menos liberues do_ que os foraes dos donatarios;. 
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. ,concedidos ha tres seculos áquelles que primeiro 
vieram colonizar o Brazil ? Os onus são estes (lê) : 

Os concessionarios obrigar-se-hão por termo·: 
1. o a estabelecer e manter dentro do prazo de 
dous annos, por meio de bnrcos de vela, uma . :"" . . . 

o o .•. 

U111 SR. DEPUTAno:-A' vela? 
· O Sn. JoAQUIM NAnuco :-A' vela sim; essa é a 

o r1gaçao, mas a o pnv1 egro para a navegaçao 
a vapor; para quando estiverem concluídos os 
trabalhos da estrada de rodagem de qile vou fal
l~r (lendo): • :to-A construir, dentro çlo prazo de 
mnco annos, uma estrada de rod<igem na mar
ge_m_ da secção encac!10eir~da .do rio, sendo per-

result;do qúe o :~onopolio da industria possa, 
em beneficio dos concessionarios e -á custa da 
concessão, crear naquellas regiões; é uma linha 
d~ V<lpor e uma estrada· qrie se concedem á al
guns particulares para. o monopolio daquella 
zona. · 

0 Sn. CANDIDO DE OLIVEIRA :-Então -é melhor 
ficar deserla ? 

ta, porque melhor é a liberdade de industria, 
melhor é a liberdade do commercio (Apoiados). 

0 SR. GALDINO- DAS NEVES:- Pois ha quem 
ponha isso em duvida? t • 

O Sn. JoAQUilii NAnuco :-Senhores, eu seibem 
que a t;1mbem neste contrato a scgurl\te c au
sula que os obriga (le) : 

•A remetLer ara o museu todos os fosseis ue 
encontrarem, os minerae:>, veg-etaes e animaes, 
ou desconhecidos ou pouco vulgares, que pude
rem obter, etc.• 

O Sn. FELTCIO nos SANTOS:- Os concessiona
rios são muito respeitaveis. 

os concessionarios nem com a respeitabilidade 
das pessons a quem o privilegio foi concedido 
a oiados tanto mais unnto os concessionarios 

fizeram Jançar no contrato a clausula necessaría 
ein todós esses contratos, a qual lhes faculta 
transferirem a concessão com a autorização pré
via do governo. 

Eu nao sabia que os concessionarios iiv1)Ssein 
reclam::~do este privilegio, no sentido de desen-
vo ver a pa eon o ogia, ma , SI por a aso se pu
desse descobrir em toda essa região do Xingú os 
fosseis com que sonhou o nobre presidente do 
conselho, seria esse um lado que por alp:uma 
fórrp.a poderiaresgatar a concessão que fez (Riso). 

U11r.SR. DEPU_:Ano:-E' a catechese dos indios? 
0 Sn: JOAQUI:M ~ABUCO:-Vou fallar nisso (lê): 

. • Os concessionarios são obrigados r. satis
fazer as despezas que o governo imperial fizer 

coin a catechese e civilisação dos índios do valle 
do Xingú, ficando entendido que não excederã() 
annualmente de dez contos dereis. • 

Quanto aos meios pelos quaes esta catechese e 
esta civilisação dos índios se faria, ha alguma 

• rr • • 

•: Os ;Peticionarias estão convencidos de 

iniciativa . que honra o· nosso nobre collerra 
(apoiados); pois bem, um homem tão ·cofu- . 
patente como o Sr. Couto de 'Magalhães, que tem 
vivido no sertãq, entre os índios, fez uma espe
cialidade do estudo das linguas indígenas. e, que 
presidente de Goyaz, presidente de Matto ·Grosso 
presidente do Pará,-como foi, e, explorador dÓ 
· Araguaya, tem feito muitas vezes ::1 volta do Brazil 
pelo Prat~ ~pelo _An;tazonas; .um homem, dizia eu, 

a ser ainda por muito tempo, muito contrarias 
quasi que irreconciliaveis. ~ · ' 
· São dous pontos de vista muito diversos e eu 
nlio qUJzera ver a o ra esmteressa a a civili
saçãó do índio, entregue á uma empreza que só 
pó de ter verdadeiro lucro em explorai-o (Apa,-tes). 

Qaal é o interesse, scn~OJes, que o governo 
tem em crear. entre o Para e Mato Grosso se me
lha~te capitania ~ 

noss_as _com~unicações com Mato Grosso que pó: 
de ser mvad1do pelo lado do Prata, fossem feitas 

-pelos grandes affluentes do Amazonas: o com
mercio brazileiro e a segurança territorial do 
paiz muito lucraria. . · , · ' -

Si o governo o ·que quer' é estabelecer essas 
relaçõe~ com Mato · Gross~ por mei_o do Xingú; 
devo d~er q~e· o plano e. ms21fficwnte, que o 
plano na o esta estudado. Nos nao temos mappas1. 
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- · ,_ ·· :; :;, · · · ecer o que acon-
teceu a esta estrada de ferro do Madeira a !tlamoré, 
cuja !listo ria desgra~~ada devia estar sempre pre-
sente aosolho:; do parlamento. · · 

Senhores, vós todos conheceis, pelo que lestes 
nos jo.rnaes, o e:xHo · que teve a celebre estrada 
que devia alwir snl1ida a totlos o~ proEluetes àes.: 
região que nos diz.iam ser incomparavel,. a Bo
livi:l, fecllndando e tornando prosperas as mar
gens _do c:rande rio. que é o Madeira e endqn -
centro o commerclo do Amazonas. 

Ainda nesta camara, na sessão·_pnss ,•da~ o hon
rado Sr. presidente do con.selbo veiu a este re·
ciuto pedit· que approvasseis a garantia sobre 
4:00,000 %: de cnpital addiciol1al, que deviam ser 
le"v:1ntad::s em Londres um;l vez que as 600,000 . .:S 

· · a tvessem st o 
empregadas. 
<SU;1punha-seque era uma co::npanhi<l de boa 

f@, € no ent retant~e gae" eonee~s~ ·, 
sido ·apenas extorquida no governo da Bolivia, 
para ser vendida pelo concessionario. E o que 
aconteceu? _ . · 

Aconteceu que. e.~ta empreza que entre nós ob
teve· tantos favores dos poderes publicas, que re
cen!emonte tinha obtido n garantia de7 o;, súbre o 
c~pi tal nddicional ·de 4:00.000 .:f.. comparecendo 
perante os trib.unnes inglezes, perante o tribunal 
mnis respeitavel da justi a inrrleza foi tratada de 
mG.1gna,. e capaz e po mr com ~il sua presença o 
templo da .justiça, segundo disse um dos lords 
juizes. E o que disse esse mesmo j uíz 'l-• O go-

: , o ::~p1 a a ICJona. a 
esh1 empreza, mas, quando ellc souber de que 
transacções se \rnta, quando conhecer a ordem 
dessa:' tra.usncções dar-se-ha pressa em retirar a 
conee::~ão feit:J ! • 

, E t~ssim desapparcceu a celebre emprez.a do 
· :, , que quem1mos to-

mar sobre nós :~ responsabilidade de fornecer
lhe, além. dn garnntia uddicionnl, o capital todo 
que foi restitui do aos infelizes credores da l~o-
livia. · · 

Mas, pot·que é que o tribunal inglez não con
sentiu. que as 600,000 z em deposito no banco de 
Inglaterrn fo::sem entregues ú companhia con-ces
sionari~ do l\ladeira ao 1\Iamoré, mns ordenou que 

esse parte do. valle do Lualaba antes de Stanley 
havel-o descido... - · 

Pergunto si uma concessão feita nestas con
dições não é. em tudo igual e muito peior, por
que não acautella tanto a sor-te dos individuas 
que possam ser encontrados aU~ :J.inda,- e 'i.so-
' "'• · n os o o seu uturo. a sun 

podem ser doados por um acto dogoverno im
perial, entiio, senhores ue ro,.resso tem feito 
:.e p 1z es . e o tempo em qne fci colonia de 

Po_rtugal. •· 
UM Sn. DEPUTADO : -E' apenas o usofructo. 
0 SR. JOAQUm NAUUCO : - E' isso mésmo: dá 

o usofructo por 20 annos; afasta daquella zona 
todos os que parecem suspeitos de querer ex· 
piorar qualquer industria ; vió1a os direitos 
adquiridos e que são inviolaveis, por-mais fracos 

ue se·am. 
0 SR. JOSÉ CAETANO:-E' Um.n perm~tíl de ser-

viÇOS. , 
. . ~ .. ermu a e .. ser-

viços, mas contra direitos que não se· podem. 
trocH nem ~er objecto de contrato. · 

O Sn. JosÉ .CAETANo:-Não ha quem reclame.
O S:n. JoAQour N.-\.Buco :-NITo .h a quem re· 

clame? . 
. 0 SR. GALDJNO DAS NEVES :-Mas O que estamos 

nós fazendo sinão reclamar? E' o in di o que 
ha de vir aqui reclama1·? 

(Hilat·idade.) 
O Sn. JosÉ CAETANO :-0 governo têm o di

reito de aldêal-os. O territorio não é dos indios. 
0 Sn. GALDINO DAS NEVES :-Ora esta I 

0 Sn. GALDINO DAS NEYES :-Esta, s.im: 
O SR.. PRESIDENTE :-Attenção l _ 

Pois assim é essa estrada de rodagem do Xingú; _que allí não h a habitantes, mas então esse o nus 
· sabe-se que deve sec feita na região encachoei- da cateche::e não deve ser muito grande para os 

rada assim é este privilgio ·para a navegação a concessionarios (Hilaridade)# Mas o Sr. Couto 
vapor acima das cachoeiras c a navegação até ás l(le Magalhi:ies calcula em meio milhão, os inàios 
cabeceiras inteiramente inexploradas: assim é ·o que povoam o plateau central do Brazil entre o 

- monopolio das produc~õc~ desc~nnecidas de um Madeira e .o Ar;.guaya. Póde ser que .~aja ~"'-a~e
valle-tambem desconhecido. Nao· se sabe nada; 

1

. ração; mas desde que aquellas regwes sao m
conced.e-se por doaçãô uma zona: immensa de teiramente desconhecidas, desde que os índios são 
territorio, como si o · govern& portuguez conce- .. ferozes e selvarrens d . •· · - -
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_ netrou. naquelliJs regiões o pé· de um vinj::mte, 
como s_e póde calcular o numero dos selvngens 
que VIVem nessas florestas e . nesses descam
pados?-
. Eu desejava. que alguen1 nos pudesse dar in-

maçoes e sm o que mater1a . esta or em nao 
tenha sido convenientemente estudada. Tenho 

ue fazer Ul!l se:rero l'el~nro á ill~stre cot;nmissão 

as infor:mç_ões nece~sari;s pura bem j'ulgar desta 
concessao. .~ 

O Sn.. MAL<mmos :-São· indispensaveis. 
0 Sn. JOAQUIM NABUCO:-:-Sim. são indispensa

veis pnraos que se inclinam a fazel-a, mt~s quanto 
·_ a m1m cp oque1 a questao em uma regmo tao 

elevada de direito, de liberdude, de commercio e 
~e industr!a, de h ?-nHi_?.idude em fill_l que essas 

O Sn. JosÉ.ÇAETANo:-Aquestãoé toda pratica. 
0 Sn. JOAQUBI NABUCO:~O nobre deputado diz 

que a questão é toda pratica ; mas na prntica da 
vida moderno, civilisação e do progresso, ent1·a 
uma lorção grande de uestões de direito que 
e 1mprescm 1ve reso -ver .. 

O SR. JosÉ CAETANo:- Tra.!a-se de inter:es~es 
· materiaes. 

O Sn. JoAQUm NAnuco:-T0dos os interesses 
de um paiz podem-se cham::~r materiaes, mas 
note o nobre.JI.,eputado, que a civilisnção e catbe
chese elos itiilTos, os seus meios de vidn, as suas 
condições de liberdade, são altos interesses 
IDOré.ieS. 

Senhores~ eu sinto que 'um pr1v1 egio desta 
ordem ftl.vorecido por essa fórma pela commi::são 
de commercio e iudusn·in, não vies~e pelo menos 
acompanhado pela cnrtn da região coBcedida 
(Apoiados). Eu j;í mostrei que o valle d0 Xing-ú 
tem limites qne. vó~ m;smo (q.o Sr. José Cae-

tria sem outras informações: consentir em uma 
concessão de Lal ordem, sem idéa do que é esse 
immenso platemL central do Brnzil ; concessão 
feita sem- estudos e sem se calcular as suas con-
sequençias possiveis? · · 

por -ri1ais tempo de examinar o priyilegio que 
por 20 annos, foi concedido pelo Sr. ministro da . . ~ . 
ihdustria, a alguns particulares para (}~piora..: 
rem e ex.trahiremde valle do rio Xingú todós os 
prciductos naturaes. 

Nós tínhamos até hoje o projer:to concerlido ao 
Sr _ ·Fagi:mdes de Rezende para a exploraoão das 
. · · · ,ó. Desta vez não é um r· 

só; nãosão as pedras preciosas que se possam 
encontl'ar no seu leito; não são as seringues que 
possam cre~cer nas suas,margen~, não su0 nquel
las industrias que se possam alimentar das suas 
aO'uas fecundas, o que se concede : é uma re
gião cujos lim-ites se perdem de yista, cuja ex~ 

. tensão ninguem calcula, e tudo Isto sem garan
tia dando~se o direito de se transferir a con
cessiio talvez a estrangeiros sobre tudo que possa 
respirar, viver e mstir naquella reo ·-

Nestas condições suppuz que era meu dever 
ucompanhar o nobre depuiado por l\'Iin<1s no cla
mor que levantou contra a no~sa legislação que 
perrnitte ainda privilegias desta natureza em um 
paiz civilisauo. -

o o contra, por mmtos motiVOf;. oto con ra 
para desunimar esse espírito de industrla, não 
da inrlustri~ independente, e _estas palavras não 
l 

1 
1 ~ ' 

mas ás consequencias que c !la pó de produ4ir, c aos 
em~itos que póde ter, não ú industria elo homem 
robusto que. conta com as suas forças, com os 
resnlt:Jdos da sun iniciativ~1, com o desenvolvi
mento do trabalho c dn associação; mas ess~ es- -. 
lirito de índ stria lliei l da industria meree-
naria, que só vive dos f;wores que re-cebe e dos 
empenhos que obtem, da parte do governo 
(Apoiados). A industriu das conce~sões e dos pri-
vt egtos, que so respll'a na regmo o em . t~ssa 
industria"sem confial!Ça na sua .iniciativa, que tem 
medo da concurrencin, que nã_o póde viver com 
a liberdade alheia, eu não a quero. Prefil::o, que 
aquellas regiões fiquem verdadeiramente inex
ploradas, it espera de homens ousados que com-

a ._ · 1· ·l .}.. 

-que desprezem o "mõnopolio que impede ituat~ 
quer. m:mifestaçãc; d;1 uc.tividacle, do trabnlho. e 
da intelligencia állleúl em uma grande parte dó 
nosso terrltorio, no nosso seculo, a alg'uns p:1rti· 
culares a que sejam doadas. · _ 

Nesta qtfestão nãovejo os peqnenos interesses 
individm1es; só i'ircjo os grandes iliteresses do 
direito c du justiça compromettidos, e por fsso 
fallo com. este calpr. .· 

• m nome. e u o quan o e mms ·generoso) e 
elevado póde existir no .. coraç;i.io humano, peço o 
respeito ao direito à e propriedade,--que é tão_ sa
grado ·quandó se tratá dos cafcsaes plant:1dos nas 
margens do Parahyb:J, como quando se tn1tn da 
ftexa ou do nco, da caça 011 d3 pesca, do indio. 
~ , . l ·' ;"' 

não posso concordnr na fq_rmação de cornpanhias 
que ameacem os dirdtos nem que po~sam cx
lorar sem n-aranti::J 11ln-u.ma o' servico e ::1 lib , -

dade dos índios .. Digo-o com toda a franqueza: 
espero que aquella região abençoada, que podia 
ser o berço· de um grande paiz, espero que 
aquella immensa r-egião do .Amnonas possa um 
dia ser governada não por leis de -monopolio, 

· ~e conces~ões, m~s pelgs. largos princip~os de 

Os indios que vivem' nos descàmpudos tlo Xin· ,; 
gú, de cujas aldeias o nosso collell'a pór M-::ttto~ 
Grosso (o Sr. Couto de ·Magall!iieS), viu do alto 
da montanha Jo Paredão levantar-se u fuma a· 
longlnqua, podem não ter adi:mtndo muito~ 
gnin·dando a sua língua, a 'sua religião, os seus 
costumes, comparativnmente ao tempo em que 
este pa:iz:foi descoberto, ha tres seculos por uma 
outra rnça; é certo que elles continuem-.IIian~ 
tendo-se na immobUidade, vida livr·e do ::le
serto ; IDas é tambem certo que nós não podemos 
lisongear-nos de termo!' feito,relativamente aos 
primeiros descobridores deste paiz, grandes pro- -

ressos, por,que os princ;pios que hoje vejõ 
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___ .c...· - , .vCwoJltin.uaç1o da t.lis~assãa do e.redit6 
terio da agricultura. ~ 

apeza~. e terem s,ido perfeitamente respondidas 
pelo Illustrado relator da commissão de orça-
mento. : ., '. ·. · .. -

visto como este apoio até esta dtlla tem sido tra: no patz. 
··duzido pelo voto symbolico. .Mostrarei que o nobre deputado. não:tem razão 

V. 'Ex. sabe que de ha muito- ten · alguma (Apoiados). -.. . -
~a o p~ ente~r. os 1~1eus sentimentos _em relação • · · · · a nmeli·a censura procurou o 
-a pohtrc~ mmtslenal; m(ls infeli.zmente niio me nobre deputado basear na demonstração de que 

. te~ cab1do a palavra, apezar de me haver in- as despezas do servico de co!onisadto desde !875 
scr1pto. quatro vezes em projeclos importantes, a i879 fór<1m cresêcndo progressivamente até 
como !oram os de refo!'ma constitucíonnl. res- que no exercicio de 1.877-1878 o augmento ex· 
posta á falla do throno, forças de mar e de ierra ;. cedeu quatro vezes a verba votada. · . 
e __ cumpre-me dizer que agradeco estar neste Senhores, será o nobre 11i'inístro da _agricultul'a 
.momento occupando a tribuna ao meu uobre responsavel por este augmento dB despeza? Cer
arriígo c collega o Sr. Lourenço de AlbuquerrJue.. taJl!ente que não. Si o nobre deputado lêsse com 

, • . o es irit d <:. · • " • 

Pretendo occupar· nt"e da política creral ~m nistró,. veria que S. Ex. achou contratos que 
s~guidt~, e por . ocC!JSião, do projecto c;1 discas· doviam ser irremi.ssivclmente observados, e que 
sao. e de negocw;; on tros da pasta da ao- . · · portanto tacs des ezas não foram· mais do 1 

cação popular. com 11 colonisaçi:il:l sómente 290:000;5600 . 
.V. Ex. e ~ camara sabem que um pniz niio Ora, podendo C::ietano Pinto, ejn virtuue de 

:pode ~er. ~ehz e pr~gredir, sem o gozo de libl~r- seu conLrato, introduzir :lOO.OOO colonos, dos 
ô.ade pnllt:crt, a quul. sen·undo bem o diz Henri QllUCS a introducção de !0.000 poderin ser clfc
Pascaud, consiste Úá aCI,!iiO que os cidadiios ctuada de!J.Ll'O do exercido, como poderia o go· 
exercem, em maior ou menor numero. sobre a verno sbt1sfazer e~su degpeza cOQl a limitaçiio c 
direcç~o do governo do Est<ldo, cujn pcrd3 on insuilicí,~nte verba do or~~muento? A despeza 
s~lvaça~ dcpeudc do modo por que é regulado o co~n. o scrvi{lO da colonisaçiio, quando o··Íi.Qbrc 
suiTra 10. . n11 n · 
, Para se con~eguir este fim, é preciso,' :'lc- .i•í excedia 3 verba, de sorte que em Junho·sllbià 
crescen_tn aquelle escriptor, que a lei sobre o a filais da 4:.100:0006; e si fos::e ·continuada; 
suffrag:o seja bem concebid<l e fielmente exe· Reria preciso :1inda supprir-se .a respectivà-jef,~ 
cutada. E' 3 isto que devem as n:u;ões da Eu· ba com a quantia de 3.887:667$; e abrirem~se 
ropa a sna alta civilisação: é a isto qne ·deve a port:mto novos creditas !JUra :;:alisfação dos rio·· · 
America do Nort-e o tcr-~e ·elevado ao CJ'ráo de vos ~;pmpromi~so~C Entretan~o em virtUde do 
e~plendo~ que admi.mmos; oo. passo que"' as na- ci_taâ_~{_aviso~ suspende_n-se· o contnito c~etaii.o 
çoes rcgtda~ porle1s cleitGraes t~rbitrarias in- Pmto, e o pa1z econom)soucentenares"de.conlos. 
coherente~, fundadas em falsas idéas · po!Úicns r ( Apo. lados .). não sei portant.o coiiÚJ '{fillustré de
são constantemente · victima~ da desordem .e 1 pu~ôdo por &. Paulo púde com razão aécusar o 
anarchia, o governo não funeciona com reo-ull'lri- UC'bre ministro por semelh:mte·medida de.eco-
dade, e o povo, na hora suprema do peri!To nomia, sobretudo no estado crhieo em q~e se 

' . · · " ' · . . . tn~af de l)aiz; .e qu;~-t.A-· --1'1!-~·~· !1-1...---------j 

medio de salvação. " . val-as- somos forçados a impôr novos . s:Jc.rificios 
E,_ pois, 3o encoLar o dehnte,pcÇo ti. camnra que ao po'fo, já ti:io sobrecurreg<ldo . de tributos. 

se ·digne pr_est~r lJenevola atte}lção ao orador que o rwbre ministro tem feito grandés economias 
pel\l v~z _prnnetraocc~'l.pa -a tr1b~na par<~ traw.r no servi<;o do colonisação. Além dasuspensiiodo 
de f!~Ics~n~ de. magna Jmt:'ortnncw. contrato de que !aliei, s .. -gx. mandou suspender 

~fi!!Clpla_ret, Sr. pr .!si dente, refutando as ac- · a emigraç&o dos russos allemães7 ·cujas despezas . 
cu:.açoes fettas pelo !!Obre depu_ttu.lo por S .. P~ulo eram extraordinarias e improficuas; · pois -a. ca· 
edm s~u, segundo .. dtscurso. ao 1l~us~re mm1stro mara _sabe que va~lta~em alguma não offereceu 

a aoricultura, Ja que nellas ms1ste S. Ex., <~O mz_essa colomsa ao. · · 
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Com effeito, Sr. preside.nte, dei la. apenas exis-~. trada opposiç. ão cont. ra o patriotico gabinete de r; 
Lem alguns nucleos, dos quaes, dizem, se po- de Janeiro: · 
derá tirar talvez nlgum resu·!tado. A maio~: Passarei a apreci11l-as. . · · 
parte. do~ colonos russos estão voltando para a I Tem-se (lito que o gabhíete actual pretenck 
Europa; e os prejuizos que deste facto resultnm fazer politica, distribuindo títulos honorilico:.: 
para o tllesouro' não podem cõm justiça ser pelos seus amigos; c montando. a gu:~rd;i na-. 
anç~t( os :1 conta o ga mete e a e ;metro. cwna . .!. ao a censura menos ca 1 a; porque. 

O nobre ministro_ d:~ agricultura tambem de- 1 Sr. presidente, somos liberaes moMrchistus; é 
cretou a emancipação de alguns nueleos• colo- é de presumir que em nosso partido exist:.1n1 . ' • .... . • . '· - ~ 

' .: - (.' (. . - ~. (. ( 

t(\llo em S. Paulo, o tle Silveira :Martins uo Rio paiz e que merecam a munificencia imperial. 
Gr_flndc do Sul, o do Hio Pinto na província do Porque não se· hão de concet!er aos nossoi' 
Panm~, assim como todos os existentes nas pro- amigos esses titulos honoríficos desde que os me
xi:midades da capital da mesnw provincia; a co- reçam ? S.ó pelo facto de .serem-liberaes ? Não : 
lonia de Porto Real no l.Uo de .Tnneiro ; c fez cessar ' porque s~o liberaes, mas l).ào são republicanos : 
o rerrimen colonin! de anané:L · entenda-se bem . 
. Pelo exame -.feito no relalorío. do íllnstrado Quanto ás nomeações da guarda nacional ; o 

ministro. da agricultura, reconhece-se a.inda a governo nada mais faz do que cumprir a lei ; e 
economia extraordinaria feita neste ramo do por.i~so jama·lS deve incorrer em censura . 
.serviço em r~ açao as co omas c e :;an a :.t a- _ em -se accusn o ao no r 1 r i e: e rr-
rina. ·, · - selho de haver dito em uma das sessões passada:-

No principio do ultimo triennío essa despezn que o p:n:tido.libcral subira ao_ poder, não pelu 
e~cedeu de mil oitocentos e trinta· e sete contos ;-, idéa, mas pela opporLunídade. 
entretnnto que hoje e!'tú reduzida a muito menos O nobre pre~idente do conselho, no contrario, 
de metade; a 727: 000;)000. _ ,declarou em seus discursos que o partido liberal 

Ora, Sr. presideute, á ~·ist::t destes serviços subil'a pela idéa e pela ouportunid;;de. 
prestado::'pelo nobre presidente do conselho; eco- Em verdade, Sr. pl'esidente, o partido cGJnscr
nomisando, no estado em ctne se acham as nossas .. vador não podia manter-se por mais tempo M 
finanr-ns os dinheiros lUblicos é obvio crue ne- Joder nem,n corõ~1 1oclia n·estar-lhe a minima 
nhum motivo tem o nobre deputado por S. Paulo conl1nnça. 
}Jara censurar a ádministratão eeonomiea de Darei os motivos. 
·S. Ex. V .. Ex. sabe I!UC por occasitío tle traLar-se du 

t.i rL , ~ · < , • ~ 
sentado a idea da eleição dirocta, insistiram per 
ella. Alg-uns conservadores da canwra a recla
maram tamlJem, assim como alguns senadores, 
seus co-rcligionarios. Eutrcta:nto S:.l dis:5e que 
havia oppo:-:i_~;iio da corün, por entender esta rrnc 

1; • • .;; ' "l 

esse :lllgrnunto dn garantia de j m·os. dos dons g-rúos; c n:io convir fazer, antes elo non 
A(Jlnno a Y. l~x. lJUL!, apei':a I' doi !r~, algunHfs expericncin, a reforma da eiei~iio clirectn. - . 

c.~su·adas de fOI'I'O não tc111 podido Jcvanrar c:1- Isto posto, os conseri'<Jdores que opinavam pela 
pitae.;; na Europa, como infeliz111ente aconteceu rc:"tmna da cleidic) dirccta ccnsit:~ria nceitar:1m 
com n esLraua d.J rert'o c,·ntra! de minl.w pro- o :1lviLt·e c- HzeraÍ11 àpprovm· a no,rn reforma dc.1 
\'incia; pelo qG.C! o gm•erno viu-:-;e forçado u tle- systemn de dous gTitus, com o lim de asscgTtl':ll' 
clural' c:Hlucn a coneessiio, nn esper:111ra L1e cg~e a represent:tção das miuorws. 
se apt·esentcm outros- coneonontcs · '1 tw ma ts O mais vara admirar,Sr. presidente, foique po:
felizes possam realizar atluella illlilOrt<mlissima esta. reforma votou o nobt·e Barão de Cotegipe; 

· .Quanto ú despeza com os melhoramentos que ~hste~~~va ~ ue sed: el;a co;rian~ ~isc~ as ~Óssas .· 
se estiio fnzendo pat·n a limpeza c saneamento ·inslitulçõcs. ' 

.: da cidade na prnin de Bota fog-o; 6 :ambem Nuncrt, Sr. presidente, houve neste paiz re-
infundada a nrgt!içüo do nobre deputado; c forma tão mallog-rada e esc~trnecida I Os proprios 
quando muito, suns consideraçues tôm o ulcance :~utorcs dessa lei cxdruxula do terço foram oi;. 
de lembrar ao governo n neces5:idude de ser - - - f - -1 - 1 t · 1 . . 1 . , • , r· • •• _ . _, pn n1cn·os a m rm:n -n, na o o JS ante a part1cn a-
bem ll~_cahsac o es_te :se~,\1- 0. • _v_t~>_to, COI!1°

1 
"s rid:l(.le muito notavel de haver o gQverno, que 

obra~ n<~o _for~n! a1n~? ~ · cebtda~' .llem .ele ci ue, 1 se compunha (las summidades ,do ptirtido con
como nuuto b...,m d:::;~c o noln e deputa~o l~or 1 servador~ declarado á camarn, pela boca de. Sua 

_ Pernmnb .. uco; q.?e ~ t:nll?.~ · h ontem, ,c.n;, ynmeir~ Mag-esla(Íe o Imperado!', que era seu emp~uh~ db 
Jog_ar, a ~mp1 e~..a c obu.,.ada 3 c.on_~:>ei' ar as me.n.. honra fazer executar fielmente a nova let eletto
cionadas obras ·constanteJ~lcnte, e o governo tem r.'ll; palavras· remcntidas que sô serviram de em-

)C ecar a nacao; porqu:m O O propl'IO presi en e 
_ Sr. presidente. o-nobre depuÚldo, ao finalizar da· camarn dos deputndos, o Sr. conselheirQ P.au
o seu primeiro discurso, di~se: os lii?eracs ~iio Uno de Souza, an.tes de ·travar-se o· pleito, e:ic.pe- . 
como os ~.onscrvadores; 11aeecendo assun de:s_eJnr diu com o maior despl3nte uma circulnr aos seus . 
que os conserv,1df!res tomem conta_ do po~er~ 1 amigos demonstrando por meio de calculos ari.
yisto qu~ .no. seu entender 'os ncgocws puiJhcos 1 thmeticos que o prtrtido que tivesse o terçocnão 
marcham hoJe comodantes. . . _ . · j podia eleger sequer um representa.nte; e na. ver-

Estaproposição. do nobre d~p!J.tado é tã? ~m~ d~de~ a OPJ?OSição n~o foi representada na pro-
llroceden~e, ·tfunnto outras enntt1das })ela tllus- 1 vmcm do. Rw de Janetro! · · 

. -:- 0:\10 I!I. 
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r_ n:'é 1 no ono • re o. :1utor o pro·/ Darei um exemplo, o poderia adduzir muitos 
jecto (causa incrível!} ·tambcr~l- uãll consentiu outros. . 
em Pernambuco que a oppos1çao eleg·esse de- Aos 16 de. Julho de i868. existia nos cofres 
put:Hio algtnn: _ . provinciaesdas Alng&as perio de IJ:OO:OOO~ em 

Ora, si e~tes ho:n:~ns, ehefes r·e:.~orll1ec1dos do dinheiro ; entretanto que, o partido conservador 
partido consenrador, e que tinll;un emp,miwdo il qut~ndo nos entr..:gou o poder :1 5 de Janeiro de 

· •• r • ' •• -, • ,.. ', ~ e s· mesmos cofres set0 
nuis nonre. dig110 e valiozo) <1e que c~sa re~ centos e. tantos mil réisJ • 
forn:t<~ h a~· i á de ser 1:ealtHe:: te cxccut.nda, for<lJ?l . O Sn. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE :-E Uluitas 
os lrJmCJl'Os a so )!lis · -n_ • ' • • ·, · , ==> 1, • . 

• rn tnes eJrcumsl<ll!CW~; .:srnoralisado 0 l1<ll'- acltn no poder equilibrar a receita com n despeza, 
tido !'Oa:servndor pda cynkn e llngraute Vif•l<lr;_uo e_ foi pâra isto que nes pediu a creação de novos 
do sen :•tllpenlw de lwnr<l, por s:·~~~ esbanJa-
• e L:>. "a 1 • ;; .1:- ar llaes, peo amo

so Ill'g"Ócio dns popelinas, e. m~tos outros err~s, 
que rura euf~Hlonho refcr·rr, e claro que nao 
podbt contiau:ll' n ;.;·un~rnar. 

Lo o, S1·. prcsitkutc. o f!a;:tido 1 i1Jcr·~1l subitl 
IIUO sú_ pdo triumpho dn tdeit, COIILO lWia ov-

Te1u-se dito Htais qu1· o gonrno u:to serve it 
ean~a do partidn, th·~de que limiiou o ~eu pro
g-rallll!W ú rdorrna eleitor:d. 
· Estn quc~lãu, ~r. prf•sident''•. jit tem sido 
'''nitu d•'S('.utida ne~t:1 casn : tocbvw, como Lenho 
:1lf! :tqui symbolicamcntt• llrest:1du o n~eu voto 
t!lll <lj:oio do gon>rno, de\'0 ug-onl dtzer qual 
~~ minha Opinün a fl'Speilo. 

. _- c . -- .. "' . . ' 1 : ~ -. ( .< • ~ • -. • -

.rranu1m do part1do hhera: ; mas prmcip!aJ·ta a 
exect:ttar <:que!la:; reforma;: fJUC considerava ca
]JÍt<leS. B'entre as idé:1s desse profi"ram uw- esc_o
lheu a primerr<l, que, c0m effe<t-o, e a base da fe
licidade de todas as naçõ.:::;;, c rue se rcgew pelo 
sYstema representati \'O : a refórmn eleitor::d ; 
cfe todas ~~ mais urgente. 

~h1s, a l)ar da reromw eleitoral, conside
rou tambem como parte do seu progra:m_na a 
restauru~~ão das finanças e auxílios á lavoura. 
· Que o ~overno tem proeur?do rest~u~·ar· as 
linanr.as ,; l"ót·a de { .lcstão A. JOtado· ., · ~ • 
que,o partido li!Jer<il quando a~:mmiu o_ poder,as 
linaiH·as n-cr·aes cstnvam muito arrurnndns, o 
paiz nuo f.odi:l contrnl~il' empr~~timo intm·no, 
nem externo, e n~o havw um ce1td no thesouro. 
Oem:~is :1 divida 1mblica tinha augmenta~o con
sideravelmente, o que muito concorria para 
:)ggravar a situação. 

Nào era menos affiictiYG o esta<~o economico 
das províncias.· ' 

Tet~l s~idu accusado ninda o gorerno pela 
creacãõ destes impostos. :. 

St·: presidente; ba bem pouco fi~"'un:a noticia 
sobre o estado financeiro da Belgica, que se· não 
é identico, pelo menos é analogo no nosso. 

A1 uelle )aiz nclw-se a 1 c s · n-

e(icit, e o ministro da fazenda declm ou ás ca· 
maras que serião necessarios novos impos_tos para 
equilibr:lr o or~:amento; po!s não encontrava 
outro recurso mais prompto c efficaz em taes 
emcrg·enc i as. 

N ito sou cego apolog-ista dos impostos ; sou o 
primeiro a confessar que elles só devem ser em· 
pregados quando as circumstancü1s do Estado 
u.rgem ; e p~r VC!llu_ra não serão estas as _!lossas 

.. "1 .. • ,.. 

80.000: 000~000 e dn (insufficic~cia ela reéeita? 
Para salvar as fin.mças de um paiz ha 

os seguintes recursos: impostos, emprestimos e 
desenvolvimento dns fonies de riqueza. · 

O gwerno- tem empregado todos estes meios: _ 
cr.eou _os impostos necessarios, e que não são 
muito. onerosos para a população; tP.m procu· 
rado 'ituxilim·· a lavoura, que é justnmente con- -
siderada a principal fonte de nossas rendas, 
e por tim lançou nüio de._ um emprestimo, cujos 
resultados provam que temos conseguido resta
-belecer ~ credil_o da nação. · 

c. • • : ·a l e oas 
vias dê conmmniciltão. br·:1ços, capitaes c en
sino profissional. 

Pois bem; o _govemo tem 1~roc~rado dm· ft 
lavour:t bOi~~ v1as de commllnicaçao, estabele
cendo estradas de ferro para fa~ilitar o transporte 
e diminuir o frete dos productos; tem melho
rado a na vegacilo fluvial, e promovido a fundação 
de fabricas céntraes, ve_rdadeiras escolas pra-

-ticas para o fabrico do assucar. 
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_·A proposito de estradas de ferro, Sr. presi- · 
den~e, direi· a V. Ex:. que o nobre miri. ·stro da 
agriCUltura prestou relevante serviço a.o _paiz, 
mandando construir a estrada-de ferro de Paulo 
.Affonso. 

. . . 
· V,; Ex .. Sflbe que o rio S. Francisco atravessa, 
:õ proviriéias; tem em suas margens muitos po
vo<Idos, alguns bastante florescentes; o seu valle 
é riquíssimo em productos naturaes, e nelle 
abundam estabelecimentos agricola~ e fazendas' 
de creação de gado. Portanto dar facil e barato 
transporte a esses productos -~ llromover a pros
peridade de uma immensa região e de~envolver 
DS elementos da riqueza Publica. 

a o· na o se- consegu1rw c outro 
modo ; porque os fretes tJhsorveriam todo o 
valor_ dçs~es productos. 

' ..t ~ ' ou., antes, a navegação do rio ~ Francisco, não 
aproveita :-;sómente a essas 5 províncias, senão 
Lambem aos invios sertões de Goyaz e Piauhy. 
· Objectam ·contra a conveniencia (essa estrada 

o ter ella de liercorrer uma zona esteril e esca
brosa .. · 

, c. o~ .. '- - ,. . 
fabricas cen~taes que o ministeriq, teni pro
curado auxilim· a lavoura; elle projecta tambem 
a introducciío de braços. _ . ·· '- . 

Grande 9PPOsiç;\O se tem reito ao projecto do 
gon~rno JHra n introducção de·coolies. Não Vr:ljo 
motivo a!rrum ara isso. · 

Dizem os advers~rios destà espe~'ie de cólo
nisação que os coolh•s ~ão imm· raes; seguem 
uma religiiio differente da nossa, adaptam a poly-
0 • i,, , -~im po em v1r corram per os nossos . 
costumes; e que, sendo alem disso de uma í·a_ça 
de coristiLuiçi"io fraca, [:lara o qüe muito con
correm. o uso do a noz e o abuso do opio,_com 
o :;eu cruz<~mento a nossa pode. degenerar, 

Quanto i.t primeil'<l a11e:plgi":o; estou persnadido 
que ao contacto dess<~ raça n5o se· corromperão' 
os nossos costume::., tmles creio. qué ella será.· 
beneficamente modificada por estes. Os coolies 
são perfectiveis como todos os homens: os mis- · 
sron.:u·ios tem levado o evangelho á China·e ao 
Japão, de modo que nlli o eatlwlicismo jã coilta. -
não poucos adeptos. · . 

, o <lr. qnc os eoo res 1wo \'Irao em. 
tal numero qne po8S:lll1 ameaçm· a nossa civi· 
I i:snção .. 

Quanto ú supposta e exagerada fraqueza ·da 
rw;n chinexa, mio ha razão pliluzivel parare
cci~ll-n, · alóm de que, vindo eJles para o nosso . ~~ . ~ 

Ainda quando ao:sim fosse, o que contesto, não será modificada, não sl.i p_elo clinw, como pela 
prevaleceria a objecção, desde que o um prin- alimentaeão. - · , 
cipal é ligar o alto com o baixo S. Francisco c Acredittwll-se nntigamente, Sr. presidente,que 
estabelecer a navegnção até ao Atlantico. o homem era ·cosmopolita, podia habitar todo 

E e qu:1lquer paiz, entreg-<lr-se 3 todo c {JUulquer 
_ si t::I olJjecção pudesse prevalecer, então tr:th:ilho; nu1s i~to, como diz 0 !1-0tavel antropo·· 

nao se farwrn estradas :1trav6s de montBs, nem por logo Theodor Wnitz, é hoje repellido pela scien
bnixo do leito de rios, e muito menos por baixo cin.- 0 homem não é cosmopolita :os-europeus: 
do mar, como essa que a- França e a In:rlatc1Ta só podem entr•~gar-~e a certos ~erviços, -como_ 
r(ljecta~ para ligar o contineHtc europeu á · , · . 

lhoramento -dó portá de Pajussara, na p~ovincia 
das Alagôt~s, O 'j)Orto de Jaraguá, que lhe fica 
contiguo, não é bom: é muito exposto ao vento 
su.l em certlls epocas do anno;· e nessas occasiões 
&em nconteeido darem á costa dons e mais navios. 

Um porto nssim, que toi-nu-se per-igoso, afasta 
de alguma sorte o commer•·io; porque a navega
ÇãQ não se péde fazer sempre eom a seguranl}:l e 
rell'ularidade u~ seri m ara dese ·ar. 

perior ú chineza sob o ponto- de vista '::riloral? 
Certamente que não: adoptam tambem -a~-- po..: 
lygamia e s5o fetichistas, e ... , -parece:que os; 
nobres deputados não ignoram o que sejaentre 
elles a festa de Santa Barbara... · 

0 Sn ~JOAQUIM NABDCO :,;_A polygmnia não é a 
. grande immoralidade que se attribue aos ,chilis; 
ao contrãrio a proporc:ão de mulheres para homens 
nlio errnittiritl a )01V 11amia · - -
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n. 'SPHil>OLA. :-- s. c unezos nao sao 
_ _ ignor~ntes, são applicados its artes ; o que ha 

csntraelles Ç que pelos seus costumes e religião~ 
- são hoje o que eràm lla·inuitos seculos ; não pro
·griâ.em. Mas desde qne se_:tchem em nosso vaiz,
em'éontacto CP!ll a civilisação, neccssariame_nte ~ 

não queÍ'iãm: e érnuiio prtwavel que deste 
commercio·resulte ·no Jutmo pnra o Japão e a 
China um grau superior de civilisação. -

Pergunto: havendo grande necessidade de 
Jmtços pHa a l<n'oura e podendo o goy·crno por 
mêios economicos lh'os proporcionar, deve deix:.w 
e aze -o . onf e esperam os no res cpu a os 

t1a opposição' o melhorâmento- das nossas fi
nança~'? Como p-',cl~m acrl'dit:'lr· qnn este -pai?; 

' .... ,. , b I. ...._ . . .~ • (.. 

a definhár.a lavoura por ralttt de bi"<tços·? Que 
outros meios lembram para prCJ)arnrmo:; a soltl
c_:ão·da questão do elemento servil? ·· . 

E' ·preciso portanto soccorrcr it layonra . .Tü fiz 
ver o importantíssimo auxilio que o gf.vcrno lhe 

·tinha prestado, m:mdandQ construir estrauas de 
ferro,e agora justifico o que pretende dar-lho com 

_ a. introduccito- da raca nsiatica, n mais apro
Jriadn )aro o nosso ·clima- c a nossa industria 

" ngricola. · _ 
. Não devemos esquecer que o goYerno além 

disso nos promctleu, na ultima falia do throno. 
o esta e ec1men o c e nneos c crel 1 o rnr<• 
para ·emprestarem capitnes i1 lavourn . 
. ~Ias comprehende-sc que todos estes melhorn
nientos não podem ser de momen~o re:1Jizndos; 
exigem tempo, principnlnicnte o ultimo. 

Dizem entretanto os ·nobres deputados que é 
• • <) • 

governo lança impostos, os 'no!JI·cs derJt{tado~~ 
gritam contra os impostos. Si procura consolidai' 
~ divida, para augmcntar o credito do Es!ndo, 
·os nobres deputados censurmn os rqeios para 

. esse fim e111preg-ados·. Si finalmente manda con
struir esLradas de ·ferro, aproveitando os scr
Yiços dos retirantes e impedindo que elles 
adquiram habitos de occiosidade, clamam contra 
aillegalidadõ do neto. 

cn ores, o pnpe a no Jre oppo5lç:t e HICi,; 
l)Orque é nc~atiYO; e~tou p0rém convencido~ de 
que .se ella fosse governo, não fnria mais, nem 
melhor . em benellcio do p::tiz. 

Passar_ei agora, Sr. presidenle, a trQtar ào ponto 
cnpital do programma do g:tbinetr., a reforma 
eleitoral pelo systemn directo censitario. ... 

Ao encetar esta questão, parece-me ainda ouvir 
as palavras do Visconde de Itaborahy, quando n 

·proposito da mesma reforma ·no Senudo dizin: ~ 
« não é 'de leis que prceisamos, mas de reforma 
uos costumes dos seus executores ; porque leis 
temos suflicienles )ara fazer .a nossa felicidade. • 
· Está opinião foi reproduzida no principiodestQ 
anno pêlo Sr. senador Jaguaribe e depois-susten
tada pelo Sr. senador Leit~o da Cunha. 
' E' -..;erdaàe, Sr. presidente que, seg-undo o 

hellissimo pensamento de Charles de Franque
ville, instituições, por mais perfeitas que sejnm, 
tornam-se impotentes para assegurar as liber
dades publicas, se a naçiio instruida pela expe-

. riencia do passado, 'não ti"ver aprendido a usar 

~ . 
Em npoio da primeira reforma-a do regimen 

de successflo para o fim de estnlJelecer~se a·u
lJcrclade tcstnmentaria. citarei a opiniii:o (l!ú'llguns 
celebres publ ieist:-~s, ... que procurarei confi'rmar· 
com alguns f a <:tos historicos. - · · _. · . . · ·. 

Dizia Lnnfrcy: • O que são ós abusos po!;~iveis 
do di1·cito de testar, abusos inseparaYeis de todll 
liberdade, c fJlle nliits podem ser até certo .ponto 
preve:aidos, em compa'rnç5o dos inconvenientes 
qne r sn am e U<~ ex ssi il : _li :-:- s
tmirão do ·espírito de familia, ~miquilamçm.to dn 
autoridade paterna~ ruina periodica dtts indus
triai; cahindo sob a lei de p:JrLilha, . pulverisação 
indefinida das fortums como dos indivíduos? 

Segundo Troplong, um povo nfte é IiYre se não 
tem o direito de testar. e a liberdade rle testa
mento é uma das maiorés provas de sua liberdade 
civil. ' - · 

Esta' opinião -foi reproduzida em uma repre
sentação feita á a~sembléa fmncez~, em :1.865, 
poli!. U deputados,- e é sustentada por uma escola 

i · t cu·o cll .r~ · nota el Sr. Le 
Play. . 

Napoleão I, querendo exel'cer o poder absoluto, 
procuro.u 1irmar-se no sufft·agio universal, que 
assegurava opredominiodos intere:;ses materiaes; 
reformou· unicamente o ensino superior~ des-. 
presando a educaÇão popular; afin1 de·manter na 
ignerancia 3 massa da nação ; , e esta])eleceu o 
codigo civil, impendo grandes· restricções 3 
lilJerdnde testamentnria. . 
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Eis o que esse grande homem eserevhi, i 5· de 
l\iarço de 1806, a seu irmão ·José, rei de Na
poles: 

• l\Ieu irmão, quero tér.em Paris cem fortu:nas, 
unicas consideraveis e devidas ao throno, visto 
que são. apenas fideicommissos e tudo o mais 
será 1::.semma o por e e1 o o co Ig'O CIVI • 
Estabelecei o codigo civil em Napoles, tudo 
quanto não vos fõr de~icado se destni.irú e~rí 

zer~es 'n!?!lte~. E' esta a g1:;nde vantagem do 
codtgo cml. Cumpre estabelecei-o ahi: fortifi
car:) vosso poder, _porque, gra0ns a elle, _tudo o 
que não for fideicommisso cahir:L.ficarido só
mente poderosas as casas que erigirdes em fendo. 
Foi- isto o ue me determinou a ac nsclhat' c 
estabelecer o·codigocivil. ; 
. l\ão era nova esta icléa, Sr.· presidente. O par

lamento ino-Ie;: c uerendo destruir err 1.7 3ca in-
fluencia dós ca tholicos irlandezcs, quando a trans
missão integral dos bens era obri~:>ção ou direito 
para-todas·as familias do Heino-Unido .• cstnbele
ceu o reg-imen das -partilhas ollrigaiorias. fa
ze11do ex,cepção a favor daquclles qnc se decla
rassem pro t·~stantes. 

Vê,. portan~ 1, V. Ex. que tenho razão para 
eSQcrm· desta rJforma a formação do espírito pu
blico uo pviz, o melhoramento dos costumes, e ao 

l . a O' • •. \ , .._; • -

dustrias. _ 
Quanto á descentra~isaçflo, dizia ~Iiraheau, 

c ue é ella a base do estado social ~t salva-
ç~o de todos os dit1s, a seguran~a de todos os 
!nres. C.> unico meio de interessar-se e intervir o 
povo. no . governo, c a g·arantia de todos os di-
reitos. . . : . 

E' islo;ima verdade; pGrquea desccnLraliznção 
administmtiy~ faz com que o governo divida 
c.. . ~ t. e (. ... , 

imtlrimindo nos s·erviços m:1ior exncçito e celeri
dade; mas tudo isto sem a cducução popular é 
de cffeitos muito ro~trictos. A descentralizarão 
não póde" ser .muito util em um paiz onde a m:Íior 
parte do povo j:1z na ignorancia ; porque em tacs 
condições o governo difficilmente encontrará 
agentes càpazes de dar conveniente andamento 

· ao-scnriço. . _ 
N~o é possível dar força vital it nação por in-

Lerme 10 e· mem ros para ysa os, que ao con
trario devem ser restituídos it Yida por meio da 
educação. Refornu1s sem educaçüo popular de 
nada servem. _ 

Entendo, 81'. presidünte, que ·a projectada re
forma .eleitoral é um padrão de gloria para o par

-tido liberal; não porque nos venha dar desde logo 
representações que traduzam fielmente a vou,. 
tade nacional, mas porque prepara o futuro. 

O governo aceitou .como base da· reforma a 
instrncção publica, e assignei o projecto .con
vencido de que a iastrucção popular póde muito 
concorrer para a restauração do systema i·e-
pre~en a IVO ; mas evo !Zer am en que i -
strucçiio·sem moral de nnda vale, é peior do que 

. a ignor:incia ; e; para me servir da phr:~se de 
Cormenin é uma obreira artificiosa de devassi-
dões, de crimes edelictos.- . · ~. 

Pois o simples saber ler e escrever hastarú para 
esclarecer 6 individuo sobre os,seus deveres e 
direitos, e habilitnl-o a bem escollíer os seus re
presentantes? Certamente que não. E' por este 

motivo que me e~forço em fazer sentir. a necessi
dade da educação popular, ·e. ·pedirinstanfemen
te ao governo que empregue os meios· pQ$si:veis. 
afim de_ que opaiz seja dotado desta refórma.•'Nãp; · 
deve perder- tempo; não deve conJlar ·tão sómente 
na instrucção do .a. b, c. · ·· · 

de gloria para o governo e ,o pÚrtido liberal·; 
porque, Sr. p-residente, é innegavel . que com -a. . ' . .. .. " ·.·• ' -·-· · 

saberá. cum~rir seus . deveres e. exercer ·. seus" 
.direitos; e poderá acompanhar com interesse a 
marcha dos publico~ n~gocios. . · ..•. ·. ' . 

Admirei-me, Sr. presidente, quando vi a re
forma da instrucção apresentada pelo n!)llre· ex~ 
ministro do imperio; posto que ache exeellente 
a mor par e as 1 eas ne a con 1 as; e a 1111-
rei-me, porque vi que só tratava da instruccão 
popular da cô"rte, o nada 4izia sobre a· e<lucaÇ~o 

Desde que o governo flrocura estabelecer a 
eleição dit·ecta, tendo por bnse a instruêção pu
blica, deye empregar os meios de derramU-I; a 
instrucção e educação do povo.- . : . 

Dir-me-hão: o governo não póde.· offerecet 
medida alguma sobro a instrucção publica, pri-' 
mal'ia para todo o Imperio, uma vez que: pelo 
-art. i O § 2. o do a c to. addiei1t11al é prerogativa. das 
assembléas provinciaes legislar so.lJrc a instrueção . · 
pnmarm. 

A istQ respondo que, se o governo entende 
que _não tem o direito ~e decretar o ensino pr!-

< 

liar inclirectamentc a 
do povo. . . 

Devo entretanto dizet· que jurisconsultos muito . 
distincto~ opintio que a assembléa "geral póde le
gislar sobre instrucção primaria cumulativa
mente com as assembléas n·ovincin .s. 

Eis a opinião que o Sr. conselheiro Paulino de 
Souza consignou em seu discurso da sessão de 6 -
de Agosto de :18i0 : ' 

• As assemlJléas provinciacs, a quem o acto 
acldicional deu a attribuiçtio de legislár s-obre 
instrucção publica, tem innegavelrnente se es.:.. 
forçado por adiantar este ramo de-serviço.~· Nem 
em todas as pruvincias; . porém, estes nobres es..;' 
forças tem dado os desejados resultados, ao me-· 

:.: r . .. . , o a ici n r serva, a 
. acção provincial os estabelecimentos deinstrue~ 
ção publica creados por lei geral, de onde. con
cluo que os poderes geraespodem ter nas pra
vincias, a par dos provincia"es,. estabelecimentos , 
seus, eni que se distribua a instrucção prim;ria · 
c secundaria. Para fixar este. ponto quiz compre~. 
hendel-o no projecto de interpretacão do acto 
addicional, demovendo-nie deste intento á vista· 
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a_ OPÚ1130 e. . os a quem OUVI so re o mesmo ·. po e· estabelecer e montar . escolas; o governo 
· pr9jecto e que foram unanimes:em sustentar que deve intervir; pr~ferindo ·· dos males· o j:nenor. 
·a attribuição é cumulativa. -. Entendo ::~inda, ·sr. presidente, que a reforma 

·· E'- preciso -notar que ha um aviso. de 19 de apresentada pelo nobre ministro do imperiti, rê-
. Junho de 1861 declar:mdo expressamente que as !ativa ao ensino obrig-Jtorio neste muniCípio, 
assim)bléas provinciaes não pódem nos regula~- não foi . eompleta ; ·porque apenas -eogitou do -

-------Illl~le~Jiu;tG:os8--(ldl~e-t-innS1st~ruuG1e~~ãl(lel-!}[lllllll}lll[ljic~a~ess~t.a-aba-ee-Jlt-eeeeee-Jrr----t}fle'enw.a~sr.-.1ttttlt.J1.l8rfei-çe>:lm~nto physico · ec , ; ' m o 
. E' ·rerto, porém_, que o 'Visconde ·. de Uruguay inteiramente a edueação ltlurt\1 e política. 
-pensa-em sentidG cont.rario ; em todo caso vê Era este o. ponto ~ que eu queria e~egar~ 

('f • -' - ' 

es_sa attribuição é c_umulativa do .Estado e das 
assemblêas provinciaes; e que port:mto o go-· 
verno geral -pôde promover o t'nsino primaria 

. para as províncias. - _ . · 
Qua_ndo porém tal podet· não t!ve:;se, deveria 

_auxilial-o por mebs •ndirectos. · 
_ x. sa e que o meto e que se em anç o 

mã_o. ém oútros paizes, é a creação de um sub-
sidio li-tter:1rio, ~u uma taxa escolar. · 

- tabelecido; ·e a idéa.' não é' no,;a; r"Oi ta~1l1em 
. executa da em Portugal. Quando ~m i772 o Mar
quf:'z de Pombal tratou da reforma da_ instrucção 
publica, creou o subsidioHtterario. · · _ 

Bem podia o g-overno, quando prop(Jz a 
creaç~o ·de novos impostos 'para equilibrar a 
receita com a despezn, ter aconselhado tambPm 
a de um subsidio litterario, com o llm de auxi
liar -o derramamento da instruccã ubli n ~ 

' < < 
moral e ao mesmo_ tempo das noções dos deve
res e direitos políticos do cidadiio. ·. 
- Esta idéa nch<l·se perfeitamente desenvolvid~ 
no relatot·io; com que o Duque de Saldanha jus
tific.ou o projecto de reforma do·ensino prima~·io, 
ue. a resentou no rei- de Portu IT:J I. · 

qLlieu e Le Plny sustentem que essa· educação só 
na vida social atting·e o seu pleno -~ desenvolvi
mento, cumpre todaYia que ella comece-· na es
cola. Si . o governo suppõe que educa o povo 
setll começar a educação - nas es_cohts, engana-se, 
erra completamente. 

Ou~o, Sr. presidente, ln·egar-se_-a secularisaç5o 
das escolas, banindo o cn~ino relig-ioso, como 

provínCias; visto que ellas- só por si" não ,podem 
supportar as despezas émn 0 ensi.no popular. O Su .. StLV_Em,\ ·MARTI~s:-Antes jà haviaisso 
- Parecerá·, Sr. presidente, que estou abusandô em algumas das nossas províncias. 

_ a pac1encm e . . x. e a c:~sa nao apoza os , O Sn.. ESPl:L\"DOLA: - Eu, Sr. presidente, não 
tr;tando de qaestões dês ta ordem sobre que muito sou de opinião que se imponh:i :i mocidade, con-
se tem escripto e fallado; má." em apoio rlo meu tra a vontade dos pais, o ensino ~sta ou da· 
proceder devo dizer qne, emb-ora a Inglaterra quelln religião; mn$ entendo _ qu~~- ~Ifr: - um paiz 
em it;0:3 estivesse muito mais adiantada do que cathoiico, como o nosso, não,~.e·::·~~V'--I} .prohibir , 
nós ; com tudo i nqu~ritos fornm ordenados pel? que os professores ensinem nas') __ e,sool~ .. a moral 

_ , , , ·~- ir<l apren e ~a~ ;;,i: .. ' . 
raYel o estado da instrucção publica- e _qile sô o ., ., ;\I I' ·· ·· -.,.;..; · 
nos arrabaldes da. cidade :de Londres r.X.is.tiam :sn. :SILVEIRA 1' ARTINS:- '- DHlt;uem-0 pro-

hihe. Nem :1 moml christii é differente-da moral 
.100 mil iudividuos que não sabiam ler nem es- não christã; a mot·al ê rima só . . 
crever, dos quaes 70 mil compareciam annual- · · - · 
mente perante os tribonaes c()mo crimino:-:os; e O Sn.' Es.PI:\'DOLA-:~Pcrdiio; lemos amoral phi.- . 
no entret:tnto e parlament> n·~uhuma prov!deu- losophica e a mo1'al christã; c esta vai muito 
cia séria tomou; como temo.; feito. Em 1833 além. · · · -, -
lord Brougham e lord John Russell demons- O Sn_. SILVEillA MARTINS:- Não,. a moral é 
traram á camara dos ' communs uc- é in-
eresse rea u sta o esc arec~r as nwssas po- . 

pubres e- fund;lr esrolas leigas ao lado d~IS mau- O Sn. Esi?INDOLA.:- Não, senhor, não e. uma, 
tidas pelas associações religiosas; ·e no entre- só ; não entendo assim. 
tanto o parlamento- pode-se ·dizer que nada fez Seja como fôr, deve-se impôr aõs professores 

_de estavel e proveitosQ. a obrignção de ensinare_m nas escolas, pelo lHe-
- Q Sn. PRESJDEili"TE:- PePO aó nobre deputado nos~ os princípios d::s. sã moral; como acontece 

- Y nos Estudos-Unidcis. --_ qo.e_ resuma as suas observações, porque a hora 
._está dada. _ O ·sa. SILVEIRA MAnTINs dá-um- aparte~ -
-- OSR. ESPINDOLA:~Resumil-as-hel. O Sn. - EsPINDOLA:-Conviria tambem que o 

.Ma.is tarde, a !7 de Fe ,•ereiro de 1870, Fõr::.ter . governo obrigasse os vigarios e <:oadjutores, 
· apr~sentou ~ - -camarn um projecto, que a 9 de já que recebem dinheiro do Est~'do, a ensinarem 
Agosto do mesmo anno foi convertido · em lei, nos templos aos dómingos e dias s<mtos os (írin-
imterizando 6 ensino obrtgnto-~·~. =--=--:.--=-::___:_ =----=-=2-1----..:r.· ~·nc!""-mi----m-~rt--.-1n-t.isif' -rf,~sol'\l_"l "P"'en~à~-' it.e"'n"a"'o~r~ec~ei'::.-------~ 

AddU:zindo este exemplo, foi meu intent1) berem a congrua. 
-mostrar que não é superfluo tratarmos sem1~re o SR. SILVI::IRA ?liARTINS :-tsso r,; ·da_igreja. 
desta questão, ·pois que ella tem constantemente 
preoecupado nacões mais adiantadas. E' necessa- O $n. -ESPINDOI.A :-Sei que é,obrigação delles, 
rio que o Estadotome interesse por ella. - mas não a cumprem. · · 

~tuart MilJ dizia, Sr. presidente, que se o espi- Sr. pre~idente, não desejo f:1tigar a attenç1io 
. ·rito de iniciativa particular deve ser preferido de V. Ex. mas em apoio da doutrina que, sm:.-

em todos os ramos da actividade humana, toda- tento não p0sso deix:tr de ler os seguintes trc
via, nos paizes em ue o ovo não uer ou não chos- um da res osta á f 
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· ~~~~7:s~~zn~0ie~~~~~}~d~r~r~~~~cj~elf;~~0.t~~jgô··\~.-Ie~~~~;~~lil~~~~~~~te~~~f~··d!se~~:~i-~~gi~~~;·~ 
de Abreu; e outro da fnlla do throno de i836;.·\ vratica nos E~tad0s ... Unidos, Escossta,Diri:lmiú·qa, 
· Eil-os : · · 1\ Sneci~ e Sui~sa, pois, sobre outras v~ntagens, 

, . . . . · ellas mJlnem beneficamente na forma(,mO do c~J:;.,·_, 
• · Qan-nto aos wmc1 ws da relio·ião. e receitas · - · ·· · . . . · · . · · ·· 

tes, 9wmto não e .necessario ,gener<IJizar ·e~t:1s 1 Não quizera, repilo, abusar mais da pacicneia 
ma?'-IUlas P?ra 9-ue possam .ellns preuommat· no I d~ Y. Ex. e dos ·meus illustrcs collegas (muito8 

·mmor n~meru ! . ' · · - , nc"io apoiados)... · · 
A mo1 al, fundamento da ·ordem, deve- :,er , V . .- .. . d'. 'd. . · b 

melhor en~inada par.~ que sirva. de sustcntaculo ' ozEs. -renl Iscutl u m_mto em. , . , 
· ádei~, reja as eonscicncias, e seja a mais soJi(la I O Sn. EsPrNoOr.A :-.. Reproduzirei, por enten- . 
garantia da publica prosperidade . .Senhores, sen1 dei· necessario, o que sobre o nosso atrazo se . 
edncilção e sem morai não é possível hnver ver-. tem dito e· c~cripto ; lllas serei breve. 
d11deira civilizaÇão. • - Nossa pnpt!-l<1ção é de :lO mil !Jões e 86 mil ha-

. :- 'lP:SO ,·- •. 

' da Suecia. . ' . sua felicidade (Apoiados). . . 
Em i8!16 a m:;írucçfio publica ·aclwva-se no c. i ~r , 'd t t'. dd . 'd ·. ;; 

Cana·dfl tão atrazal!n que membros do parlamento 1 ~o, ::; · P,rest e~- e, e!_ a :- Uz.I o Pt~~a-
Ilavi~ que ntio_ ~alliam ler e est:r~vet•; entret:~~_to I convm_cen~es de q'!; n~to podt.t e 11<10 posso qezx~: 
1lepOlS que fOI llltroduzido O ensmo obrig;ttOriO, d: apomr · acrlUII .,abrnc~e, C{Ue repnto a espe 
lfa alli um alumno para quatro habitantes em rança_ da _Patr a· . . ... 
uns logures, c para seis- em outro~; apczar de . CreiO mn~a_quc deve robustec~r o .me?- espt- . 
estar a sua população derramada em um vastis- r1t9 a· couvtcçao ele que o gahmete -;-5 ~e;:J~- .· 
sii:no ·e in o-rato territol'io. . · nctro-, tendo to mano como ponto c::qntahssLmo'~ 
~a ·Suecia, cujo territorio é tambem . muito de sen·programma a !et'orma . eJeitoral, não .ha·,. 

vasto, para propag-ar a instrncção pn bliQa:. 0 de descurar da educa~ao popul:u;. · . . .. i·~ 
gQverno tem lançado mão· de uma medida assás ·Acredito tambem que esta augusta camara, hF:~; 

- ' -... ,.., ~ -.. O' ,_. • . -· .. , ..... ·.,. '' 

Além desta providencia, que tem perfeita 
applicação áo ·nosso paiz, cumpre que ogoverno 
protuova a. ·fundação ·de escolas _dominicàes e· 
nocturnas p:tra adultos analph::rb~tos; e pa~a as 
crianças antes da,~"idade éescolar, os modestos 
asylos da inrancia, de que falia Cormenin, em 
vez dos luxuosos Kinder-Garten usados princi
palmente na Allcm:mha_, e ·de que nos falhl em 
seu·relaloritl o ex-ministro do imperio.· 

alcance, afim de que }lOssa nossa patria salítr :Vi~. 
ctoriosa-do certamen honroso estaLelecid<> ,pelas 
na:.~es cnltas contr~ a. ignorancia do povo, apa~ 
nag-10 das velhas sociedades. . · . ,. :: . .. ·•. 

Terminando, t·estame pedir aos nobres minis-· 
tros qneinsistam com ·perseverança, tenachlade 
e .energia na-reforma. da eleicão · directa~·cen- 
sita ria, . não levando em lin.ha· de conta' á :.op~ , 
posiçãa.que se tem feito ás suaspatrioticàsidéas~ 

·. _:. ,, ·. 
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a cort.e,,~.;sta JUizo ua 
o ·-uito...-eompendio no 

1 e as. . . , . < : .<:>. " .•. 
Quando Cavour quiz laucar as bases da . Art. Lo O·gôverno ::mandará contar ao capitão" 

. unjficação da Italiu, /foi al\·Õ de apaixonado tenente N~poleão)oão Baptista Leve!, como àe 
_ opposiç5o de seus proprios · nmigo:;, que eritão serviço pp,bliêb;.par.~ ós· -effêitos leg·aes, o ten1po 

declarnram sua polit:cn externa fatalao paiz; ~em ; que,.Ba-;Europa, .na.:qualidade d?. pensionisM 
entretanto depo!os da batàlha ~e Solfei;íno, ·de 2(1, do - Est~~()-;;.foi ~ncuml)i4oda fiscalisação da con-

~ ' ( ' t) ... -~.. ·. . - 1::) <. .. ~ • 

clamado grande patriota e estadista~ Art:':·.2::.~Revogam-se as disposições em con-
. Bisma:cli:,- _querendo a seu turno l:mçar}s' traí'io .. ;-;~-- :~:~ · o .• ~.-,... · 

tir, por assim dizer; ·cont;a a ·nação; 'foi abri- "-1. ·11f: de Maceào.::..-._''Ródolp_lw E;-cleSo;tza Dantas: 
gado a dissolver tres camâras ideuticas, · e só · ··-o < -,= · · · o • 
depois da ,victoriadc Sadowa; de 3 de Ju1ho Redacção-do'pi·6.1·ecto .. no 222-A de 1879. 
de _iSG\1, fizeram-lhe justiça, :icelamando-o pri- A assembléa~·_:g~ràl 1~esolvc: .. 
meu·o e~tMlistt~ dt~ Europa.· . . -
. O l\lnrqLlez de Pomb<ll, quando em :17i2 ]Jro- An. l.l' E; o.governo autorizado a aho.nar ao 

0
1ectou a·§na. reforma de- educação popuhw; én- Lo tenente da armadn Joüo Ciião Pereira·Arouca 
controu tambe.m grande !·esj,stçncia da parte -do os vencimentos de J)iloto emburcúdo em navio d<l 
clero e d<~ nobrez:r; e entretanto essn :r:~forma é gll:e~·ra, ~orrespond•mtes ao tempo em que esoteve 

· si e a a como um os· sens mats ass1g-
nalados ~ervi~os Jeitos á paLri'a. - . 

, _~Ias para que .ir tão long·e, qu:mdo ,temo·s 
- ::.. 
. O Sr. Yiscondedo Rio-Br~nco, pura fazer, depois 

Lle snnccionnda triumphar a lei de 2& de Se
ten1bro de :1871. sebre o elemento sen'il.. foi 
obl'igado pela resistencia i_ng:ente de ·seus i)l'O
pri(;)s co- religion<lrios, a disso L ver uma camarn : · n 00 ,- • 

Sala das com missões c·m .i de Agosto de -1879 o 
-J. M. de Macedo.;.:;..Rodolpl~o E.~ de Sogza, 
.Dantas. o ·- s-

Redactoão do projeCto n. 23,? çie._i~í~: 

Pois- ben\ · Joo·o depois é o Sr. Visconde do . ,. ' ::_: 
Rio Branco p~oclamado, não sú pelos eonscr- • A~t.- .1. o E' ~ütO-rJzndo o g-overn~:;·-~ mnnd~r 
va.dores que lhe fizeram opposi_ção, os e~c-1·a< :ap~~~-~~~ ,9 ,?lfel es~alumno ~o cxerci.o' .A~1tomo 
vocratas, como por alguns'dos nossos <liDI••os~.,_J,ll .. ~~orl,;u~,- t1lurnno n.1atnculado no L puno 
liberal mais adiant11do do qne nóS;. ~::> • da escolc1 nuhtar_ desta corte, a pres~ar, na cpo.~~ 

O S , . E' d . 1 . . , dos e::wmes do corrente anno lecLivo, o· exam~ 
, . u:.~ILYEIRA.'MA~iiNS: verda e, pe o me- d·c fprtificáção permanente, ma teria do 2_;o :m:n:o<. 

no::. mm~o parlnmcntm- . . do curso supcri~ afim de ma.tricular-se·.no 
o Sit. ANTOXIO DE SJQUEIRA :-.- Dit um <lplll'tC. 3.0 anno·. . . . . . . o ... :'·· . -;- :\ • . • . 

·si dente do conseÜio: conse~uir -re'alizar n eLic·ão contrario. 
directa eensilaria ; derr~Útllll' :.a instr'uc~,:ão pn- Sal;Í das .conimissões em :l de Agostó. de 1SI!l. 
blica '; :::i fizer as refor~mas ncccssarias- <i regene-. 1 i\I d ~I d R D 
ração dos costumes, pm; meio ae um etúino geral·.- · 1 • e· ·ace o.- · · antas. 
e nacional. alcnncarà sem duvida um elos melho- · Redàcçã'J do JJrojecto n. 2q,6 dei87~~ . ·· 
.res titu!:Js· <Í gloria da posteridade. 

. (Muito bem; muito bem. O orad01· tf felicitado.) 
A discussi'it) fico ri adiadn pela hora. 
Yêm ú mesa e ,vão n iml)rimir as seguintes 

llEDACÇÕES ; 

• • .• e 
pelos Srs.SouzaAndrade e 01ttros enL 13 de Jttlho 

•

0

: .1ía·2.• discu.ssilo do projecto n. !92 de i87~. 
· ~}A:nssembléa geral resolve: ~ . 

.: _Art. 1:o O governo fica autbriz~do a '1~~nndar 
/i.J,Uprit~irnatypographia nacional, e mediante a 
:co11cessão de duzentos exemplares ao · Eslado, 
q!le ()S v~nder,á, o compendio de clinica cirur

Ic.a com osto elo ·Dr. Vicente Saboia I t 

A assemblea geral resolve: ' . _ 
Artig-o unico. O governo é autorizado a mmidar . 

que o Dr. Graccho de S~í Valle, doutortn utrôqué 
jure .pela universidade-de Heidelberg,: seja:ad
roittido em-qualquer _das faculdades de direiw 
do I~perio a· exame vago da~ m~t~rias do'rcs-

trario. 
Sala das éommissões em 1 ue Agosto de -18790 

-J. M~ de .Macedo.~RodolJ>ho E .. de Souza Danta-'>. 

Redacção- ilo PJ:fiiecto n: 248lle i879~ 

..A assen1bléa g~ral resolve : 
· Artigo .unico. O governo fica 

· · •' · • · n 
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e ccao para a . a discussão da emenda offere
cidâ pelo Sr. Costa Azevedo em 31 de Julho na 
2.a discussão d& projecto n. 228 de 1879. ·· 

A assembléa geral resolve: 
.Art. L o Fica aberto ao ministerio da marinha 

um ereàita de '1. 300$066, pat u faze ~ e ec tvo 
o pagamento das -vantagens que deixaram de per
ceber os ·professores da escola de machrnistas, 
creada pela lei n 2632 de Ui de 8e 
i875, pQr não se haver contemplado no orçamento 
de 1877 a !878 verba correspondente. 

Art. 2. o Na insutliciencia dos recursos ordi
narios, o ministro e secretario de e~tado dos ne
gocias da fazenda poderá realizar ns operações 
de credito para execução d:t prese:ilte lei. 

Art. ~.o Ficam revogadas as disposi~õcs em 
contrano. 

Sala da commissão em i de Ap;osto de 1879.-
B . za arva w.- ntomo 
Carlos.-Fabio Reis.-Ignacio Ma1·tins. 

O SR. PBESIDE!'."TE dá para ordem do dia 2: 
Apresentação de requerimentos, projoctos e 

indicaçõ~s. 

Discussão de requerimentos adiados. 
Levanta-se a sessão ás~ i/2 horas da tarde. 

Aeta do dia~ de Agosto de 1.8')'9. 

PRESIDENCIA. DO SR. VISCONDE DE Pl\ADOS. 

A's H l:!oras da manbã, feita a chamada, acham
se presentes os Srs . Visconde de Prados, Alves 
de Araujo, Gavião Peixoto, Sald::mha Marinho, 

____ --\,josta ~zevedo, Galàino das r , ' -
fort, Meira d•J Vasconcellos, Antonio de Siqueira, 
l3uarque de :Macedo, Barros Pimentel, Abreu e 
Silva, Souza Andt·ade, José Basson, Sergio de 
C12stro, Lima Duarte, Barão da Estancia, Olcgario, 
lgnacio Martins, Theodoreto Souto, Costa Riboiro, 
Frederico de Almeida, Ildefonso de Araujo, Bul
cão, Barão de Villa Bella, .Manoel Eustaquio, 
Franklin Doria, Zama, Joaquim Serra, Frederico 
Rego, Manoel Carlos, Fidelis Botelb.o, Corrêa 
Rabello, Baptista Pereira, Marianno da Silva, 
:Malheirªs, José Caetano, Beltrão, Camargo, Mo
reira Brandão, Affonso Penna, Seraphico e Al-

e· 
Compareceram depois da chamada os Srs. ;Barão 

Homem de Mello, Macedo e João Brigido. · 
• Faltaram com participação os Srs. ·Almeida 
Barbota, Augusto Fran~a, :Aureli:mo Magalhães, 
Americo, Cesario Alvim, Õanin, Esperidiiio, Fer
reira de Moura .. Fabio Reis, Franco de Almeida, 
Flores, Horta de Araujo, José :Marianno, Jerony· 

A. 60.-TOMO III. 

EXPEDIEN'tE . 

pmximo findo, participando qu~ constou ao se
nado terem sido sancciouadas as re:-ol uções . da 
ll~sembléa rreral ue ut ri 
ar matricular Antonio Candido Assis e Andrade, 

Antonio Evencio Juvenal Raposo e Fernando de 
Souza Koch no 3. o anno da faculdade de medi.
cina da Côrte ; e Josino de Paula Brito e Luiz 
de Mello Brandão e Menezes no 2. o anno da 
mesma facu!dade.-Inteirada. · 

E'-Hdo e mandado imprimir o seguilite 

PARECER: 

, 
o requerimento em que o Lo tenente Aprigio dos 
Santos Rocl~a, que ultimamente passou da 2. a 
para a L"' classe da nrmada, pede para ser collo
cado no numero que se seguir no do :1..0 tenente 
Francisco Manoel Ribeiro, lognr que antes oe
cupav:l na escala quando foi transferido para a 
2. a classe, da qua 1 reverteu para a :1.. a por decreta 
de 13 de Abril proximo passadv. 

Allega o supplicante, em abono dê sua pre· 
tenção, ter passado á 2."' classe po\· haver soli
citado reforma em razão de enfermidade, e que 
antes de completar o anno legal pam lhe ser con-. . . 
sande, para voltar á L a classe: A junta de 
saude, porém, declarando a necessidade de mais 
tres mezes de curativo, sómente findo aquelle 
anuo foi submettido a nova e ultima inspecçã!);·~á 
vista. da qual baix:ou o mencionado decreto res-
tituindo-o á 1."' classe. " 

h. commissão de marinhn e guerra, tendo em 
vista a disposição do art. 7.• da lei n. !201 de Maio 
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e , no qua se e ~?rmma que os o c1aes 
que requererem reforma, contando menos de 30 
annos de serviço, e provarem que se acham nas 
condições necessaritJs para obtcl-a, sejam tr:ms
feridos p·ara a 2.~ classe, e nella se conservem 
pelo e=-paço _de _um anuo, findo o qual serão re-

subsistcni. as causas alli allegadas ; e bem assim 
o preceito explicito e claris~imo do§ 4. e do art. 5.0 

da lei de i8 de Junh de 1 T d"s -e: • 
não será contado para a antiguidade do ofiicial 
de marinha (caso de que se trata) o tempo exce
dente a um anno que o officia 1 passar na 2. a 

classe, por motivo de enft\rmidade, salvo o de 
.lesões em combate» e conformando-se com os 
parecer~s do conselho de ~~lado e ~o conselho 

rimen'to d~ L o tenênte Aprigio dos Santos Rocha, 
não só por ser contrario a tod~.s as disposições le-... . . . . 

"-': o 
seus companheiros, adquiridos na classe que vo
lunt:~riamente abandonou, quando pediu suare
forma. 

Sala das sessões, :1 de Agosto de :1879. -
Jfarcoltno llfoura.-Viriato dr lfede~ros. 

E' lida e ·mandada imprimir a seguinte 

Redacção do substitutivo ao projecto n. 81 B de 1879: 

_ assem ea gera reso ve : 
ArL L o E' approvado o regulamento n _ 5604 

de 25 de Abril de i874 na arte ue disso de-
pende para sua execução, conforme preceitua o 
art. 2.0 da lêi n. !829 de 9 de Setembro de :1870, 
com a sêguiute alteração : 

A prisão correccional de que trata o art. ~2 
desse regulamento será por cinco a vinte dias. 

Art. 2 _o O croverno é autorizado a alterar esse 
regu amento na parte não referente ás multas e 
conforme as exigencias .do serviço publico. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões em 2 de Agosto de 1879. 
-Rodol]Jlto E. de SouzaDantas.-J. Jf. de Macedo. 

segumte ordem do dia 

Elei~ão da mesa. 

· :1..:1 dita do projecto n. 76, sobre dispensa de 
tempo a Adalberto Leopoldino e outros. ~ 

:1. a dita do projecto n. 261, sobre meio soldo a 
D. Lauri3na Drumoud. 

censeamento do Engenho Novo. 
Continuaç:ão da 3.a discussão do projecto re

lativo a limites entre as províncias do Paraná e 
Santa Catharina. · 

i." discussão do projecto n. 250, relativo á lei 
provincial de 25 de Novembro de 1875, de :Minas 
Geraes. 

i. a dita do deu. i98, relativo á exploração dos 
i 

3." dita do de n. 228, sobre um credito ao mi-
nisterio da marinha. · 

:1." dita do de n. 239. sobre o pagamento aos 
herdeiros de Miguel Tavares. 

2." parte (ás 2 !toras). 

Continuação da 2." discussão do projecto 
n. ...:.~: , a rm o cre 1 o para o mm1s eno a 
agricultur:t. 

3. a disCUSí'ãO do projecto de lei de forças de 
terra. 

2. a dha do de n. 18!í, A, de 1879, sobre um cre-
.dito ao minister.to da guerra. · 

FDI DO TERCEIRO TOMO. 
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» 

7.o-

2.o-

,_ 

Em _vez ~e-cc ~fio porá dl!vida em que este))-

Em vez de-• um burgo apodrecido >>- ieia-se 
• um burgo apodrecido, em ponto grande_ , 

Em vez de-« pot· via de regra, senão isto ,,_leia
ss : " pnr via de regra, senão isso 'f ,, 

~- 0 in {in. -Em vez de-« na invocação delle »-leia-se " na 
invocação della. •-

2. 0- Em vez de-• uma face de contracto •-leia~se :-'-

a. o-

,_ 

c uma face e contac o. >> 
Em vez de-• saldo de renda bruta ))-leia-se :

« saldo da renda bruta. >> 
Em vez de-« a massa de cidaàãos >>-leia-se-c a 

massa dos cidadãos. » 
'].o in fi,n_ -Em vez de-• contemplado ao clarão »-leia-se: 

-«contemplada ao cl;1.rão. • 
:J..o - Em vez de-« com a responsabilidade do poder 
· sobre os homens,-leia-se:-• com a responsa

bilidade do poder sobre os bombros. , 
Em vez de-• abraçavam-n'a todos 11-leia-se :-

.i, o-.• 

6 o
.~ .• o-

c a ra ar - a . >> 
Em vez de-« mantém ainda·- leia-se:-• man-

tém-se ainda. ;, · 
Em vez de-• Appletou•-leia-se :-cc Appleton. lJ 

Em vez de-«sustentaram •-leia-se:-• sustenta
rão., 

Em vez de-cc neste dilemma ; ou não sois libe
raes >l-leia-se :--=-« neste dilemma: Ou não sois 
1i beraes, etc. • 

3. o in {in. -L_.J. vez de-« commum a todos os que ·a pos
suam •-leia-se :-• commum o todos os que o 

~-0-

J -

a. o-

7.o-

2.o-

possuam. • 
Em vez de-cc encaminhado para as urnas » -

'leia-se :-«encaminhado ás urnas. , . 
Onde está :-« credibilidade accessoria. Se lhe 

p rg . ,_ - .-cc - - i 
accessoria. Não escreveu a sua chapa; tambeDl 
não a leu. Se lhe perguntarem etc. :a 

Em vez de-• prova; Rossini •-leia-se :-• pro
va : Rossini. , 

Em vez de-" Não, designando, -leia-se :
"Não; designando. • 

Em vez de-« soberania popular, isso, é, pelo 
conti·ario »- leia-se:- 'soberania popular; 
isso é, pelo contrario, :a 
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3,0-
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3.o-

3,0-

2.o-

4.0-

2.o-

3.0-

6.o-

1,0-

5.0-

6.0-

-~elementos lleterogeneos. » 
Em vez de-a: 5. 3:1.8. 699 »-leia-se :-a:&.. 31.8. 

699.)) .. . . 
Em vez de-c 2. 768. 028 »-leia-se :-2. 768 928. 
Em vez de=- a: existiram »--leia-se:-a:existirão.n 
Em vez de-a total _9as rasões livres »-leia-se : 

Em vez de-«52. 409 »-leia-se :-c: 42. 409. » 
Em vez de-• 568. 905 »-leia-se :-<c·f1:68. 905. l> 

Ern vez de-.« 426. 486 »-leia-se:-« ~2~-:. fl:96., 

-:-leia-se :-o: o total das pessoas livres do miei· 
hadas. » -

Em vez de-a: Palafo »-leia-se :-• Pálafo. » 
Em vez de-« nomana. Ba.llestero »-leia-se :

«Romana e Ballesteros. » 
Em. vez de-cc de realidade »-leia-se :-c: da rea-

Em vez de- « das multidões ,, -__leia-se:-(( de 
multidões. » 

Em vez de- ~ vehemente »-leia-se :-" velle-

Em vez de- a: mesma »-leia-se :- (mesmas. » 
Em vez de-a: ~loria »-leia-st> :-« gloriola. ' 
Em vez de-cc aefeito »-leia-se :-a: De feito.» 
Em vez de-« ou je suis»-leia-se:-a: oil je suis., 
Em vez de- o: mas o do eleitor,_ leia-se:-

mas ao eleitor. » 
Em vez de-" excluir de eleitores »-leia-se:

« excluiria de eleitores. » 
Em vez de-« do rendimento •-leia-se :- « de 

rex,dimento. » 

chiaes »-leia-se':'-« desarmavam-se as mesas 
parochiaes. » 

Ern vez de-« cautelas tobradoras •-leia-se :-
« cau e as sa va oras. ll 

Em vez de-« adensar, no horisonte »-leia-se:
"adensar-se no horisonte. • 

Em vez de-« taes hypotheses»-leia-se :-u tres 
hypotheses. J) 

Em vez de-• ficara sendo •-leia-se :- « ficasse 
sendo. )) 

' -« approvar, ou reprovar. » 
Em vez de-« arbitrariamente,_ leia-se: -

(injustifi.~avelmente. )) 
Em vez de-• para convencer ao senado »-leia

se:-«para convencer o senado. » 
Em vez de-« Guardados >l-leia-se:-« Guarda· 

das. • 
Em vez de- "a fortaleza infensa »-leia-se:

« a fortaleza da escola infensa. 11 
Em vez de- « qualidades de estadistas »....;leia-

- . . . . 
Em vez de-• n'um corpo es_tipulações distinc

tas 11-leia-se:~« n'um corpo de estipulações 
distincto. » . 

Em vez de-« no delineamento •-leia-se :-( ao 
delín·eamento. .., 

Em vez de- "contra o qual protestam os ,,_ 
leia-se :-• contra o qual protestámos. • 

Em vez de-« pedindo »-leia-se :- « disputan
do.» 

Em vez de-c de direitos e interesse•-leia-se
« de direitos e interesses. » 

Em vez de-• legados por essa communbão, no 
seio do mesmo programma •-leia-se :-«li
gados por essa communhão no seio do mesmo 
programma. ,, 
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